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Sammanfattning 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva barns, föräldrars och andra vuxnas tankar om 

barns kost, fysiska aktivet, övervikt och fetma. Syftet var vidare att beskriva vilken 

vägledning föräldrarna får av vårdpersonal. Sökorden som användes var child, children, 

childhood, obesity, prevention, health promotion, information, results, primary care, 

perceptions, care, nurse, qualitative, quantitative, fetma, övervikt och barn. Resultatet 

baserades på sju stycken kvalitativa artiklar, tio stycken kvantitativa artiklar samt en 

litteraturstudie som söktes i ELIN@Dalarna, www.google.se, www.fhi.se och på www.sbu.se 

och som därefter granskades av uppsatsförfattarna. I denna litteraturstudie framkom att barns 

inställning till mat och fysisk aktivitet är beroende på deras ålder. Alla barnen hade 

uppfattningen att hälsosam kost och fysisk aktivitet var viktigt, men graden av kunskap 

varierade bland åldrarna. Föräldrar var av den åsikten att deras barn visste skillnaden mellan 

hälsosam och ohälsosam kost. Det visade sig dock att vissa föräldrar inte hade så god kunskap 

om vad hälsosam kosthållning är. Föräldrar uttryckte en önskan om att deras barn skulle få 

större möjligheter till att utöva fysisk aktivitet och de ansåg att det största ansvaret för detta 

låg på dem själva som föräldrar. Många föräldrar ansåg att fetma hos barn var ett allvarligt 

problem men det var inte alla som insåg att deras eget barn var överviktigt eller led av fetma. 

Hälso- och sjukvårdspersonal använde ofta kost - och motionsråd i mötet med barn med 

övervikt/fetma i stället för läkemedel, alltför restriktiva dieter eller kirurgi. Det var viktigt att 

involvera föräldrarna i arbetet eftersom det var mycket begärt att barn ensamma skulle ta 

ansvar för sina kost- och motionsvanor. 

 

Nyckelord: Kost, fysisk aktivitet, övervikt, barn, vårdpersonal 

 

Key words: Food, physical activity, overweight, children, nursing staff 
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INLEDNING 

 

Övervikt och fetma som ett ökande folkhälsoproblem 

Förr i tiden var övervikt ett tecken på att en människa var välbärgad och välmående men de 

senaste decennierna har övervikt alltmer setts som en hälsorisk. Övervikt och fetma är ett 

tilltagande folkhälsoproblem i västvärlden som sprids lavinartat (1) och i Sverige är det en av 

våra vanligast förekommande folksjukdomar (2). Allt fler människor har stillasittande arbeten 

och mycket av fritiden går åt till stillasittande aktiviteter. Människor får även i sig för mycket 

kalorier i förhållande till livsstilen och det är viktigt att försöka förbättra matvanorna och öka 

den fysiska aktiviteten (1). Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet var två av elva 

folkhälsomål som riksdagen antog under år 2003 i den nya folkhälsopolitiken (3). 

 

Andelen barn med fetma har ökat snabbt i världen (2). Skandinaviska länderna har lägre 

förekomst av övervikt och fetma hos barn än andra I-länder, vilket kan ses i figur 1 (4, 5). År 

2003 led dock ungefär fyra procent av svenska barn av fetma och var fjärde tioåring var 

överviktigt (2).   

 

Figur 1 Övervikt och fetmaförekomst bland 13-åringar i olika delar av världen år 2001-2002 
(5) 
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Orsaker och konsekvenser till övervikt och fetma 
Den eskalerande övervikten kan ha sin grund inom flera olika områden (1). Risken för att 

utveckla fetma är störst hos dem som har genetiska anlag för detta, men den uppåtstigande 

trenden med övervikt och fetma beror inte enbart på genetiska faktorer (6). Magnusson, 



Hultén och Kjellgren skrev i sin studie att en anledning till att personer med genetiska anlag 

för fetma utvecklade fetma i större utsträckning idag jämfört mot förr berodde på att 

människor har ändrat sina levnadsvanor. Ökat energiintag via maten och minskad 

energiförbrukning på grund av låg fysisk aktivitet ökar risken för övervikt och fetma. Förr 

lekte barn ofta ute men idag blir det alltmer vanligt att barn tillbringar sin fritid vid TV och 

dator. Studien av Magnusson et.al. där 114 barn i åldrarna 11-12 år ingick visade att 34 

procent av barnen spenderade tre timmar eller mer dagligen framför TV eller dator (7). Den 

fysiskt krävande leken har blivit undanträngd av stillasittande aktiviteter (2) och andelen barn 

och ungdomar som inte engagerar sig inom någon idrottsaktivitet har ökat drastiskt de senaste 

decennierna (8). Magnusson et.al. beskriver vidare att enbart två tredjedelar av studiens 

respondenter utövade någon fysisk aktivitet minst en gång i veckan (7). En annan studie 

rapporterade att idrotten i skolan var många barns enda motionsform och att den var 

begränsad till 1-2 gånger per vecka (9). Gymnastik i skolan två gånger eller mer i veckan och 

någon form av fysisk aktivitet på fritiden har visat sig minska risken för övervikt och fetma 

(10). 

 
Föräldrar har en viktig roll som förebilder för sina barn i många avseenden, särskilt när det 

gäller kost och fysisk aktivitet (8). Kostvanorna ser idag annorlunda ut jämfört med hur det 

såg ut förr (3). Många familjer lever stressiga liv där tid för matlagning inte prioriteras och där 

halv- och helfabrikat har blivit en del i vardagen (2). Regelbundna matvanor är en viktig del i 

en god mathållning (3) och det har visat sig att barn som har regelbundna middagstider 

tillsammans med sin familj och som inte äter mat framför TV:n har lägre förekomst av 

övervikt och fetma (10). Hälsosam kost förebygger även andra hälsoproblem som järnbrist, 

blodbrist, ätstörningar och karies vilka kan uppstå snabbt. På längre sikt förebyggs även 

många sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och benskörhet (3). 

Samtidigt som barnens kroppsvikt ökar blir risken större att barnen drabbas av sjukdom i 

vuxen ålder och för tidig död (11). Ur ett folkhälsoperspektiv är BMI under hela livet en 

viktig variabel att beakta. En kanadensisk studie har visat att barn med ett lågt BMI men med 

en snabbare viktuppgång senare i livet, har större risk att drabbas av negativa 

hälsokonsekvenser än de som har högt BMI som barn. Det har visat sig att BMI mätt vid 12 

års ålder bäst förutspår det BMI personen kommer att ha som vuxen. Den genetiska faktorn är 

inte lika bra på att förutspå detta (12). Ett högt BMI under barndomen behöver dock inte alltid 

resultera i vuxenfetma (9, 12) men det finns andra konsekvenser som psykosocialt lidande, 

diabetes och kardiovaskulära sjukdomar som ligger närmare i tiden (2, 9). 



Åtgärder mot övervikt och fetma 
Det preventiva arbetet mot övervikt och fetma bör fokuseras på hela befolkningen. Eftersom 

kostvanor vanligtvis grundläggs i barndomen och ungdomen, ligger det preventiva 

huvudansvaret hos familj, primärvård och skola. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdpersonal 

har bra kunskap om energibalans och hur människor på bästa sätt skapar och behåller en god 

hälsa (13). Hälso- och sjukvårdspersonal har unika möjligheter att bidra i folkhälsoarbetet 

eftersom de i sin yrkesroll har möjlighet att fånga upp människor i riskzoner för övervikt och 

fetma. Enligt landstingsförbundets principprogram för primärvården skall sjukvårdens 

förebyggande uppgifter vara att: 

” -  Kartlägga hälsoproblem och identifiera hälsorisker och riskgrupper 

- Förmedla kunskap om hälsoläget, hälsorisker, riskgrupper och hälsofrämjande 

faktorer 

- Initiera och genomföra förebyggande åtgärder internt och externt 

- Delta i samhällsproblemen 

- Dokumentera och utvärdera folkhälsoinsatser i det egna ansvarsområdet” (1, s 170) 

 
En kommitté bestående av specialister inom pediatrisk fetma i USA har framställt 

rekommendationer vars syfte var att fungera som stöd för vårdpersonal i deras arbete mot 

barn och ungdomars övervikt och fetma. Dessa handlade bland annat om patienten och 

familjens motivation och känslor samt anamnes gällande kost och motionsvanor. Kommittén 

rekommenderade att barn och ungdomar med övervikt eller fetma, med eller utan 

komplikationer, skulle genomgå undersökning och eventuell behandling. För att kunna uppnå 

ett gott och hållbart resultat krävdes det att patient och familj är villiga att förändra sitt leverne 

eftersom en omotiverad patient eller familj var svår att behandla. Tyngdpunkten skulle ligga 

på hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet. Behandlingen rekommenderades att startas tidigt 

och involvera familjen för att stegvis kunna leda till permanenta förändringar (14). Desto 

senare interventionen gjordes för ett barn i riskzonen för övervikt desto större risk hade barnet 

att senare utveckla fetma (13).  

 

Trots att det är viktigt att barn som lider av fetma får vård har det visat sig att mindre än en 

tiondel av barn som lider av fetma i Sverige tas om hand av sjukvården. Det är svårare att 

förändra livsstilen hos en vuxen än att bevara en redan grundlagd god livsstil från barnaåren 

(2).  



Problemformulering 

Med tanke på att förekomsten av övervikt och fetma hos barn ökar är det intressant att 

undersöka vilka tankar barn och vuxna har angående kost, fysisk aktivitet, övervikt och fetma. 

Vidare kan det vara av vikt att beskriva den vägledning som hälso- och vårdpersonal bidrar 

med i mötet med överviktiga barn. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva barns, föräldrars och andra vuxnas tankar om barns kost, fysiska akti-

vet, övervikt och fetma. Syftet var vidare att beskriva vilken vägledning föräldrarna får av 

vårdpersonal. 

  

Frågeställningar 

1. Vad hade barn för tankar om kost, fysisk aktivitet, övervikt och fetma? 

2. Vad hade föräldrar och andra vuxna för tankar om barns kost, fysiska aktivet, övervikt och 

fetma? 

3. Vad fick föräldrarna för vägledning av vårdpersonal? 

 

Begreppsdefinitioner 

Barn 

Med barn i denna litteraturstudie avses barn i förskoleåldern (3 år) och fram till dess att de går 

ut gymnasiet.  

 

Hälso- och vårdpersonal 

Definitionen på hälso- och sjukvårdspersonal i denna litteraturstudie är personal inom 

primärvården samt pediatrisk vårdpersonal.  

 

BMI 

Body mass index (BMI) räknas hos en vuxen ut genom att dividera kroppsvikten i kilo med 

längden i meter i kvadrat. Det går att räkna ut BMI hos barn på samma sätt men gränsen för 

övervikt varierar kraftigt med åldern. Professor Claude Marcus har konstruerat ett mått som 

kallas isoBMI (jämförande BMI) med stöd av studien av Cole et.al. Med detta mått kan ett 

barns BMI beräknas (2). I denna litteraturstudie används dock måttet BMI.  



Övervikt och fetma 
En gränsdragning för vad som klassificeras som övervikt och fetma hos barn enligt Cole et.al. 

(15) presenteras i figur 2 och 3. 

 
Figur 2 Gräns för övervikt och fetma för pojkar 3-18 år  
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Figur 3 Gräns för övervikt och fetma för flickor 3-18 år 
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Gränsen för övervikt och fetma varierar med ålder och kön. För flickor upp till nio år ligger 

gränsen för övervikt och fetma lägre än för pojkar i samma ålder. Från nio år och uppåt ligger 

gränsen för övervikt och fetma högre hos flickor än för jämngamla pojkar. 

 
METOD 
 
Design 

En systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats. 

 
Urval av litteratur till inledningen 

Inklusionskriterierna för litteraturen var att den skulle vara publicerad mellan åren 1998-2006 

samt vara publicerad på svenska eller engelska. 



Tillvägagångssätt för urval av litteratur till inledningen 

Till inledningen har litteratur sökts på Högskolan Dalarnas bibliotek samt i databasen 

ELIN@Dalarna med sökorden overweight, obesity, prevention, child, children, results, meet, 

fetma, barn och hälsa. 

 

Urval av litteratur till resultatdelen 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2006 samt vara 

publicerad på svenska eller engelska. 

 

Tillvägagångssätt för urval av litteratur till resultatdelen 

Litteraturen till resultatet söktes i databasen ELIN@Dalarna. Dessutom har artiklar sökts ut-

ifrån titlar och författarnamn som hittats i referenserna till påträffade artiklar eller artiklar som 

ej uppfyllt kraven på vetenskaplighet. Dessa artiklar söktes i www.google.se. Sökorden som 

användes var child, children, childhood, obesity, prevention, health promotion, information, 

results, primary care, perceptions, care, nurse, qualitative, quantitative. Uppsatsförfattarna 

har försökt utesluta redan uppmärksammade artiklar som valts ut under tidigare sökord. In-

formation har även sökts på www.sbu.se med sökorden fetma, övervikt och barn samt manuell 

sökning på www.fhi.se. Alla sökningar gjordes i första hand i kategorin ”alla fält”. Då förfat-

tarna ansåg att det blev för många träffar söktes de istället i ”abstract” för att begränsa sök-

ningen. Författarna valde först ut artiklar efter titeln. Därefter läste författarna igenom ab-

stracten för att se om artiklarnas innehåll verkade vara relevant för litteraturstudiens syfte. De 

artiklar, vars abstract motsvarade syftet, delades sedan upp mellan författarna och lästes 

igenom var för sig. Därefter lästes de relevanta artiklarna igenom ännu en gång och 

granskades gemensamt. Alla artiklarna har därmed lästs igenom av båda författarna. 

Resultatet av sökningarna presenteras i tabell 1, 2 och 3. 

 
Tabell 1 Resultat av sökning på www.sbu.se
 
D
för

atum 
 

sökning 

Sökord Antal 
träffar 
 

Granskade 
artiklar/studier 

Använda 
artiklar 
 

31/1-06 Barn 
+Fetma 

8 1 1 

31/1-02 Barn 
+övervikt 

5 0 0 

 

http://www.google.se/
http://www.sbu.se/
http://www.fhi.se/
http://www.sbu.se/


Tabell 2 Titel och författarsök i www.google.se
 
Datum 

r 
Titel/Författare (Sökord) Träffar Urval Granskade 

artiklar/studier 
Använda 
artiklar i 
resultatet 

6 about 
Obesity and Its Treatment” +Foster 

1 1 0 

r 
Urval av 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

valitetsgranskning 

ingsmodell av Forsberg och Wengström 

(16), antingen den kvantitativa elle ativa modellen (se bilaga 1 och 2). Vissa föränd-

ringar gjordes dock av författarna vilka finns beskrivna och motiverade i bilaga 3 och 4. 

Dessutom skrevs påståenden om t or och de frågor/påståenden d as egna 

åsikter efterfrågades uteslöts ur gran llen.  

fö
sökning 

2/1- ” Primary Care Physicians’ Attitudes 18 600 1
0

 
12/1-
06 

”Psychological aspects of childhood 
obesity” + Braet  

75 1 1 0 

 
 
Tabell 3 Resultat av sökning i databasen ELIN@dalarna 
 
Datum för 
sökning 

Sökord Alla fält/ 
abstract 

Antal 
träffa
 

9/12-05 Child + Obesity Abstract 256 9 5 3 
9/12-05 Childhood 

+Prevention 
+ obesity 

Alla fält 87 7 1 1 

19/12-05 Obesity + children + 
nurse 

Abstract 17 6 1 0 

12/1-06 Child + prevention +  
Obesity 

Alla fält 73 16 5 2 

12/1-06 Qualitative + obesity Alla fält 45 7 3 2 
12/1-06 Care +obesity +nurse Alla fält 36 4 2 1 
12/1-06 Health promotion 

+obesity +children 
Alla fält 32 6 4 0 

23/1-06 Quantitative +obesity Alla fält 178 10 5 2 
       
30/1-06 Information +children 

+obesity +care 
Alla fält 22 2 1 1 

1/2-06 Results +obesity 
+children 

Alla fält 149 9 4 1 

15/2-06 Primary care 
+children +obesity 

Alla fält 20 5 5 2 

15/2-06 Perceptions +children 
+obesity 

Alla fält 26 3 3 3 

 

K

Granskningen av artiklarna gjordes enligt en granskn

r kva

ill f

skningsma

lit

råg ä rnr fö ttarfa

http://www.google.se/


Den kvantitativa granskningsmallen innehöll 24 stycken ja och nej frågor där varje ja-svar 

 Om antalet ja-svar var över 19 poäng (vilket motsvarade 80 procent eller mer) 

nsågs artikeln ha hög kvalitet. Poäng mellan 12-19 (vilket motsvarade 50-79 procent) gav en 

rtikeln en låg kvalitet. Den kvalitativa 

ranskningsmallen innehöll 19 stycken ja och nej frågor där varje ja-svar fick ett poäng. Om 

r 15 poäng (vilket motsvarade 80 procent eller mer) ansågs artikeln ha 

ellan 10-15 (vilket motsvarade 50-79 procent) gav en medelgod kvalitet 

ch poäng under 10 gav artikeln en låg kvalitet. Artiklar med låg kvalitet uteslöts ur denna 

raturstudie användes i resultatet 

enna har kvalitetsbedömts med hjälp av en checklista som även den var tagen från 

valitet (> 80 procent) 7 artiklar 

edelgod kvalitet (50-79 12 artiklar 

onalitet År Ansats kvalitet 
esslén, 

(Sverige) 

2002 Deskriptiv 103 barn i åldrarna 3- Observationer Hög 

18 Hesketh, 
Waters, 
Green, 
Salmon, 
Williams  
(Australien) 

2005 E  
studie / 
Kv  

119 barn årskurs 2 och 
5 
 
17 föräldrar 

Foku ög 

 

fick ett poäng.

a

medelgod kvalitet och poäng under 12 gav a

g

antalet ja-svar var öve

hög kvalitet. Poäng m

o

studie på grund av dess låga vetenskapliga bevisvärde. En litte

och d

Forsberg och Wengströms bok, Att göra systematiska litteraturstudier. Poängsättningen 

skedde på liknande sätt som tidigare beskrivna granskningsmallar (se bilaga 5). 

Uppsattsförfattarna fann litteraturstudien på hemsidan för Statens beredning för medicinsk 

utvärdering. Hur antalet artiklar fördelade sig i respektive kvalitetskategori redovisas i tabell 4 

och en redogörelse av de inkluderade artiklarna och deras kvalitet presenteras i tabell 5 i 

resultatdelen. 

 

Tabell 4 Antal artiklar i respektive kvalitetskategori 

Hög k

M

procent)  

Låg kvalitet (< 50 procent) 15 artiklar 

 

RESULTAT 

 

Tabell 5 Inkluderade artiklar och bedömd kvalitet 
Ref/Nr Författare/Na

ti
Publ. Design/ Urval Metod Bedömd 

17 W
Sepp, 
Fjellström 

studie / 
Kvalitativ 

5 år Intervjuer 

xplorativ

alitativ

sgrupper H



Fortsättning tabell 5 
Ref/Nr Författare/ 

Nationalitet 
Publ. 
År 

Design Urval Metod Bedömd 
kvalitet 

bez, De 
ouwer, 

Deforche , 
Tanghe, De 

experimentell 
Studie / 
Kvalitativ 

åldern 9-18 i 
undersökningsgruppen 
 
38 normalviktiga barn 

rvationer Medelgod 

(Irland) 764 barn i åldrarna 9-
17 år 

 
 
Enkäter 
 

Renaud 
(USA) 

Kvantitativ 

Barlow 
(USA) 

studie / 
Kvantitativ 

293 pediatrikska 
sjuksköterskor, 
444 dietister 

20 Craeynest, 2005 Icke- 38 barn med fetma i Obse
Com
H

Bourdeaudhuij 
(Belgien) 

i åldern 9-18 i 
kontrollgruppen 

19 Hamilton, 
McIlveen, 
Strugnell 

2000 Deskriptiv 
studie / 
Kvantitativ  

70 barn i åldrarna 9-
17 år  
 

Observationer Medelgod 

 
40 barn i åldrarna 9-
17 år 

 
Fokusgrupper 

21 Thompson, 
Davids, 
Gittelsohn, 
Going, Becenti, 
Metcalfe, et.al. 
(USA) 

2001 Icke 
experimentell 
studie / 
Kvalitativ 

338 barn från årskurs 
3-5 i 9 skolor och 
deras vårdnadshavare 
samt lärare och 
representanter från 
skolledningen 
 

Observationer, 
par-intervjuer 
med barn, 
djupintervjuer, 
fokusgrupper 
med vuxna 
samt enkäter 
 

Hög 

22 Wills, Backett-
Millburn, 
Gregory, 
Lawton 
(Scotland) 

2006 Explorativ 
studie / 
Kvalitativ 

36 barn i åldrarna 13-
14 år (18 
normalviktiga och 18 
överviktiga) 

Djupintervjuer Hög 

23 Dixiy, Sahota, 
Atwal, Turner 
(England) 

2001 Explorativ 
studie / 
Kvalitativ 

300 barn i åldrarna 9-
11 år. 

Diskussion i 
fokusgrupper 

Medelgod 

24 Evans, 
Finkelstein, 
Kamerow, 

2005 Explorativ 
deskriptiv 
studie / 

1010 vuxna Intervjuer Medelgod 

25 Jackson, 
Mannix, Faga, 
McDonald 
(Australien) 

2005 Explorativ 
deskriptiv 
studie / 
Kvalitativ 

11 mödrar Djupintervjuer Hög 

26 Young-Hyman, 
Herman, Scott, 
Schlundt  
(USA) 

2000 Explorativ 
studie / 
Kvantitativ 

111 föräldrar 
 

Enkäter Medelgod 

27 Myers, Vargas 
(USA) 

2000 Explorativ 
studie/¨ 
Kvantitativ  

200 föräldrar Frågeformulär Medelgod 

28 McCallum, 
Wake, Gerner, 
Harris C, 
Gibbons K, 
Gun, et.al. 
(Australien) 

2005 Cross 
sectional / 
Kvantitativ 

2112 föräldrar samt 
deras barn (1522 
normalviktiga och 590 
barn med övervikt 
eller fetma) 

Observationer, 
intervjuer 

Hög 

29 Jonides, 
Buschbacher, 

2002 Explorativ 203 läkare,  Enkäter Medelgod 



Fortsättning tabell 5 
Ref/Nr Författare/ 

Nationalitet 
Publ. År Design Urval Metod Bedömd 

kvalitet 
30 Asp, Björntorp, 

Britton, 
Carlsson, 
Kjellström, 
Marcus C, et.al. 
(Sverige) 

2002 Litteraturstudie Ca 300 studier Databassökning, 
manuell sökning 
av studier  

Hög 

31 Gibbs, Broom, 
Laws, Reckless, 
Noble, Kumar 
(England) 

2004 Deskriptiv 
studie / 
Kvantitativ 

241 läkare 
(inom 
pri
66 

Strukturerade 
intervjuer, 

Medelgod 

märvården), 

sjuksköterskor 
(inom 

observationer 

sjukvården) 

ost, fysisk aktivitet, övervikt och fetma 

flytande över deras matvanor. De ansåg 

tt de själva inte hade mycket att säga till om utan det enda de kunde göra var att önska 

älsosam eller ohälsosam, istället 

lade de om mat som ”icke-mat” och mat som man blev stor och stark av. Godis, glass och 

primärvården) 
32 Barlow, Dietz, 

Klish, 
Trowbridge 
(USA) 

2002 Explorativ 
studie / 
Kvantitativ 

203 
pediatriska 
läkare, 293 
pediatriska 
sjuksköterskor 
444 dietister 

Enkäter Medelgod 

33 Story, Reumark-
Stzainer, 
Sherwood, Holt, 
Sofka, 
Trowbridg, 
Barlow 
(USA) 

2002 Explorativ 
studie / 
Kvantitativ 

203 
pediatriska 
läkare, 293 
pediatriska 
sjuksköterskor 
444 dietister 

Enkäter Medelgod 

34 Barlow, 
Trowbridge, 
Klish, Dietz 
(USA) 

2002 Explorativ 
studie / 
Kvantitativ 

203 
pediatriska 
läkare, 293 
pediatriska 
sjuksköterskor 
444 dietister 

Enkäter Medelgod 

35 Statens 
folkhälsoinstitut, 
Jerdén 
(Sverige) 

2005 Deskriptiv 
studie / 
Kvalitativ 

20 
respondenter 
(chefer och 
personal inom 
hälso- och 

Intervjuer, 
litteratur- 
sökning 

Medelgod 

 

Barns tankar om k

Kost 

En svensk studie av Wesslén, Sepp och Fjellström beskrev 3-5 åriga barns tankar om kost. 

Barnen i studien ansåg att föräldrarna hade ett stort in

a

specifik mat. Barnen delade inte in mat i kategorier som h

ta

kakor var exempel på ”icke-mat” och dessa produkter fick de bara äta på helgerna och vid 

speciella högtider som till exempel påsk. De var medvetna om vad de fick och inte fick äta 



men de hade inte kunskap om vilken sorts mat som kunde leda till fetma eller annan sjukdom 

(17). 

 

Hesketh, Waters, Green, Salmon och Williams undersökte i en australiensisk studie synen på 

kost hos barn i årskurs 2 och 5. Barnen uttryckte att de föredrog mat som smakade gott, vilket 

ftast var den kosten som inte var hälsosam. De ansåg att den mat som serverades i hemmet 

i så skedde en viktförlust medan ohälsosam 

at ledde till sjukdom. Barnen var generellt bra informerade om vad som var hälsosam mat 

de det svårt att välja hälsosamma 

lternativ. 

om påverkade 9-17 åriga barns matval. Pojkarna och 

o

var nyttig, men inte alltid god. Barn i årskurs fem ansåg att all mat som de ej behövde be om 

lov att äta var nyttig. Var maten dessutom fettfr

m

men de ansåg att det stora utbudet av ohälsosam mat gjor

a

Barn i årskurs 2 trodde att alla produkter gjorda av olika frukter eller grönsaker var hälso-

samma. De såg inte till den eventuellt höga halten av socker eller fett i produkten (18) 

 

”You pick fruit from a tree so fruit juice is good for you.” (Årskurs 2) 

(18, s.24) 

 

Barnen verkade vara förvirrade över att nyttiga råvaror kunde bli onyttiga slutprodukter. En 

pojke som deltog i undersökningen förklarade; ”Chips [fries] are healthy because they´re 

potato and that´s a vegetable, which is healthy.” (18, s.22) 

 

I en irländsk studie undersöktes vad s

flickorna i studien visade sig vara väl informerade om vikten av att äta hälsosamt men resul-

tatet visade att de ändå konsumerade en alltför stor mängd av fett och/eller socker. Resultatet 

visade vidare att grupptrycket påverkade barnens kostval. De yngre barnen var mer benägna 

att påverkas av detta eftersom de inte ville vara annorlunda än sina vänner. Om deras vänner 

åt godis i skolan kände barnen att det var mer acceptabelt att de gjorde detsamma. I hemmet 

hade barnen däremot inte så stort inflytande över kosten och där valde de även andra alterna-

tiv än vad de gjorde tillsammans med sina vänner. De yngre barnen tyckte att föräldrarna hade 

ett stort inflytande över deras matval men de äldre barnen ansåg att detta inflytande minskade 

i och med att de blev äldre. Tonårsflickorna visade sig ha en hälsosammare kosthållning, men 

de åt ändå inte tillräckligt med frukt och grönsaker. Anledningen till detta var bland annat att 

de tyckte att godis smakade bättre än frukt (19). 

 



Barns inställning till hälsosam kost och fysisk aktivitet undersöktes i en amerikansk studie. 

Undersökningsgrupperna bestod av 38 normalviktiga barn samt 38 barn med fetma. Forskarna 

tgick från hypotesen att det som barn med fetma säger inte stämmer överens med deras 

 

20). 

se (18). 

ndra eller dra ner på kostintaget. Dock sades det inte finnas 

ka mycket möjligheter att röra på sig fysiskt nu som förr på grund av att vänner inte längre 

u

verkliga åsikt. Forskarna trodde att alla respondenter skulle säga sig föredra hälsosam kost

och normal- eller hög aktivitetsnivå, men att barn med fetma egentligen skulle föredra 

ohälsosam mat och låg aktivitetsnivå till skillnad mot de normalviktiga. Resultatet visade att 

båda grupperna föredrog normalintensiv aktivitet i jämförelse mot lugn- eller högintensiv 

aktivitet. Båda undersökningsgrupperna sade att de hade en positiv inställning till hälsosam 

kost och en neutral inställning till ohälsosam kost. Det visade sig att barn med fetma 

egentligen inte föredrog ohälsosam mat, utan hade samma inställning till all mat, vare sig den 

var hälsosam eller inte (

 

Fysisk aktivitet 

Studien av Hesketh et.al. visade att inställningen hos många barn var att de kunde äta vad de 

ville så länge de utförde någon form av fysisk aktivitet i anknytning till kostintaget. Att gå till 

affären för att köpa chips var ett exempel på detta. En frukt före måltiden ansågs balansera 

upp intaget av skräpmat och andra onyttigheter. Majoriteten av barnen var medvetna om för-

delarna med fysisk aktivitet, som viktnedgång och fysisk hälsa. Ju mer aktiviteten krävde att 

man rörde på sig desto bättre ansågs det vara. Även pianospelande och datoranvändning sågs 

som hälsosamt eftersom detta krävde fingerrörel

 

En amerikansk studie gjord av Thompson, Davids, Gittelsohn, Going, Becenti, Metcalfe et.al. 

visade att respondenterna, i åldrarna 9-11 år, tyckte att det var roligt att vara fysiskt aktiv och 

att deras föräldrar ville att de skulle hålla på med någon form av aktivet. Föräldrarna gjorde 

däremot ingen ansträngning för att aktivera sig tillsammans med barnen, istället blev barnen 

skjutsade till lekplatser eller andra ställen för fysisk aktivitet. För barnen var det viktigast att 

aktivera sig med något som ansågs vara roligt. Ungefär 80 procent av de 338 tillfrågade 

barnen hade för vana att uppmuntra sina vänner till lek utomhus istället för att stanna inne och 

titta på TV (21). När lite äldre barn i åldrarna 13-14 år tillfrågades, i en studie av Wills, 

Backet-Millburn, Gregory och Lawton ansåg hälften av respondenterna att det var bättre att 

öka sin fysiska aktivitet än att ä

li

ville leka eller hålla på med någon aktivitet utomhus. Att få stöd och sällskap av sina vänner 



var mycket viktig för barnen. En flicka sade till exempel att hon inte hade något emot att 

promenera ensam men att hon inte ville gå till simhallen utan sällskap (22).  

 

Övervikt och fetma 

en engelsk studie där 300 stycken 9-11 åringar deltog hävdade de flesta barnen att det inte 

a eller feta i BMI-mått. ”Fet” eller ”stor” var adjektiv som ofta an-

ändes i beskrivningen av en person med övervikt eller fetma, eller om sig själva. Barnen 

a kände frustration över 

tt de hade en större aptit nu än förr samt att de hade fått bredare höfter, lår och midja. Dessa 

skat och något som orsakade ångest, främst hos 

med sin kropp/delar av sin kropp (22). 

I 

spelade någon roll om ett barn var överviktigt eller smalt. De flesta sade att det var personlig-

heten som räknades, inte storleken på personen (23). 

 

”We’re all human – you take them as they are” (23, s. 211) 

 

Även om barnen menade att det var personligheten som räknades så blev barn med fetma ofta 

retade och utfrysta ur gemenskapen. Inställningen om att barn skulle göra något åt sin över-

vikt/fetma var olika beroende på om övervikten/fetman var orsakad av genetiska faktorer eller 

om det berodde på överdriven konsumtion av godis och andra onyttiga produkter.  

 

”If it’s weight they’ve put on, they should do something; if they’re genetically like that then 

they shouldn’t.” (23, s.211) 

 

Barnen var medvetna om att övervikt och fetma kunde medföra konsekvenser för hälsan som 

hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död (23).  

 

”Arteries get blocked up with the food and fat” (23, s 211) 

 
I studien av Wills et.al. framgick det att de barn i högstadieåldern som beskrev sig själva som 

feta oftast var överviktig

v

hade svårigheter att definiera ”fet”. De som gjorde försök att definiera tillståndet använde 

beskrivningar som exempelvis ”att ha hängande skinn runt armar” eller ”att ha mycket fett 

runt magen”. Hälften av de barn som hade övervikt eller led av fetm

a

förändringar var något som ofta sågs som oön

flickorna. För pojkarna fanns uppfattningen om att de så småningom skulle växa i sina nya 

kroppar allt eftersom de blev längre. Majoriteten av barnen var dock huvudsakligen nöjda 



Att i kroppsstorlek vara lik sin mor och far eller andra familjemedlemmar var en vanlig upp-

fattning hos både pojkar och flickor i åldrarna 13-14 år. Av denna anledning tyckte barnen att 

et inte fanns så mycket de kunde göra åt sin egen vikt, men de ansåg inte att föräldrarna var 

öräldrar och andra vuxnas tankar om barns kost, fysiska aktivitet, övervikt och fetma 

d

ansvariga för deras vikt. De var själva ansvariga för sitt eget liv och sin egen kropp. Några av 

de situationer där barn som var överviktiga eller led av fetma kände obehag inför var att 

handla kläder eftersom de kände genans inför vännerna, eller att inte kunna prestera bra i 

sportsammanhang. Försök att tappa i vikt hade gjorts av hälften av de 18 barnen med övervikt 

eller fetma, samt tre stycken av de 18 normalviktiga barnen. Viktnedgång var associerad med 

glädje, stolthet och motivation av dem som lyckats med detta, men att ha kontroll över sin 

vikt sades kräva mycket viljestyrka och självförtroende. Därför var det svårt att behålla denna 

inriktning under en längre tid. Att misslyckas med sin viktnedgång var något som många barn 

kände rädsla inför och det medförde att det var svårare att motivera sig själv att gå ner i vikt. 

Trots att det visade sig att hälften av de tillfrågade ansåg att fetma var ohälsosamt sågs en 

snabb viktförlust som en risk för anorexi, svagt skelett eller för tidig död (22). 

 

F

I en studie intervjuades 1010 vuxna om olika hälsoproblem i samhället, bland annat om barn 

och fetma. Enligt respondenterna hade föräldrarna det största ansvaret i att främja god kost-

hållning för barn. De ansågs ha en viktig roll i att forma barns kostvanor eftersom det oftast 

var de som beslutade när och vad som skulle ätas i hemmet. Många vuxna ansåg att fetma hos 

barn var ett lika allvarligt problem som andra stora faror för barnhälsan, till exempel 

tobaksbruk och våld. Däremot ansågs det inte vara lika allvarligt som droganvändning bland 

barn och ungdom (24). 

 

Alla de 11 deltagande mödrarna i en australiensisk studie sade sig förstå vad övervikt och 

fetma innebar och att de förstod sambandet till faktorer som kost och fysisk aktivitet. Samtliga 

mödrar var bekymrade över hur deras barns vikt påverkade barnen socialt och psyklogiskt 

men inte så mycket hur vikten påverkade det fysiska tillståndet. Mödrarna hade försökt att 

göra förändringar i familjen med avseende på kost och fysisk aktivitet men sade att det var 

svårt att behålla förändringarna under en längre tid. De kände dock att det var viktigt att för-

söka uppmuntra barnen att tillbringa mer tid utomhus. Alla mödrarna ansåg att det var viktigt 

att de själva var en bra förebild för barnen (25). 

 



I en studie av Young-Hyman, Herman, Scott och Schlundt där 111 familjer med barn i 

åldrarna 5-10 år ingick blev föräldrarna ombedda att kategorisera deras barn som 

underviktiga, normalviktiga, överviktiga eller mycket överviktiga. Det visade sig att endast 46 

procent av föräldrarna till de barn som led av extrem fetma beskrev sina barn som mycket 

överviktiga. Föräldrarna fick även dela in sina barn i någon av kategorierna ”small”, 

medium” eller ”large”. Majoriteten av föräldrarna till barnen med fetma eller extrem fetma 

a barn för att leka för att 

”

placerade barnen i kategorin ”medium” eller ”large” (26). En annan studie visade att över 30 

procent av 200 föräldrarna till barn med fetma inte ansåg att deras barn led av fetma. Dock 

medgav nästan alla föräldrar att ett överviktigt barn låg i riskzonen för att utveckla 

hjärtproblem senare i livet (27). 

 

Trots att 70 procent av barnen i studien av Young-Hyman et.al. led av fetma ansåg inte ens 

hälften av deras föräldrar att barnens vikt var ett problem för hälsan. Tre procent av föräld-

rarna ansåg att deras barn åt för lite, en tredjedel ansåg att deras barns kostintag var normalt 

medan 47 procent tyckte att deras barn åt för mycket. När det gällde barnens fysiska aktivitet 

rapporterade två tredjedelar av föräldrarna att de ansåg att deras barn inte fick tillräckligt med 

motion (26). 

 

En studie från Australien visade att de deltagande föräldrarna var av den åsikten att deras barn 

visste vad som var hälsosam kost, men att de däremot misstänkte att barnen inte riktigt förstod 

vilka konsekvenser ohälsosam mat hade. Dock var inte heller föräldrarna så väl informerade 

om god kosthållning. Majoriteten trodde att så länge deras barn fick ett väl sammansatt mål 

mat om dagen i skolan, var det inte av sådan stor betydelse om barnen åt godis eller annat 

onyttigt dagligen. Tyvärr så fanns det ett stort antal valmöjligheter av onyttig kost i skolbe-

spisningen. Vissa föräldrarna tyckte det var acceptabelt för barnen att äta ohälsosam skollunch 

om de resterande måltiderna under dagen var nyttiga eftersom de tyckte att det ena kompense-

rade det andra. Föräldrarna ansåg att skolan och samhället i stort spelade roll i att forma deras 

barns fysiska aktivitet. Det fanns en uttryckt önskan om ett större utbud av olika organiserade 

aktiviteter och mer tid för gymnastik i skolan. Föräldrarna medgav dock att det största ansva-

ret låg på dem själva. De kände att de ville aktivera sig mer med sina barn men ansåg att tid 

till detta inte fanns. Föräldrarna kände även rädsla till att släppa ut sin

miljön inte kändes säker på grund av trafikerade vägar och ökad kriminalitet (18). Även för-

äldrarna i studien av Thompson et.al. uttryckte en rädsla att låta deras barn leka själva 

utomhus men de hade inte heller tid till att aktiveras sig tillsammans med deras barn (21).  



Av de 1010 respondenterna i en amerikansk studie var det 77 procent som såg skräpmat som 

en viktig bidragande orsak till barns övervikt och fetma. Dessutom ansåg 57 procent av re-

spondenterna att inaktivitet, så som TV-tittande mer än två timmar per dag, var en orsak till 

övervikt och fetma (24). 

 

Många föräldrar ansåg att de borde spela en viktig roll i de strategier som finns för att före-

da fetma (18). De var öppna för att agera mot barn- och ungdomsfetma och 

nal och familj behövs (28). 

ttagningsrum på de sju klinikerna som undersöktes. 

itteraturen som fanns var mestadels reklambroschyrer från kost och läkemedelsbranschen 

ågade läkarna, 

juksköterskorna och dietisterna inom den pediatriska vården att de uppmärksammade ämnen 

bygga och åtgär

ansåg att ett samarbete mellan vårdperso

 

Vårdpersonalens vägledning till föräldrar 

Den pediatriska hälsopersonalen möter överviktiga barn och ungdomar varje dag, men ruti-

nerna för att informera denna grupp har visat sig otillräckliga (29). Ofta användes konkreta 

kost - och motionsråd i kombination med olika metoder för att ge stöd till ett förändrat bete-

ende avseende ätmönster och fysisk aktivitet (30). 

 

I England gjordes en undersökning bland vårdpersonal i primärvården av tillvägagångssätt 

och eventuella bristande rutiner i mötet med överviktiga patienter. Studien visade att sjuk-

sköterskorna ofta kände sig mer motiverade att behandla fetma än vad läkarna gjorde. Nästan 

alla sjuksköterskor och de flesta läkare rapporterade att de hade som vana att diskutera vikten 

med överviktiga patienter. Sjuksköterskor brukade dock ägna mer tid för dessa samtal med 

patienterna än vad läkare gjorde, men tiden för samtalen översteg sällan tio minuter. Samtalen 

berörde bland annat mål för livsstilsförändring eller mer specifika råd gällande näringsintag. 

Inom denna tidsram delades även informationsblad om viktreduktion ut till patienterna. Det 

påpekades dock i studien att det endast fanns relevant litteratur och annan information för 

viktreduktion tillgängligt i ett av tre mo

L

(31). 

 

I en studie av Jonides, Buschbacher och Barlow sade majoriteten av de tillfr

s

som självkänsla, depression, vilja till att förändra sin livsstil, familjeförhållanden och andra 

känslomässiga delar i mötet med barn och föräldrar. Över hälften av personalen höll fast vid 

expertkommitténs rekommenderade rutiner (se ref 14) angående känslomässiga och 

beteendemässiga orsaker. Samtliga rapporterade att de rutinmässigt utvärderade patientens 



psykiska och känslomässiga status. Ungefär åtta av tio frågade ofta sina patienter om deras 

självkänsla och eventuell mobbing medan cirka sju av tio rapporterade att de ofta beaktade 

ätstörningar eller familjeproblem. De flesta respondenterna rapporterade att de tog initiativ för 

behandling av överviktiga barn som inte hade någon fetmarelaterad medicinsk åkomma och i 

mötet med tonåringar skedde detta ännu mer frekvent. Få initierade behandling för barn och 

ungdomar som inte ville förändra sin vikt. Nästan alla som tillfrågades hade som vana att ta 

anamnes angående kostvanor, men detta visade sig ske på olika sätt. Majoriteten av dietisterna 

tog själva en kostrelaterad anamnes av barnen. De använde sig av frågor som ”Vad äter du 

oftast?” och ”Vad äter du under en dag?”. Av läkarna och sjuksköterskorna använde sig en 

v fem av andra källor än barnet för att ta den kostrelaterade anamnesen. Frågor om den 

ontroll. Två 

v fem läkare och sjuksköterskor och en av tre dietister följde alla kostrekommendationer från 

a

fysiska aktiviteten ställdes av fler än nio av tio respondenter (29). 

 

Två amerikanska studier visade att vårdpersonalen använde sig av olika strategier i arbetet 

mot övervikt och fetma hos barn. De metoder som användes för att utreda om ett barn 

behövde vidare insatt stöd och behandling följde inte några direkta riktlinjer. Den information 

och det stöd som läkare och sjuksköterskor gav baserades på deras egen erfarenhet och 

kliniska blick (32, 33). 

 

I studien av Jonides et.al. involverade majoriteten av respondenterna föräldrarna i 

handlingstagandet och i vissa fall involverades även andra vårdgivare. En minoritet av den 

amerikanska vårdpersonalen hade som rutin att remittera patienterna för vidare hjälp till 

exempel familjeterapi, gruppterapi eller olika beteendeterapiprogram (29). Sjuksköterskorna 

hade för vana att ge kost- och motionsråd, vidarebefordra patienterna till dietister eller föreslå 

olika stödgrupper för viktreduktion. Även läkarna gav liknande råd men de hade för vana att 

vidarebefordra patienterna till sjuksköterskorna för ytterligare hjälp. Det var få läkare som 

rekommenderade läkemedel eller naturläkemedel till ungdomar. Ingen rekommenderade 

heller kirurgi. Personalen talade generellt för hälsosam kost och aktivitet med minimalt 

användande av allt för restriktiva dieter eller läkemedel i behandlingen för viktk

a

expertkommittén (se ref 14). De barn som låg i riskzonen eller redan hade fetmarelaterade 

komplikationer som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar eller ett högt BMI blev oftare 

prioriterade för råd och behandling (31, 34). I behandling av yngre barn använde majoriteten 

av personalen sig vanligtvis av rekommendationer för att öka barnets lek och rörelse och 

minska tiden för stillasittande aktiviteter. Även att öka de organiserade aktiviteterna 



rekommenderades, framför allt av sjuksköterskorna. När det gällde barn i skolåldern så såg 

svaren liknande ut. Minst 80 procent av personalen använde sig av expertkommitténs 

aktivitetsrekommendationer. Ungefär åtta av tio läkare och sjuksköterskor samt hälften av 

dietisterna rapporterade att de ofta rekommenderade viktreducering i möten med överviktiga 

skolbarn. För överviktiga yngre barn så var det hälften av läkarna och sjuksköterskorna och en 

fjärdedel av dietisterna som hade för vana att rekommendera åtgärder. Ungefär en av fem 

hänvisade till viktprogram för barn och ungdom, men i vart tredje fall var inte de här 

programmen, eller specialisthjälp, tillgängliga. Däremot fanns det ofta tillgång till någon 

personal med erfarenhet i dessa områden, till exempel dietister (34). 

I Sverige använde vårdpersonalen inga nationella riktlinjer i mötet med barn som låg i riskzo-

nen eller led av övervikt/fetma (30). Jerden rapporterade att de flesta bedömningar och 

åtgärder gjordes utifrån personalens erfarenheter. Samtalen var i huvudsak livsstilsorienterade 

och riktade in sig på vad patienten själv kunde och ville ändra på i sin livsstil. De åtgärder om 

prövats på barn skiljde sig inte principiellt från dem som använts på vuxna. Metoderna inne-

ttade kost- och motionsråd, beteendeterapi och liknande.  I studien framkom det att vårdper-

eget barn var överviktigt eller led av fetma. Hälso- 

ch sjukvårdspersonal använde ofta kost - och motionsråd i mötet med barn med 

fa

sonal ansåg att barn inte själva kunde ta ansvar för sina kost- och motionsvanor utan att för-

äldrarna måste involveras i behandlingen (35). 

 
DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet var att beskriva barns, föräldrars och andra vuxnas tankar om barns kost, fysiska akti-

vet, övervikt och fetma. Syftet var vidare att beskriva vilken vägledning föräldrarna får av 

vårdpersonal. I litteraturstudien framkom att barns inställning till mat och fysisk aktivitet är 

beroende på deras ålder. Alla barnen hade uppfattningen att hälsosam kost och fysisk aktivitet 

var viktigt, men graden av kunskap varierade bland åldrarna. Barn var medvetna om vad 

övervikt och fetma kunde medföra för hälsan och ansåg att överviktiga och feta människor 

borde gå ner i vikt. Övervikt var dock mer accepterat bland barn om orsaken var genetiskt 

betingad. Föräldrar var av den åsikten att deras barn visste skillnaden mellan hälsosam och 

ohälsosam kost. Det visade sig dock att vissa föräldrar inte hade så god kunskap om vad 

hälsosam kosthållning är. Föräldrar uttryckte en önskan om att deras barn skulle få större 

möjligheter till att utöva fysisk aktivitet och de ansåg att det största ansvaret för detta låg på 

dem själva som föräldrar. Många föräldrar ansåg att fetma hos barn var ett allvarligt problem 

men det var inte alla som insåg att deras 

o



övervikt/fetma i stället för läkemedel, alltför restriktiva dieter eller kirurgi. Det var viktigt att 

involvera föräldrarna i arbetet eftersom det var mycket begärt att barn ensamma skulle ta 

ansvar för sina kost- och motionsvanor. 

 
Resultatdiskussion 

Vi anser att barnfetma är ett ämne i tiden och att det är viktigt att lyfta fram detta problem för 

att skapa medvetenhet, både hos allmänheten och inom hälso- och sjukvården. 

r inom familjen. Studien av 

amilton et.al. (19) visde att föräldrarnas inflytande över barnens kosthållning minskade i 

ande faktor till den eskalerande förekomsten av fetma. Just därför är det bra om 

 

En artikel i denna litteraturstudie visade att föräldrar inte hade regler för barnens konsumtion 

av sötsaker. Det spelade ingen roll om barnen åt godis varje dag så länge de åt nyttigt i till 

exempel skolan (18). Vi tror att detta generellt stämmer bra överens med verkligheten. Barn 

äter idag mycket mer fett och socker än vad de gjorde förr och i kombination med bristande 

fysisk aktivitet bidrar det till den ökande förekomsten av fetman världen över. Vi är av den 

tron att de flesta föräldrar har kunskapen om konsekvenser med onyttig mat men att det 

stressiga samhället vi lever i gör det svårt att leva hälsosamt i den mån som det önskas. Det 

finns inte alltid tid för matlagning och gemensamma måltide

H

takt med att barnet blev äldre. Med detta i åtanke kan betydelsen av att föräldrarna lägger en 

grund för bra levnadsvanor tidigt i barnens liv ses. Uppmuntran till goda vanor behövs under 

hela uppväxtperioden, speciellt då barnen når tonåren. Barnen får då ett större ansvar för sin 

egen kosthållning och även för sin fysiska aktivitet. 

 

I Wessléns studie (17) framkom det att barn associerade sötsaker med speciella tillfällen. 

Detta anser vi inte kan generaliseras till barn världen över. Barn såg till exempel påsk och jul 

som tillfällen då det erbjöds mer sötsaker men konsumtionen av detta skedde även till 

vardags. Föräldrarna har en viktig roll som förebilder för sina barn precis som Evans et.al. 

rapporterar (24). I studien av Hesketh et.al. framkom det att barn tyckte att det var svårt att 

välja hälsosamma alternativ på grund av det stora utbudet av ohälsosam mat (18). Även detta 

visar hur viktigt det är att föräldrarna sätter goda exempel för sina barn. Evans et.al. (24) 

rapporterade att många föräldrar såg barnfetma som ett av de största hälsoproblemen idag och 

vi anser att det svenska samhället börjar ta problemet med fetma på allvar. Många 

hamburgerkedjor erbjuder idag alternativ som till exempel morrötter och sallad i stället för 

stripps. Precis som respondenterna i studien av Evans et.al. (24) anser vi att skräpmat är en 

stor bidrag



samhället börjar anpassa sig till ett mer hälsosamt leverne. Författarna i en belgisk studie (20) 

t föräldrarna inte gjorde någon ansträngning för att 

ktivera sig tillsamman med dem. I stället var det barnen som uppmuntrade varandra till lek 

visade sig dock minskas med åldern. Frågan är vad detta kan bero på. Vi 

et var personligheten som var viktigt hos en människa, 

ch inte utseendet, så blev barn med övervikt och fetma ändå ofta retade och utfrysta. Be-

hade hypotesen att överviktiga barn skulle föredra ohälsosam mat. Resultatet visade dock att 

överviktiga barn hade samma inställning till all mat, vare sig den var hälsosam eller 

ohälsosam. Däremot valde barn enligt Hesketh et.al. (18) mat som smakar gott. Vi tycker att 

detta stämmer bra överens med verkligheten och det är därför upp till föräldrar och skola att 

begränsa tillgången till ohälsosam mat, sötsaker och andra kaloririka produkter.  

 

Hesketh et.al. (18) kom fram till att barn förstod hur viktigt det var med fysisk aktivitet men 

definitionen av vad fysisk aktivitet är var inte alltid korrekt. Fysisk aktivitet kunde till exem-

pel vara att spela piano och att då röra på sina fingrar. Naturligtvis anser vi att detta är långt 

ifrån tillräckligt för att barn ska få den motion som de behöver. Det är ännu ett exempel på 

vikten av att föräldrar engagerar sig och uppmuntrar barn till att röra på sig. Barnen i studien 

av Thompson et.al. (21) rapporterade at

a

och rörelse. Detta 

tror inte att äldre barn leker på samma sätt som yngre barn. De vill i stället ha någon form av 

organiserad fysisk aktivet att deltaga i. För att hålla sig fysiskt aktiv är det viktigt att barnet 

aktiverar sig med något som han/hon tycker är roligt men det kan vara svårt att hitta ”rätt” 

motionsform. En flicka i studien av Wills et.al. (22) sade att det inte var några problem att 

promenera själv men att hon inte kunde tänka sig att gå till simhallen utan sällskap. Här tror vi 

att anledningen kan vara genans. I ungdomsåren förändras kroppen i snabb takt och under 

puberteten blir kroppens utseende än mer viktig, åtminstone för ungdomarna själva. Det 

räcker inte heller med att aktiviteten är rolig, det måste även kännas bekvämt att utföra den. 

Det är viktigt att känna sig trygg och bekväm i den valda aktivitetsformen och detta är lättare i 

sällskap med en vän. En promenad kan kännas lättare att utföra själv, det krävs ingen plane-

ring och utövaren behöver inte känna sig uttittad. 

 

Även om de flesta barnen ansåg att d

o

rodde övervikten på genetiska faktorer vad det dock mer accepterat bland kamraterna. Är 

övervikten däremot beroende på ett överdrivet intag av fett och socker finns attityden att dessa 

barn bör göra någonting åt situationen (23). Detta tror vi beror på att barn förstår att barn med 

övervikt och fetma orsakat av genetiska faktorer inte själva är ansvariga för sin vikt, och att 

viktnedgång därför kan bli svårare. En snabb viktnedgång kan dock ses som negativt hos flera 



barn såsom studien av Wills et.al. (22) visar. En alltför snabb viktnedgång kan bli associerat 

ed till exempel anorexi. Detta visar att det finns en förnuftigt tänkande hos barn angående 

ng. Barn är medvetna om eventuella konsekvenser som kan ske vid till exempel 

osam kost och försöker att röra mer på sig är det större 

ans att behålla sin nya vikt. Studien av Wills et.al. (22) visade att många barn med övervikt 

n de var samtidigt rädda för att göra en förändring på grund av 

rn hade 

roblem med vikten. Även studien Young-Hyman et.al. (26) visade att föräldrar hade svårt att 

inse att deras barn var överviktigt eller led av fetma. Endast 46 procent av föräldrarna till de 

barn som led av extrem fetma beskrev sina barn som mycket överviktiga. Vi anser att det är 

viktigt att sjukvårdspersonal fångar upp dessa barn för åtgärder eftersom föräldrar inte alltid 

ser problemet.  

 

Den amerikanska studien av Evans et.al. visar att kunskap fanns om sambandet mellan 

”skräpmat” och övervikt och fetma (24). Däremot visade den australiensiska studien av Hes-

keth et.al. att majoriteten av föräldrarna trodde att så länge deras barn fick ett väl sammansatt 

mål mat om dagen i skolan, var det inte av sådan stor betydelse om barnen åt godis eller annat 

onyttigt dagligen (18). Vi frågar oss om kunskapen om kost hos föräldrar skiljer sig åt mellan 

dessa världsdelar. Ett konkret svar på denna fråga har inte hittats och därför finns inga riktiga 

belägg för huruvida skillnader finns. Vi tror att det är informationen samhället ger och det 

intresset man själv har kring kost som påverkar kunskapsnivån. 

 

Inom hälso- och sjukvården användes ofta konkreta kost- och motionsråd inom det preventiva 

och behandlande arbetet mot barns övervikt och fetma (30). Vi tycker att dessa strategier är 

bra i sammanhanget eftersom dessa livsstilsförändringar förhoppningsvis resulterar i långsik-

tiga förbättringar för individen. I studien av Gibbs et.al. (31) hade de flesta respondenterna 

som vana att diskutera vikten i mötet med överviktiga patienter. Tyvärr var tiden för 

m

viktnedgå

bantning. En långsam viktminskning är bättre i ett långsiktigt perspektiv. Det krävs mycket 

viljestyrka och självförtroende för att gå ner i vikt och det kan vara svårt att behålla motiva-

tionen under en längre tid. Om personen i stället för att ”banta” försöker göra ändringar i sin 

livsstil genom att minska på ohäls

ch

och fetma ville gå ner i vikt me

rädsla för att misslyckas. Vi anser att föräldrar måste vara uppmärksamma på deras barns 

önskningar och behov av viktminskning.  

 

Enligt Myers et.al. (27) ansåg de flesta föräldrar att överviktiga barn låg i riskzonen för att 

senare i livet utveckla hjärtproblem, dock hade många svårt att inse att deras eget ba

p



viktrelaterade samtal bristande. Samtalen brukade i regel inte överstiga 10 minuter. Vi anser 

tt detta är för kort tid för att motivera livsstilsförändring. Om föräldrarna dessutom inte 

förs

livsstilsförändring. Ett fåtal av den tillfrågade hälso- och sjukvårdspersonalen i studien av 

Jonides et.al. sade sig initiera behandling för barn och ungdomar som inte ville förändra sin 

vik

borde  att informera och skapa förståelse för vilka 

onsekvenser övervikt och fetma kan leda till. Det finns rekommendationer om hur 

vår

dessa r  var det vanligare att 

årdpersonal använde sig av tidigare erfarenheter när det gällde informationen till barn och 

förä

 

De rek

framstä annat patienten och familjens motivation, deras känslor och anam-

es gällande kost och motionsvanor. De gjorda studierna (29,31,34) beträffande dessa re-

kom

ändå fi

frågats

De för  skriver att det är 

ycket begärt att barn utan föräldramedverkan ska ta ansvar för kost- och motionsvanor. Där-

för 

strategi

på barn

förhind

 

etoddiskussion 

I d

ningen

ELIN@ äckligt stort urval av olika databaser. Artiklar äldre än sex år 

aldes bort eftersom dessa ansågs inaktuella.  I de fall då vi uppmärksammat intressant fakta i 

någ

a

tår att deras barn lider av övervikt eller fetma är det ännu svårare att motivera 

t (29). Att behandla någon som inte vill ha behandling tror vi kan vara svårt och därför 

det finnas mer tid för samtal i syftet

k

dpersonal ska handla i mötet med barn med övervikt eller fetma, men det är inte alltid som 

ekommendationer följs. Som studien av Story et.al. (33) visade så

v

ldrar.  

ommendationer för hälso- och sjukvårdpersonal som expertkommittén i USA (14) har 

llt innefattar bland 

n

mendationer visar att vårdpersonalen i stort följer riktlinjerna på ett bra sätt men att det 

nns brister. Vi anser dock att majoriteten av den hälso- och sjukvårdspersonal som till-

 i olika studier (29-35) ger intrycket av att försöka få en helhetsbild av sina patienter. 

söker även informera om risker och konsekvenser. Asp et.al. (30)

m

är det enligt oss viktigt att föräldrarna involveras i de förebyggande och behandlande 

erna mot övervikt och fetma hos barn. Preventiva metoder borde inte bara inrikta sig 

 med övervikt och fetma. Alla barn borde lära sig att äta rätt och att motionera för att 

ra framtida övervikt eller fetma.  

M

enna litteraturstudie har vetenskapliga artiklar sökts i databasen ELIN@Dalarna. Anled-

 till att vi valt att begränsa oss till endast en databas beror på att vi anser att 

Dalarna omfattar ett tillr

v

on studies introduktion söktes den refererade studien upp i www.google.se. Det var dock 

ingen av dessa artiklar som inkluderades i litteraturstudien eftersom det visade sig att de inte 

var relevanta för litteraturstudiens syfte. Eftersom vi har försökt utesluta redan uppmärksam-



ma

vara m

andra sökord. Därför kan samma artikel finnas redovisad i kolumnen ”urval av abstract” i 

ilaga 1 under flera sökord. Artiklarna har därefter noggrant studerats och vi har ansträngt oss 

för 

även de

Bri

är gjor  fler svenska studier 

ade kunnat ingå i resultatet. Tyvärr finns det inte så mycket forskning kring detta ämne i 

Sve

studier

uppnåtts och att bristerna har uppmärksammats.  

Slu

I arbete ikt och fetma är det viktigt att föräldrarna involveras. Kunskapen om 

ad som är hälsosam kost och goda motionsvanor varierar bland barn och vuxna. På grund av 

det

och för

För

Efterso

mer for tiva och behandlande åtgärder resulterar i. Det vore även 

tressant att undersöka attityderna gällande kost, fysisk aktivitet, övervikt och fetma i det 

sve

sjukvår ier och om möjligt förbättra dessa. 

de artiklar som valts under tidigare sökord kan kolumnen ”urval av abstract” i Bilaga 1 

issvisande. Det är inte garanterat att vi känt igen en artikel om den förekommit under 

B

att inte misstolka resultaten och för att hålla oss objektiva till innehållet. Granskningen har 

n gjorts efter bästa förmåga.  

 

ster i resultatdelen är att studierna som inkluderats i denna litteraturstudie till största delen 

da i USA, England eller Australien. Det hade varit önskvärt om

h

rige. Generalisering av vårt resultat bör ske med aktsamhet eftersom det inte finns flera 

 som belyser samma fenomen. Vi anser dock att syftet med litteraturstudien har 

 

tsats 

t mot barns överv

v

ta är det vikigt att hälso- och sjukvårdspersonal tar sig tid att informera och undervisa barn 

äldrar om kost och motion. 

  
slag till vidare forskning 

m problemet med övervikt och fetma är så stort i dagens samhälle anser vi att det krävs 

skning om vad dagens preven

in

nska samhället. Uppdaterad forskning om problemet krävs för att hälso- och 

dspersonal ska kunna utvärdera sina strateg
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