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Sammanfattning 
Bakgrund: Bland barn har övervikten fördubblats från år 1982 till år 2002. Personal inom 

mödra- och barnavårdscentralen har en betydelsefull roll i preventionsarbetet genom att tidigt 

i livet fånga upp de barn som ligger i riskzonen för att senare i livet utveckla övervikt och 

fetma. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva tidiga riskfaktorer för utvecklandet av 

övervikt och fetma hos barn. Vidare var syftet att undersöka om barnhälsovården belyste 

dessa riskfaktorer, samt jämföra detta med aktuell forskning. Metod: Systematisk 

litteraturöversikt som baseras på kvantitativa forskningsartiklar, samt material hämtat från 

mödra- och barnhälsovården. Resultat: De riskfaktorer som hade störst betydelse för 

utvecklandet av övervikt och fetma hos barn var följande; rökning under graviditet, tidig 

matintroduktion, ohälsosam föda, ”överätning”, föräldrars vikt, minskad sömn, stillasittande 

aktiviteter/fysisk inaktivitet, ökad mediekonsumtion, etnisk bakgrund, samt hereditet. 

Konklusion: Flera av ovanstående riskfaktorer saknades i mödra- och barnhälsovårdens 

riktlinjer, varför resultatet i denna studie skulle kunna ha betydelse för hälso- och 

sjukvårdspersonalen i deras preventiva arbete mot övervikt och fetma hos barn.  

 
Nyckelord: Riskfaktorer, övervikt, fetma, barn, barnhälsovård 



Abstract 
Background: Among children overweight has been doubled from the year of 1982 until 

2002. Personnel within Maternal-Child Health Services have an important role in prevention 

by catching up the children early in life, who are in danger to develop overweight and obesity 

later in life. Object: The aim of this study was to describe early risk factors for the 

development of overweight and obesity in children. Furthermore, the aim was to examine 

whether the Child Health Services elucidated these risk factors and to compare this with 

current research. Method: Systematic review that is based on quantitative research articles 

related to materials retrieved from the Maternal-Child Health Services. Results: The risk 

factors that had the most significance for the development of overweight and obesity in 

children where following; smoking during pregnancy, early food introduction, unhealthy 

food, ”overeating”, parental weight, short sleep duration, sedentary behavior/physical 

inactivity, increased media consumption, ethnic background, and heredity. Conclusion: 

Several of the risk factors above seemed to be missing in the material of the Maternal-Child 

Health Services, why the result of this study could be of importance to the Health Care 

Personnel in their prevention against overweight and obesity among children. 

 

Keywords: Risk factors, overweight, obesity, children, child health care 
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Bakgrund 
Omvårdnad innebär såväl ett förhållningssätt som ett handlande. En form av omvårdnad är den 

naturliga, som ofta finns exempelvis inom familjen och är en känsla av att bry sig om och vilja 

hjälpa. I den professionella omvårdnaden ingår mötet mellan patienten och sjukvårdaren, vilket 

påminner mycket om den naturliga omvårdnaden. Den professionella omvårdnaden handlar både 

om den grundläggande vården, såsom mat och hygien, men även om den medicinsktekniska 

vården. För att inte vården ska bli teknisk och kall är det viktigt att all omvårdnad ges med 

omtanke och engagemang. En grundläggande del i den professionella omvårdnaden är att ha en 

empatisk förmåga, det vill säga att kunna leva sig in i vårdtagarens situation, känslor och 

upplevelser utan att göra dem till sina egna (Isgren, Lyckander & Strömberg, 2003). Det finns 

olika omvårdnadsteorier som har som syfte att utforma anvisningar för den omvårdnad som 

utförs. Omvårdnadsteorierna kan bidra till att identifiera omvårdnadsmål, samt att hjälpa 

sjuksköterskan i olika omvårdnadssituationer. Till denna studie har valts Dorothea Orems 

egenvårdsteori, vars huvudtes första gången uppstod år 1957, men presenterades som en teori 

först år 1971 i boken Nursing: concept of practice. Orems egenvårdsmodell är indelad i tre olika 

teorier; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem som tillsammans bildar en generell 

teori om omvårdnad. Teorins huvudtes är att de flesta människor har förmågan och motivationen 

för att kunna tillvarata och främja egen hälsa och förebygga sjukdom, samt att kunna genomföra 

handlingar som motverkar sjukdom. Egenvårdsförmågan påverkas av individens 

bakgrundsfaktorer (ålder, utvecklingsnivå, fysiskt och psykiskt tillstånd), individens allmänna 

funktionsförmåga (kunskaper, färdigheter, attityder, erfarenheter och motivation), samt yttre 

faktorer som påverkar individen (livsmiljö, familj, kultur och samhället). Det händer att 

egenvårdskraven blir för stora för personens förmåga att genomföra åtgärder som bevarar och 

främjar liv, hälsa och välbefinnande. För att kompensera den här bristen blir det omvårdarens 

ansvar att personen, eller dennes anhöriga, får den hjälp som behövs för att kunna återfå sin 

egenvårdskapacitet (Orem, 2001).  

 

Primärvården definieras sedan 1995 som en del av den öppna vården och står för grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, prevention och rehabilitering hos befolkningen. Vidare har inte 

primärvården samma medicinska och tekniska resurser, ej heller annan särskild kompetens, som den 

slutna vården (Davidsson, 1998). Distriktssköterskor inom primärvården bedriver professionell 
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omvårdnad med befogenhet att göra självständiga bedömningar, de planerar, genomför och 

utvärderar omvårdnadsinsatser för människor i alla åldrar. Då distriktssköterskorna fattar många 

egna beslut i omvårdnadsfrågor har de en viktig roll i folkhälsoarbetet med uppgift att påverka 

människor till hälsofrämjande levnadsvanor (Lindström, 2007). 

Hälsa och folkhälsa 
World Health Organisation (WHO) definierade hälsa år 1948 enligt följande:  

”Hälsa är ett tillstånd av fullt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

blott frånvaro av sjukdom eller handikapp. Att åtnjuta högsta möjliga 

hälsostandard är en av de grundläggande rättigheterna för varje människa utan 

hänsyn till ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala 

förhållanden” (WHO, 2008; Kjellström, Håkansta & Hogstedt, 2005, s. 23). 

Kostenius och Lindqvist (2006, s. 34) förklarade begreppet hälsa på ett annat sätt:  

”Hälsa är ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och 

andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för mänskligt 

liv”. 

Pellmer och Wramner (2007, s. 11) beskrev ytterligare en definition av hälsa:  

”Begreppet hälsa inbegriper fyra var för sig lika viktiga värdebegrepp, nämligen 

långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt liv”. 

Hälsa gäller enbart individen medan begreppet folkhälsa gäller hela befolkningen eller samhället. 

Folkhälsa är ett mål för samhället medan hälsa är en resurs för individen. Vidare har folkhälsan 

som fokus att förbättra befolkningens hälsotillstånd genom hälsofrämjande åtgärder (Kjellström 

et al., 2005). 

 

Att skapa hälsa globalt utmanas av sjukdomar, miljöfaktorer, våld och socioekonomiska 

skillnader. WHO påvisade elva globala hälsomål för 2004 - 2005 som inkluderade; malaria, 

tuberkulos, HIV/AIDS, cancer, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, tobak, mödrahälsovård, hälsa och 

miljö, tillgång på mat, mental hälsa, blodsmitta och hälsosystemen. Utöver detta visade även 

WHO: s rapport från 2002 fler ledande riskfaktorer som var ansvariga för 33 % av hela världens 

död årligen, vilka inkluderade; undervikt, undernäring, osäker sex, högt blodtryck och kolesterol, 

tobaks- och alkoholkonsumtion, smutsigt dricksvatten, sanitär utrustning och hygien, rök 

inomhus, järnbrist och övervikt (Dickenson-Hazard, 2004). Enligt WHO är den största 
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hälsoutmaningen den ökande övervikten. Prevalensen av övervikt i Europa har tredubblats de 

sista två decennierna. Idag är 30 - 80 % av de vuxna i Europa överviktiga och ungefär 20 % av 

barnen är överviktiga, varav en tredjedel har den svårare formen av övervikt. Om ingen åtgärd 

görs kommer uppskattningsvis 20 % av de vuxna och 10 % av barn och ungdomar besväras av 

fetma år 2010 i Europa (WHO, 2006).  

 

Uppväxtvillkoren för barn- och ungdomar har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan 

under hela livet. Enligt regeringens folkhälsoproposition är barn och unga en av de viktigaste 

målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Samhället har en betydelsefull uppgift i att stärka och, när 

det finns behov, komplettera föräldrarna under barnets hela uppväxt. Åtgärder för att främja 

barns hälsa kan äga rum på flera arenor såsom; hemmet, förskola eller skolan. Metoder för 

föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet och relationen mellan barn och föräldrar. I 

förskolan och skolan tränar barnen sin kompetens, genom till exempel problemlösningsförmåga, 

social och emotionell förmåga, vilka kan fungera som skyddsfaktorer mot ohälsa. Dessutom kan 

hälsa främjas genom goda levnadsvanor såsom god kost- och motionsvana. Vidare är kommuner 

och landsting speciellt ansvariga när det gäller barns rätt till en trygg och god uppväxtmiljö 

(Regeringens proposition, 2007).  

Prevalens av övervikt och fetma 
En studie från Sverige, visade att prevalensen av övervikt för barn mellan 6 och 13 år hade 

fördubblats de senaste 15 åren och den svåra övervikten hade ökat ännu mera. År 2001 var 

prevalensen av övervikt för dessa barn 23 % vilket går att jämföra med 11,5 % år 1986 (Petersen, 

Brulin & Bergström, 2003). I en annan svensk studie jämfördes barn i åldrarna 4, 10 och 16 vid 

två olika tillfällen, år 1982 respektive 2002. Bland fyraåringarna hade övervikten ökat från 9 % 

år 1982 till 16 % år 2002, medan fetman hade ökat från 1 % till 6 % hos flickorna och från 1 % 

till 2 % hos pojkarna. Även bland tioåringarna ökade övervikten och fetman medan hos 16-

åringarna hade trenden vänt, där övervikten minskat med 1 % hos flickorna och 6 % hos 

pojkarna (Holmbäck, Fridman, Gustafsson, Proos, Sundelin & Forslund, 2007). Blomquist och 

Bergström (2007) påvisade att övervikt och fetma var vanligt i fyraårsåldern, där 19,3 % hade 

övervikt och 4,5 % fetma. Vidare såg de att övervikt och fetma var vanligt även i Svenska 

förskolan vilket ansågs motivera till tidig prevention. Enligt Socialstyrelsen (2005) hade följande 
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faktorer en betydelse för utvecklandet av övervikt och fetma, nämligen; fysisk inaktivitet, högt 

energiintag, socioekonomiska gruppen arbetare, låg utbildning, samt utlandsfödda.  

Diagnostisering 
Övervikt och fetma kan definieras på flera sätt, varav en definition som används i de flesta 

studier kallas body mass index (BMI), vilket innebär en kombination av längd och vikt enligt 

följande formel: kroppsvikt dividerat med kroppslängd x kroppslängd (kg/m²). När det gäller 

barn så har BMI-måttet vissa brister, då det underskattar graden av övervikt hos det kortväxta 

och överskattar övervikt hos det långväxta barnet. En annan svaghet är att BMI inte tar hänsyn 

till den relativa andelen av fett och muskler, eller hur fettet fördelades i kroppen (Strandell, 

2006). Det finns BMI-värden anpassade för barn och ungdomar som är internationellt 

accepterade. Dessa är justerade utifrån ålder och kön för att motsvara ett BMI på 25 och 30 hos 

vuxna (Cole, Bellizzi, Dietz & Flegal, 2000). IsoBMI, även kallat jämförande BMI, kan definiera 

fetma hos små barn (Janson & Danielsson, 2003). Som exempel kan nämnas att isoBMI 25 för 

treåriga pojkar är 17,89 och för treåriga flickor 17,56, medan isoBMI 30 för treåriga pojkar är 

19,57 och för treåriga flickor 19,36 (Cole et al., 2000).  
 
Figur 1. Body mass index för pojkar, där 91:a percentilen motsvarar övervikt och 98:e fetma.  

 
Percentilkurvan för flickor är snarlik pojkarnas (Prentice, 1998, s. 1402).  
 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2008a) är percentiler en form av 

fraktiler. Percentilgränserna delar upp en serie rangordnade mätetal i 100 lika stora delar. I en 
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studie tar författaren upp olika aspekter på BMI för barn, då de gränser som används för vuxna 

inte är tillämpliga för barn. I Storbritannien används diagram för barn från nyfödd till 20 års 

ålder. Det finns ett diagram för vartdera könet även om skillnaden mellan könen är liten (som 

exempel se figur 1). Avvikelsen från normalvikt uttrycks i percentiler och som underlag 

användes närmare 15 000 barn i en studie mellan åren 1980 och 1990 (Prentice, 1998).  

 

Ett annat sätt att definiera övervikt och fetma är genom hudvecksmätning, vilket innebär att mäta 

hudens tjocklek efter att ha skapat ett hudveck med ena handen. Andra namn är calipermätning 

eller fettångsmätning beroende av den tång eller caliper som används. Det finns följande punkter 

att mäta på; bröstet, under armhålan, under skulderbladet, över höftbenskammen, över magen, 

överarmens fram eller baksida, låret, samt vaden. Av dessa mätpunkter används bara några 

stycken beroende på kön, ålder och etniskt ursprung. Måtten summeras och andelen fett i procent 

avläses i en tabell (Heyward & Wagner, 2004). 

För att mäta procentuellt kroppsfett används en metod kallad bioelektrisk impedansmätning, 

vilken mäter kroppsfettet genom att en elektrisk ström leds genom kroppen. Impedansen 

(motståndet) är lägre i muskler och blod än i fett, då ström leds lättare i fettfri massa än i fett. 

Den svaga strömmen känns inte och endast efter några sekunder visas andelen fett i procent av 

kroppsvikten, samt antal kilogram fett (Heyward & Wagner, 2004).  

Prognos 
Författarna i en svensk kohortstudie fann att bland barn med BMI över den 95:e percentilen vid 

ett års ålder, hade 52,4 % kvar sin övervikt vid fem års ålder (Huus, Ludvigsson, Enskär & 

Ludvigsson, 2007). En amerikansk studie med 1364 barn i åldrarna två till tolv år visade att barn 

som hade övervikt/fetma i förskoleåldern, löpte större risk att förbli överviktiga/feta som 

ungdomar. Författarna i studien föreslog att föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal bör vara 

mer vaksamma på tidiga tecken för utvecklandet av övervikt (Nader et al., 2008). I jämförelse 

med detta skriver Janson och Danielsson (2003) att en ettåring gärna får vara lite rultig och att 

fetma vid två års ålder sannolikt inte ökar risken för utvecklandet fetma framöver. Av tio 

tvååringar med fetma kommer kanske ingen av dem att utveckla fetma senare i barndomen eller i 

vuxen ålder. När barnet når fyra års ålder är det lättare att förutsäga fetma om barnet redan har 

fetma. Rikshandboken för barnhälsovård från Growingpeople AB (2007) uppger att de flesta 



 
 

6

barn lägger på sig mycket underhudsfett de första levnadsåren, vilket beror på en fysiologisk 

process som är helt normal och inte kopplad till någon ökad sjuklighet. Vidare uppges att fetma 

före tre års ålder inte är förenat med en ökad risk för fetma senare i livet och att småbarn med 

övervikt och fetma ska lämnas utan åtgärd. 

Följderna av övervikt och fetma 
Barn är särskilt i riskzonen på grund av fetma och att vara överviktig är den mest vanliga orsaken 

till ohälsa bland barn i Europa. Dessa barn löper större risk att utveckla typ II diabetes, astma, 

högt blodtryck, sömnstörningar samt psykosociala problem. Kanske det mest oroväckande är att 

de troligtvis kommer att behålla sin fetma upp i vuxen ålder och då utveckla fler allvarliga 

följdsjukdomar, till exempel gallsten, ledbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, barnlöshet och 

olika typer av cancer. Andra problem relaterade till fetma kan vara plattfothet, ökad risk för 

frakturer och menstruationsrubbningar. Samhällskostnaderna för fetma är enorma, då upp till sex 

procent av hälsokostnaderna kan härledas till övervikt hos vuxna i Europa (Strandell, 2006; 

WHO, 2006). Kopplingen mellan fetma och låg självkänsla är stark. De psykologiska och sociala 

följderna kan leda till depression vilket blivit allt vanligare, liksom missnöje med den egna 

kroppen som oftare förekommer hos flickor. Fetma hos tonårsflickor kan resultera i att de inte 

kommer in på universitetet i lika stor utsträckning, blir ensamstående som vuxna i större 

utsträckning och/eller får sämre ekonomi. Den låga självkänslan och skuldbeläggningen förstärks 

genom andra människors fördomar och nedsättande attityder mot fetma (Strandell, 2006). Redan 

tidigt i fosterstadiet kan riskfaktorer för fetma utvärderas. I början av livet är näringsintaget 

kontrollerat av det medfödda biologiska systemen och av de inre signalerna. Senare bestämmer 

den kognitiva inlärningsprocessen vilka matvanor som barnet får. Det är viktigt att identifiera 

alla faktorer som påverkar barns fetma och ingripa med förebyggande program (Tabacchi, 

Giammanco, Guardia & Giammanco, 2007).  

Mödrahälsovårdens och barnhälsovårdens roll  
Mödrahälsovården (MHV) och barnahälsovården (BHV) har en viktig roll i att stödja föräldrar 

under graviditeten, respektive barnets tidiga levnadsår. Sedan 1970-talet har föräldrautbildning 

erbjudits via MHV och BHV, vilket de flesta föräldrar deltar i. Utbildningens uppgift är att skapa 

ett erfarenhetsutbyte mellan föräldrar, samt att öka deras förmåga att ge trygghet och skapa 

gränser till sina barn. Då sjuksköterskorna inom BHV redan har skapat en personlig kontakt och 
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kännedom om den enskilda familjen, har de en viktig funktion genom att uppmärksamma 

familjer med missförhållanden och samspelsproblem (Regeringens proposition, 2007). För olika 

personalkategorier inom hälso- och sjukvården finns pedagogiska aktiviteter för att underlätta 

lärande. Patientundervisning är en väl använd samlingsterm för sådana aktiviteter, vilka kan 

genomföras i olika former (Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda & Häggström, 2003). 

Till denna studie har valts en modell kallad International Child Development Programmes 

(ICDP), vägledande samspel, som utarbetats av professorer vid Oslo universitet och kom till 

Sverige år 2000. ICDP är ett förebyggande och hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i 

olika åldrar och inom verksamhetsområden såsom BHV, socialtjänst, förskola och skola, vilket 

är baserat på modern utvecklingsteori samt teorier om lärande och samspel. Målsättningen med 

ICDP är att vägleda omsorgsgivare (till exempel föräldern) i deras vardagliga samspel med 

barnet för att öka omsorgskvalitén. ICDP kan vara ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan inom 

BHV i sitt förebyggande arbete tillsammans med föräldrarna (Hundeide, 2001). 

 

Enligt den nationella målbeskrivningen för sjukskötersketjänstgöring inom BHV, skall 

barnhälsovårdsarbetet utgå från ett folkhälsoperspektiv, där sjuksköterskan är en nyckelperson 

inom BHV, som organisatoriskt tillhör primärvården. Det är primärvårdens ansvar att erbjuda 

alla förskolebarn en förebyggande hälsovård. Sjuksköterskan skall ha en pediatrisk kompetens 

utifrån Förenta Nationernas barnkonvention och aktivt stödja och stärka föräldrarna i deras egen 

kompetens. Vidare skall sjuksköterskan se hela barnfamiljen och ha kunskap om hur 

levnadsförhållanden och livsmiljö påverkar hälsan (Falck, 2007; United Nations Children's Fund, 

1989). Sjuksköterskan skall även i sitt arbete följa International Council of Nurses (ICN) etiska 

koder för sjuksköterskor. Dessa koder innebär bland annat att sjuksköterskan skall verka för; 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos individen, 

konfidentialitet, att utföra en säker och värdig omvårdnad, samt att omvårdnaden vilar på 

evidensbaserad kunskapsgrund. Dessutom skall omvårdnaden ges oberoende av ålder, hudfärg, 

religion, kultur, handikapp eller sjukdom, nationalitet, kön, politisk åsikt, ras eller social status 

(Engström, 2004).  



 
 

8

Socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:8 sätter upp flera mål för sjuksköterskan verksam vid BHV, 

enligt följande: 

”Huvudmål 

• att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos blivande och nyblivna mödrar och deras 

barn 

• att minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn 

• att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom skapa gynnsamma 

betingelser för en allsidig utveckling för barn. 

Delmål 

• att genomföra differentierad hälsoövervakning av alla gravida kvinnor och av barn före 

skolåldern 

• att minska väsentliga hälsoproblem för barnfamiljen 

• att ge behovsanpassad service, stöd och vård till föräldrar och barn 

• att uppmärksamma och förebygga förhållanden i närmiljö och samhälle som kan hota mödrars 

och barns hälsa” (Socialstyrelsen, 2007, s. 7). 

Rikshandbok för barnhälsovård 
Enligt den nationella målbeskrivningen för sjukskötersketjänstgöring inom BHV skall 

sjuksköterskan i sitt arbete följa bland annat den nationella handboken för BHV och lokala 

vårdprogram (Falck, 2007). Via Lanstinget Dalarnas intranät, tillgängligt för sjukvårdspersonal, 

finns rikshandboken för barnhälsovård genom Growingpeople AB. Redan under tidigt 1980-tal 

började en rikshandbok komma som ett förslag och år 2001 började en särskild arbetsgrupp med 

representanter från BHV såsom; överläkare, vårdutvecklare/samordnare, psykologer och 

socionomer tillsättas. Denna arbetsgrupp kom fram till att en rikshandbok skulle vara tillgänglig 

på nätet, vilket senare förankrades vid möten med landets överläkare och samordnare/ 

vårdutvecklare inom BHV. Ett samarbete började ta form med Growingpeople AB. 

Medlemmarna i arbetsgruppen uppdaterar och skriver olika avsnitt på Growing People och de 

flesta avsnitt sänds även ut på remiss till samtliga barnhälsovårdsenheter innan de blir 

tillgängliga på nätet. Rikshandboken vänder sig i första hand till sjuksköterskor, läkare, 

psykologer och andra som arbetat med BHV, samt studerande med inriktning mot något av dessa 

yrken (Growingpeople AB, 2007).  
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Problemformulering 

Övervikt och fetma är idag ett stort problem i vårt samhälle och det har ökat de senaste åren, med 

ohälsa som följd. Sjuksköterskor och barnmorskor inom BHV och MHV har en betydelsefull roll 

i preventionsarbetet genom att tidigt i livet fånga upp de barn som ligger i riskzonen för att 

senare i livet utveckla övervikt och fetma.  

Definitioner 
Övervikt = BMI eller isoBMI > 25 kg/m², eller > 91:a percentilen. 

Fetma = BMI eller isoBMI > 30 kg/m², eller > 98:e percentilen (Storbritannien), > 95:e 

percentilen (USA) (Strandell, 2006; Janson & Danielsson, 2003; Cole et al., 2000). 

Barn = människa under perioden mellan födseln och vuxen ålder 0 - 18 år 

(Nationalencyklopedin, 1990). Denna studie tar endast upp barn från fostertiden och fram till och 

med sex års ålder.  

Förskoleåldern = barn mellan noll till sex år (Nationalencyklopedin, 1992).  

Helamning = exklusiv amning vilket innebär att barnet endast får bröstmjölk (Amningshjälpen, 

2004). 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva tidiga riskfaktorer för utvecklandet av övervikt och 

fetma hos barn. Vidare var syftet att undersöka om barnhälsovården belyste dessa riskfaktorer, 

samt jämföra detta med aktuell forskning. 

Frågeställningar 
• Vilka tidiga riskfaktorer finns för utvecklandet av övervikt och fetma hos barn, samt hur 

stark är evidensen för dessa? 

• Belyser barnhälsovården dessa tidiga riskfaktorer för utvecklandet av övervikt och fetma 

hos barn och i sådana fall stämmer detta med aktuell forskning? 
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Metod 

Design 
Systematisk litteraturöversikt. 

Urval av litteratur till resultatet 
Till resultatet har datainsamlingen skett via databaser på Högskolan Dalarnas bibliotek, inom 

ämnet Vårdvetenskap/Medicinskvetenskap. Första sökningen gjordes som en Metasökning över 

samtliga databaser i kategorin Medicin och hälsa - Omvårdnad och rehabilitering, vilken innehöll 

sammanlagt 18 databaser. Följande databaser i Metasökningen innehöll relevanta artiklar till 

denna studie: PubMed, CINAHL (EBSCO) och Web of Science. Andra sökningen gjordes på 

databaserna Academic Search Elite (EBSCO) och Elin@Dalarna med en begränsad sökning till 

åren 2002 - 2008. De allmänna sökorden som använts till denna studie var följande: Sweden, 

obesity, overweight, prevention, preschool, preschoolers, infant, children, risk, factors, physical, 

activity, food och BMI. Tre artiklar fanns på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se med 

sökorden amning och övervikt, i deras referenslista (se tabell 1). Valen av specifika sökord; 

smoking, pregnancy, television, sleep, duration och birth, baserades på redan funna artiklar från 

tidigare sökningar, som exempel hittades en artikel om rökning vilket gav en önskan att utöka till 

fler artiklar inom samma område, för att öka kvalitén på denna studie. Resultatet i artiklarna har 

granskats mot riktlinjer för MHV och BHV. Med riktlinjer avses i detta arbete rikshandboken för 

barnhälsovård (Growingpeople AB, 2007), samt informationsmaterial från BHV och MHV 

(Wallman et al., 2007; Cancerfonden; 2008; Livsmedelsverket, 2008; Statens folkhälsoinstitut; 

1997). 

 

Inklusionskriterier har varit artiklar som berört riskfaktorer för övervikt och fetma under 

graviditet och upp till och med sex års ålder. Exklusionskriterier har varit artiklar äldre än från år 

2002 och studier på andra språk än svenska eller engelska. I denna studie har även artiklar med 

låg vetenskaplig kvalitet och evidensnivå 4, samt översiktsartiklar exkluderats från resultatet.  
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U1 = Urval 1. Artiklarna valdes utifrån titeln och årtal. 

U2 = Urval 2. Vetenskapliga abstract med syfte, metod, resultat och diskussion lästes igenom 

och de som var relevanta för studiens syfte behölls. 

U3 = Urval 3. Hela artiklarna lästes igenom och de som fortfarande var relevanta för studiens 

syfte behölls. 

U4 = Urval 4. Artiklarna blev granskade genom granskningsprotokoll och evidensskalor, varav 

de med evidensstyrka 1 till 3 användes i studien. 
 

Tabell 1. Sökmatris 
Databas Sökord Antal 

träffar 
U 1 U 2 U 3 U 4 

PubMed food and obesity and preschool and infant and 
prevention and risk and factors 

34 4 3 2 2 

PubMed prevention and obesity and infant and preschool 
and overweight and risk and factors and birth. 

37 6 5 5 4 

PubMed sleep and duration and overweight and 
preschool 

18 2 1 1 1 

CINAHL 
(EBSCO) 

preschool and overweight and food and children 
and risk 
 

50 3 3 3 2 

CINAHL 
(EBSCO) 

obesity and children and television and risk and 
factors 

67 6 4 3 3 

Web of 
science 

physical and activity and preschoolers 15 1 1 1 1 

Web of 
science 

children and overweight and risk and factors 36 4 2 1 1 

Academic 
Search Elite 
(EBSCO) 

risk and factors and children and obesity and 
Sweden  

8 1 1 1 1 

Academic 
Search Elite 
(EBSCO) 

overweight and food and preschool  19 2 2 2 1 

Academic 
Search Elite 
(EBSCO) 

preschool and children and BMI  30 4 3 2 2 

Academic 
Search Elite 
(EBSCO) 

television and preschool and food.  10 1 1 1 1 

Elin@ 
Dalarna 

smoking and pregnancy and overweight 51 6 4 4 2 

Elin@ 
Dalarna 

sleep and duration and overweight and 
preschool 

11 1 1 1 1 

Elin@ 
Dalarna 

prevention and obesity and children and food 39 4 2 1 1 

Elin@ 
Dalarna 

physical and activity and preschool 19 2 1 1 1 

Elin@ 
Dalarna 

preschool and overweight and food 17 1 1 1 1 

Internet: 
www.slv.se 

I sökrutan: amning och övervikt. Vidare på 
”Amning och barnets hälsa”. Under referenser 
fanns dessa artiklar. 

 3 3 3 3 
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Etik 
Forskningsetik handlar om hur forskarna; genomför urvalet av försökspersoner, väljer 

informationen och på vilket sätt informationen ges. Vidare bör forskarna ta hänsyn till hur 

deltagarna i studien och tredje part påverkas under projektet och efter projektet, samt om 

publicering kommer att påverka de berörda. Forskaretik är ett annat begrepp som handlar mer 

om forskarens egen relation till själva forskningen, alltså inte relationen till deltagarna eller 

tredje part. Däremot räknas relationen till forskarens medarbetare in (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2005). 

 

Forskningsetiska överväganden i denna studie har genomförts beträffande urval och presentation 

av resultatet genom att i första hand ha valt studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller 

som genomfört etiska överväganden. Dessutom har artiklarna granskats för att eventuellt finna 

något som skulle kunna vara oetiskt och därefter beslutat om de skulle få ingå i resultatet. Vidare 

redovisades samtliga artiklar som ingick i denna litteraturstudie. Alla resultat som stödde 

respektive inte stödde hypotesen har presenterats. Förhållandet mellan båda författarna till denna 

studie byggde på respekt och gemensamt arbete. Hänsyn har även visats till handledaren 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

Analys 
Denna litteraturstudie baserades på kvantitativa forskningsartiklar, som granskats mot riktlinjer 

för BHV och MHV. Vid urvalet av artiklarna har granskning gjorts utifrån protokoll för 

kvalitetsbedömning (låg, medel, hög kvalitet) av studier med kvantitativ metod ur Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2006) bok, samt med hjälp av checklista för kvantitativa artiklar hämtade 

ur Forsbergs och Wengströms (2008) bok (se tabell 2). Frågor har använts från bägge böckerna 

för att skapa en granskningsmall (se bilaga 1), där en poäng per fråga har givits i samband med 

att artiklarna uppfyllt frågans kriterier och där maxpoängen var 25 poäng (Forsberg & 

Wengström 2008; Willman et al., 2006). Därefter har artiklarna analyserats med hjälp av 

gradering till olika evidensnivåer. Dessa har räknats fram med hjälp av procentsatser utifrån 

artiklarnas totala poäng dividerat med maxpoängen, där evidensnivå 1 motsvarar 80 - 100 %, 

evidensnivå 2 motsvarar 70 - 79 %, evidensnivå 3 motsvarar 60 - 69 %, samt evidensnivå 4 

motsvarar < 60 % (se tabell 3) (Willman et al., 2006).  



 
 

13

Dessutom har riskfaktorerna analyserats utifrån varje artikels bevisvärde och till detta har Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2008b) evidensbedömning kallad GRADE, samt 

Willman et al. (2006) fyrgradiga evidensskala använts. Detta innebar att bevisvärdet för 

riskfaktorerna bedömdes och vägdes samman till ett antal slutsatser med olika evidensstyrkor: 

1. Starkt vetenskapligt underlag = Minst två studier med högt bevisvärde och inget 

väsentligt talar emot fynden.  

2. Måttligt vetenskapligt underlag = Minst en studie med högt och minst två studier med 

medelhögt bevisvärde. Inget väsentligt talar emot fynden.  

3. Begränsat vetenskapligt underlag = Minst två studier med medelhögt bevisvärde. Inget 

väsentligt talar emot fynden.  

4. Otillräckligt vetenskapligt underlag = En studie med måttligt bevisvärde och/eller studier 

med lågt bevisvärde (SBU, 2004; Willman et al., 2006).  

Resultatet av riskfaktorernas analys presenteras i tabell 4. 

Procedur 
Till denna studie har båda författarna gemensamt sökt material, sammanställt bakgrund, syfte, 

metod, resultat, diskussion och sammanfattning. Granskning och översättning av samtliga 

artiklar och övrigt material har delats upp i två lika stora halvor, där var och en har läst sin del. 

Därefter har bägge författarna läst och analyserat artiklarna gemensamt under sammanställningen 

av bakgrunden och resultatet. Således har bägge författarna bidragit i lika stor utsträckning 

genom regelbundna träffar dagligen.  
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Tabell 2. Översikt och granskningsresultat av artiklarna i resultatet 
Författare Titel Årtal  

Land 
Design Veten-

skaplig 
kvalitet

Baker, J.B., Michaelsen, K.F., 
Rasmussen, K.M., & 
Sørensen, T.IA. 
 

Maternal pregnant body mass index, 
duration of breastfeeding, and timing of 
complementary food introduction are 
associated with infant weight gain. 

Danmark 
2004 

Prospektiv 
observationsstudie med 
intervjuer. 

Hög 

Bergmann, K.E., Bergmann, 
R.L., von Kries, R., Böhm, O., 
Richter, R., Dudenhausen, 
J.W., & Whan,U.  

Early determinants of childhood overweight 
and adiposity in a birth cohort study: role of 
breast-feeding. 

Tyskland 
2003 

Longitudinell 
födelsekohort studie. 
Randomiserat urval. 

Medel 

Blair, N.J., Thompson, J.M.D., 
Black, P.N., Becroft, D.M.O., 
Clark, P.M., Han, D.Y., 
Robinson, E., Waldie, K.E., 
Wild, C.J., & Mitchell, E.A. 

Risk factors for obesity in 7-year-old 
European children: Auckland birthweight 
collaborative study. 

Nya 
Zeeland 
2007 
 

Longitudinell 
kohortstudie med 
prospektiv 
randomiserad 
datainsamling. 
Intervjuer och enkäter. 

Hög 

Chen, A., Pennell, M.L., 
Klebanoff, M.A., Rogan, W.J., 
& Longnecker, M.P.  

Maternal smoking during pregnancy in 
relation to child overweight: follow-up to 
age 8 years. 

USA 
2006 

Prospektiv 
kohortstudie. 
 

Medel 

Dennison, B.A., Erb, T.A., & 
Jenkins, P.L.  

Television viewing and television in 
bedroom associated with overweight risk 
among low-income preschool children. 

USA  
2002 

Tvärsnittsstudie. Medel 

Dubois, L., Farmer, A.P., 
Girard, M., & Peterson, K. 

Preschool children´s eating behaviours are 
related to dietary adequacy and body 
weight. 

Kanada  
2007a 

Longitudinell 
populationsbaserad 
födelsekohort. 
Randomiserat urval. 

Hög 

Dubois, L., Farmer, A., 
Girard, M., & Peterson, K. 

Regular suger-sweetened beverage 
consumption between meals increases risk 
of overweight among preschool-aged 
children. 

Kanada  
2007b 
 

Longitudinell 
populationsbaserad 
födelsekohort. 
Randomiserat urval. 

Hög 

Dubois, L., Farmer, A.P., 
Girard, M., Peterson, K., & 
Tatone-Tokuda, F. 

Problem eating behaviors related to social 
factors and body weight in preschool 
children: A longitudinal study. 

Kanada  
2007c 

Longitudinell 
populationsbaserad 
födelsekohort. 
Randomiserat urval. 

Hög 

Dubois, L., & Girard, M. Early determinants of overweight at 4.5 
years in a population-based longitudinal 
study. 

Kanada  
2006 

Longitudinell 
populationsbaserad 
födelsekohort. 
Randomiserat urval. 

Hög 

Epstein, L.H., Roemmich, 
J.N., Robinson, J.L., Paluch, 
R.A., Winiewicz, D.D., 
Fuerch, J.H., & Robinson, 
T.N.  

A randomized trial of the effects of reducing 
television viewing and computer use on 
body mass index in young children. 

USA 
2008 

Randomiserad 
kontrollerad studie 
(RCT). 

Hög 

Faith, M.S., Dennison, B.A., 
Edmunds, L.S., & Stratton, 
H.H. 

Fruit juice intake predicts increased 
adiposity gain in children from low-income 
families: weight status by environment 
interaction. 

USA  
2006 

Prospektiv kohort 
studie med enkäter. 

Hög 

Farrow, C.V., & Blissett, J. 
  

Controlling feeding practices: Cause or 
consequence of early child weight? 

England 
2008 

Longitudinell 
enkätstudie. 

Hög 

Grummer-Strawn, K.M., & 
Mei, Z. 

Does breastfeeding protect against pediatric 
overweight? Analysis of longitudinal data 
from the centers for disease control and 
prevention pediatric nutrition surveillance 
system. 

USA  
2004 

Prospektiv 
longitudinell studie. 
  

Hög 

Huus, K., Ludvigsson, J.F., 
Enskär, K., & Ludvigsson, J. 

Risk factors in childhood obesity- findings 
from the all babies in southeast Sweden 
(ABIS) cohort. 

Sverige 
2007 

Prospektiv 
kohortstudie med 
enkäter. 

Hög 
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Författare Titel Årtal  
Land 

Design Veten-
skaplig 
kvalitet

Jiang, J., Rosenqvist, U., 
Wang, H., Greiner, T., Ma, Y., 
& Toschke, M.  

Risk factors for overweight in 2- to 6-year-
old children in Beijing China. 
 

Kina  
2006 

Tvärsnittsstudie med 
enkäter och 
randomiserat urval. 

Hög 

von Kries, R., Toschke, A.M., 
Wurmser, H., Sauerwald, T., 
& Koletzko, B. 

Reduced risk for overweight and obesity in 
5- and 6-y-old children by duration of sleep 
- a cross-sectional study. 

Tyskland 
2002 

Tvärsnittsstudie med 
enkäter. 

Hög 

Kröller, K., & Warschburger, 
P. 
  

Association between maternal feeding style 
and food intake of children with a higher 
risk for overweight. 

Tyskland 
2008 

Tvärsnittsstudie med 
enkäter. 

Medel 

Ludvigsson, J., Huus, K., 
Eklöv, K., Klintström, R., & 
Lahdenperä, A. 

Fasting plasma glucose levels in healthy 
preschool children: effects of weight and 
lifestyle. 

Sverige 
2007 

Prospektiv 
kohortstudie. ABIS 

Medel 

Mendoza, J.A., Zimmerman, 
F.J., & Christakis, D.A.  

Television viewing computer use, obesity, 
and adiposity in US preschool children. 

USA  
2007 

Tvärsnittsstudie med 
representativt urval och 
intervjuer. 

Hög 

Metallinos-Katsaras, E.S., 
Freedson, P.S., Fulton, J.E., & 
Sherry, B. 

The association between an objective 
measure of physical activity and weight 
status in preschoolers. 

USA  
2007 

Tvärsnittsstudie. Hög 

Michels, K.B., Willett, W.C., 
Graubard, B.I., Vaidya, R.L., 
Cantwell, M.M., Sansbury, 
L.B., & Forman, M.R.  

A longitudinal study of infant feeding and 
obesity throughout life course. 

USA 
2007 
 

Longitudinell studie 
med enkäter. 
 
 

Medel 

Nelson, J.A., Carpenter, K., & 
Chiasson, M.A. 

Diet, activity, and overweight among 
preschool-age children enrolled in the 
special supplemental nutrition program for 
women, infants, and children (WIC). 

USA 
2006 
 

Tvärsnittsstudie med 
enkäter. 

Hög 

Sugimori, H., Yoshida, K., 
Izuno, T., Miyakawa, M., 
Suka, M., Sekine, M., 
Yamagami, T., & 
Kagamimori, S. 

Analysis of factors that influence body mass 
index from ages 3 to 6 years: A study based 
on the Toyama cohort study. 

Japan 
2004 

 Denna studie har 
använt data från en 
annan longitudinell 
kohortstudie kallad 
”Toyama Birth Cohort 
Study” där enkäter 
användes. 

Hög 

Taveras, E.M., Rifas-Shiman, 
S.L., Oken, E., Gunderson, 
E.P., & Gillman, M.W.  

Short sleep duration in infancy and risk of 
childhood overweight. 
 

USA  
2008 

Longitudinell 
prospektiv studie med 
personliga möten och 
enkäter. 

Hög 

Taveras, E.M., Sandora, T.J., 
Shih, M-C., Ross-Degnan, D., 
Goldmann, D.A., & Gillman, 
M.W.  

The association of television and video 
viewing with fast food intake by preschool 
age children 

USA 
2006 
 

Tvärsnittsstudie med 
enkäter. 

Hög 

Trost, S.G., Sirard, J.R., 
Dowda, M., Pfeiffer, K.A., & 
Pate, R.R. 

Physical activity in overweight and 
nonoverweight preschool children. 

USA  
2003 

Tvärsnittsstudie med 
randomiserade 
förskolor. 

Medel 

Weyermann, M., 
Rothenbacher, D., & Brenner, 
H.  

Duration of breastfeeding and risk of 
overweight in childhood: a prospective birth 
cohort study from Germany. 

Tyskland 
 2006 

Prospektiv 
födelsekohort. 
Intervjuer och enkäter. 

Hög 

Whitaker, R.C.  Predicting preschooler obesity at birth: the 
role of maternal obesity in early pregnancy. 

USA  
2004 

Retrospektiv 
kohortstudie. 

Hög 
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Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva tidiga riskfaktorer för utvecklandet av övervikt och 

fetma hos barn. Vidare var syftet att undersöka om barnhälsovården belyste dessa riskfaktorer, 

samt jämföra detta med aktuell forskning.  

 

Tidiga riskfaktorer för övervikt och fetma 
Resultatet nedan kommer att delas upp i följande underrubriker: Rökning under graviditet; Kort 

amningstid, flaskmatning och tidig matintroduktion; Ohälsosam föda, ätbeteenden och 

matstrategier; Föräldrars övervikt eller fetma; Minskad sömn; Fysisk inaktivitet eller 

stillasittande beteende; Media; Social status, etnisk bakgrund och utbildning; Övrigt. 

 

Rökning under graviditet 
Sammanfattningsvis påvisade flera studier att mödrar som rökt under graviditeten i större 

utsträckning födde barn med låg födelsevikt. Dessa barn ökade sedan snabbt i vikt och hade en 

större risk att utveckla övervikt. I motsats till detta var det två artiklar som inte fann något 

samband mellan mödrars rökning under graviditet och övervikt hos barn. Vidare konstaterade 

två studier att mödrar som rökte under eller efter graviditeten helammade i mindre utsträckning. 

 

En studie från USA undersökte sambandet mellan moderns rökning under graviditet och barnets 

övervikt. De undersökte vikt, längd och BMI hos barn till rökande och icke rökande mödrar, vid 

ett, tre, fyra, sju och åtta års ålder. Jämfört med barn till icke-rökande mödrar, hade barn till 

rökande lägre födelsevikt för att sedan snabbt tangera eller överstiga vikten hos icke rökande. 

Vidare hade barn till rökande mödrar genomgående minskad längd och ökad risk för övervikt, 

särskilt gällde detta för flickor (Chen et al., 2006). En kanadensisk studie hade som syfte att 

undersöka flera olika faktorer som kunde vara relaterade till förskolebarns övervikt genom att 

följa barn från födseln till 4,5 år, detta för att utreda vilka faktorer som påverkade mest tidigt i 

livet. De fann att rökning under graviditeten ökade risken för låg födelsevikt samt ökade risken 

för övervikt vid 4,5 års ålder (Dubois & Girard 2006). 
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Två olika tyska studier såg sambandet mellan mödrars rökning under graviditet och barns 

övervikt och fetma (von Kries et al., 2002; Bergmann et al., 2003), medan en dansk studie 

påvisade ett samband mellan spädbarns viktuppgång och mödrars rökning under graviditet 

(Baker et al., 2004). Slutligen ansåg Whitaker (2004) att mödrar som rökte under graviditeten 

hade större sannolikhet att föda barn med låg födelsevikt, vilka sedan kunde utveckla fetma i 

förskoleåldern. Dessutom påvisade två studier att mödrar som rökte under eller efter graviditeten 

helammade i mindre utsträckning (Chen et al., 2006; Weyermann et al., 2006). I en studie från 

Nya Zeeland var syftet att identifiera riskfaktorer som hade ett samband med fetma hos barn i 

förskoleåldern (vid födelsen, 1, 3,5 och 7 års ålder). De konstaterade i motsats till ovanstående 

författare att det inte fanns något samband mellan rökning under graviditet och procentuellt 

kroppsfett hos barn vid sju års ålder (Blair et al., 2007). Likaså fann en tysk studie att moderns 

rökning under graviditet inte hade något samband med övervikt hos barn vid två års ålder 

(Weyermann et al., 2006).  

 

BHV samt MHV 

Rökande kvinnor födde i större utsträckning tillväxthämmande barn. Barnen blev cirka 200 gram 

lättare än barn till mödrar som inte rökte och blev även kortare. Tillväxthämningen drabbade 

hela fostret, samt alla organ inklusive hjärnan och kunde finnas kvar länge efter det att barnet var 

fött, vilket till och med kunde bli bestående. Dessutom ansåg riktlinjerna för BHV och MHV att 

följande komplikationer var vanligare hos mödrar som rökt under graviditeten; missfall, 

infektioner, moderkaksavlossning och för tidig förlossning. Likaså fanns komplikationer hos 

barn till rökande mödrar i form av; plötslig spädbarnsdöd, långsammare mental utveckling, 

kolik, samt allergi och astma. Enligt BHV:s riktlinjer var det vanligare med amningsproblem 

bland rökande mödrar än barn till icke rökande mödrar. Däremot nämndes inget samband mellan 

barns övervikt och mödrars rökning under graviditet (Growingpeople AB, 2007; Statens 

folkhälsoinstitut, 1997; Cancerfonden, 2005). 
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Kort amningstid, flaskmatning och tidig matintroduktion 
Sammanfattningsvis påvisade fyra studier att förlängd amning minskade risken för övervikt och 

fetma senare i barndomen. En motsättning till denna tes var fyra andra studier som inte fann 

något samband mellan amningslängden och barns övervikt. Enligt en annan studie hade de 

flaskmatade barnen högre BMI värden vid sex månaders ålder samt högre prevalens av fetma 

vid fyra till sex års ålder, jämfört med de ammade barnen. Vidare visade två studier att tidig 

matintroduktion hos spädbarn hade ett samband med spädbarns ökade viktuppgång.  

 

En amerikansk studie genomfördes bland familjer i en låginkomstpopulation bestående av icke- 

latinamerikanska vita, icke- latinamerikanska svarta samt latinamerikaner. Studien påvisade att 

förlängd amningstid hade ett signifikant samband med en minskad risk för övervikt bland icke-

latinamerikanska vita barn, medan inget samband fanns hos icke- latinamerikanska svarta och 

latinamerikaner. Frekvensen av övervikt vid fyra års ålder var högre bland barn som aldrig 

ammats eller som hade ammats mindre än en månad. Vidare fann de att övervikt minskade med 

ökad amningslängd (Grummer-Strawn & Mei, 2004). En tysk studie följde barn från födseln upp 

till sex års ålder för att se huruvida amning under mer än två månader hade en förebyggande 

effekt mot övervikt och fetma vid sex års ålder. De konstaterade att från sex månaders ålder hade 

ett högre antal av flaskmatade barn överstigit den 90:e och den 97:e percentilen av BMI och hade 

högre värden av hudveckstjocklek, jämfört med ammade barn. Likaså fördubblades respektive 

tredubblades prevalensen av fetma vid fyra till fem års- och mellan fem till sex års ålder hos de 

flaskmatade barnen. Med bara små förändringar av fetmaprevalens bland de ammade barnen, 

blev skillnaden i BMI mellan grupperna statistiskt signifikant. Efter justering av variabler visade 

det sig att amning längre än tre månader minskade risken för övervikt (Bergmann et al., 2003). 

En dansk studie hade som syfte att undersöka huruvida mödrars BMI före graviditeten, 

amningslängden samt tiden för spädbarns matintroduktion hade ett samband med spädbarns 

viktuppgång från födelsen till ett års ålder. De upptäckte att minskad amningslängd (< 20 

veckor) hade ett samband med spädbarns ökade viktuppgång (Baker et al., 2004). Likt 

ovanstående författare såg von Kries et al. (2002) att amning var en skyddande faktor mot 

övervikt/fetma hos barn. 
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En amerikansk studie hade som syfte att undersöka sambandet mellan spädbarns mat och fetma 

genom hela livet. De indikerade i motsatts till ovanstående att spädbarn som blivit helammade 

minst sex månader var något slankare vid fem års ålder än de barn som flaskmatats, däremot 

fanns denna skillnad inte kvar senare i barndomen, ungdomsåren eller i vuxen livet. 

Sammantaget sågs inget samband mellan amning och övervikt/fetma under resten av livet 

(Michels et al., 2007). En studie gjord i Tyskland hade som syfte att undersöka sambandet 

mellan längden av amning och barns övervikt vid två år ålder. Deras resultat påvisade inget 

samband mellan amningslängden eller längden av helamning och barns övervikt (Weyermann et 

al., 2006). Enligt Dubois och Girardi (2006) hittades inget samband att amning skulle vara en 

skyddande faktor mot övervikt och fetma. Slutligen ansåg inte heller Blair et al. (2007) att det 

fanns något samband mellan amning och procentuellt kroppsfett vid sju års ålder.  

Utöver ovan konstaterade Baker et al. (2004) och von Kries et al. (2002) att tidig 

matintroduktion (< 16 veckor) hos spädbarn hade ett samband med spädbarns ökade 

viktuppgång. Däremot fann Baker et al. (2004) inget samband mellan tidig matintroduktion och 

övervikt om spädbarnet samtidigt ammades mer än 20 veckor.  

BHV 

Angående amning och dess betydelse hänvisade BHV:s riktlinjer till innocentideklarationen från 

1990 som WHO: s medlemsländer antagit, däribland Sverige. Den innebar bland annat att det 

optimala hälsomålet för kvinnor och barn var att möjliggöra amning, samt att alla spädbarn 

skulle helammas från födseln och upp till fyra till sex månaders ålder. Därefter skulle barnen 

fortsätta ammas med tillskott av annan passande föda fram till minst två års ålder. Enligt BHV:s 

riktlinjer skall sjuksköterskan stödja och uppmuntra föräldrar att amma sina barn hela 

spädbarnsåret, dock främst barnets första sex levnadsmånader. Om modersmjölks-ersättningar 

ändå behövs till barn med föräldrar som inte vill eller kan amma, är de skyldiga att upplysa om 

hur modersmjölksersättningar ska användas. Från ungefär sex månader bör amningen 

kompletteras med annan föda av näringsmässiga skäl, men det är gynnsamt att fortsätta amma 

som en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre. Dessutom menade riktlinjerna att 

tillfället då annan mat än modersmjölk introduceras bör regleras beroende på; hur amningen 

fungerar, barnets utveckling, föräldrarnas önskemål, samt barnets intresse och nyfikenhet på nya 

smaker och konsistenser. Däremot bör introduktionen av grönsakspuréer/fruktpuréer ske tidigast 

vid fyra månaders ålder och gröt vid fem månaders ålder (Growingpeople AB, 2007).  
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Ohälsosam föda, ätbeteenden och matstrategier 
Sammanfattningsvis såg flera författare ett samband mellan övervikt/fetma hos barn och ett ökat 

intag av ohälsosam föda såsom; sötade drycker, till exempel juice och läsk, samt snacks. 

Däremot minskade risken för övervikt hos de barn som åt mellanmål, liksom de barn som blev 

erbjudna frukt i större utsträckning. En studie pekade på ett samband mellan övervikt/fetma hos 

barn och ett ökat intag av ris, grönt te, ägg, samt kött. Vidare ansåg denna studie att en minskad 

konsumtion av bröd och juice hade ett samband med övervikt hos barn.  

 

Två studier undersökte sambandet mellan barns ätbeteende (petig i maten, oregelbunden ätning 

och överätning) och BMI under förskoleåren. ”Överätarna” hade större sannolikhet att bli 

överviktiga, jämfört med barn som aldrig varit ”överätare”. Vidare fann en av artiklarna att de 

barn som åt upp maten mycket snabbt visade sig ha en större risk att utveckla övervikt. 

 

Resultatet visade sammanfattningsvis olika matstrategier (restriktion, övervakning, press, 

belöning, barnkontroll och förebild) som påverkade barnets födointag och vikt. “Press” ökade 

intaget av problemmat till exempel snacks och sötsaker, medan en annan artikel förutsåg att 

“press” och “restriktioner” gav lägre vikt vid två års ålder. I motsats till detta ansåg två studier 

att “restriktioner” ökade risken för övervikt och fetma. Vidare konstaterade en artikel att 

överviktiga barn hade mindre ”barnkontroll” och att de barn som fick kontrollera sitt val av mat 

och blev mindre ”belönade” ökade sitt intag av frukt och grönsaker. Slutligen belyste en studie 

att uppmuntran till barnen var en skyddande faktor mot övervikt. 

 

En studie från USA hade som mål att testa hypotesen om ett ökat intag av fruktjuice och 

föräldrars “restriktioner” av barns matintag hade ett samband med ökad fetma bland barn mellan 

ett till fyra års ålder, som kom från familjer med låg inkomst. Deras resultat visade att barn som 

var i riskzonen för övervikt eller hade övervikt, konsumerade två procentig mjölk i mindre 

utsträckning och hade större sannolikhet att föräldrarna begränsade deras matintag, jämfört med 

barn som inte var i riskzonen för övervikt eller inte hade övervikt. Vidare indikerade denna 

studie att ett ökat fruktjuice intag hade ett samband med omåttlig uppgång av fetma, medan barn 

till föräldrar som erbjöd frukt i större utsträckning var associerade med en minskad uppgång av 

fetma (Faith et al., 2006). 
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En annan amerikansk studie hade som syfte att identifiera några av mönstren kring konsumtion 

av mat och dryck, samt TV-tittande och fysisk aktivitet hos barn två till fyra år. Konsumtionen 

av läsk och snacks ökade med barnets ålder och vid två års ålder konsumerade 44 % av barnen 

minst ett ohälsosamt snacks eller läsk dagligen, vilket sedan ökade till 57 % vid fyra års ålder. 

Resultatet påvisade att mer än en fruktdryck (ej juice) per dag ökade oddsen för övervikt och 

risken att bli överviktig (Nelson et al., 2006). En svensk studie hade som syfte att undersöka 

huruvida en livsstil med högt energiintag och lite fysisk aktivitet påverkar fp-glukos (faste 

blodsocker i plasma) hos friska barn vid fem till sju års ålder. De fann bland annat att BMI hos 

barn hade ett signifikant samband med konsumtionen av läsk (Ludvigsson et al., 2007). Vidare 

hade en kanadensisk studie som syfte att undersöka sambandet mellan konsumtionen av sötade 

drycker med vanligt socker (ej light produkter) och prevalensen av övervikt bland förskolebarn 

(vid 2,5, 3,5 och 4,5 års ålder). De såg att av de barn som konsumerade sockersötade drycker 

mellan måltiderna i åldern 2,5 till 4,5 år, var 15,4 % överviktiga vid 4,5 års ålder. Detta kunde 

jämföras med de barn som inte konsumerade sockersötade drycker mellan måltiderna vid samma 

åldrar, eftersom av dessa barn var endast 6,9 % överviktiga vid 4,5 års ålder (Dubois et al., 

2007b). Slutligen påpekade en japansk studie faktorer vid sex års ålder som kunde förknippas 

med temporära förändringar i BMI från tre till sex år. En signifikant faktor associerad med 

övervikt hos barn var kosten, det vill säga de som åt mycket ris, grönt te, ägg och kött men 

mindre av bröd och juice (Sugimori et al., 2004). 

 

I Dubois et al. (2007a) kanadensiska enkätstudie med barn i åldrarna 2,5, 3,5 och 4,5 år, 

undersöktes sambandet mellan ätbeteende (petig i maten, oregelbunden ätning och överätning) 

och lämplig mathållning enligt överrensstämmelse med näringsrekommendationerna och 

kroppsvikten under förskoleåren. Resultat visade att ”petiga i maten” konsumerade mindre 

totalfett, mindre energi och mindre protein än barn som aldrig rapporterat ”petighet i mat”. 

”Överätarna” konsumerade mer totalenergi och mer av varje makrofödoämne (kolhydrater, fett 

och protein) än barn som aldrig rapporterats som ”överätare” under förskoleåren. Vidare 

konsumerade dessa barn mer spannmålsprodukter, kött och köttalternativ per dag än barn som 

inte klassificerats som ”överätare”. Likaså var BMI högre hos ”överätarna” jämfört med barn 

som aldrig ”överätit”. Barn med oregelbundet ätbeteende konsumerade mindre energi från 

protein och åt mindre grönsaker dagligen, än barn som inte rapporterats med detta beteende. 
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I en liknande studie från samma land (Dubois et al., 2007c) var syftet att analysera förhållandet 

mellan sociala faktorer, mödrars uppfattning av deras barns ätbeteende (petig i maten och 

överätning) och kroppsvikt under förskoleåren (vid 2,5, 3,5 och 4,5 års ålder). Här sågs att 

”petiga i maten” hade dubbelt så stor sannolikhet att bli underviktiga vid 4,5 års ålder jämfört 

med barn som aldrig varit ”petiga i maten”, medan ”överätare” hade sex gånger större 

sannolikhet att bli överviktiga vid 4,5 års ålder än barn som aldrig varit ”överätare”. Andelen av 

barn klassificerade som ”överätare” i samtliga åldrar var högre bland pojkar, samt i familjer med 

bristande mattillgång, jämfört med familjer med god tillgång på mat. Slutligen ansåg Sugimori et 

al. (2004) att barn som åt upp maten mycket snabbt visade sig ha en större risk, medan de barn 

som åt mellanmål hade en mindre risk för övervikt.  

 

Kröller och Warschburger (2008) hade som syfte att undersöka inverkan av olika matstrategier 

på barnets födointag, likväl den effekt som socioekonomisk status och vikt hade på användandet 

av matstrategier. Matstrategier delades in i följande grupper:  

Restriktion = I vilken utsträckning mödrar kontrollerade vilken sorts mat barnet åt. 

Övervakning = I vilken utsträckning mödrarna kontrollerade hur mycket barnet fick äta och hur 

ofta. 

Press = I vilken utsträckning mödrarna pressade sina barn att äta mera mat.  

Belöning = I vilken utsträckning mödrarna använde mat som belöning. 

Barnkontroll = I vilken utsträckning mödrarna tillät barnet själv ha kontrollen över sitt eget val 

av mat samt hur stor mängd. 

Förebild = I vilken utsträckning mödrarna avsiktligt agerade förebilder till sina barn.  

Studien påvisade att matstrategier hade en viktig påverkan på barnets födointag där tre strategier 

(belöning, barnkontroll och press) visade sig vara signifikanta faktorer. “Press” att äta var den 

enda signifikanta faktorn som relaterade till ett högre intag av problemmat såsom snabbmat, 

snacks, läsk och sötsaker. Överviktiga barn visade sig ha mindre ”barnkontroll” och de barn som 

fick kontrollera sitt val av mat och blev mindre ”belönade” ökade sitt intag av frukt och 

grönsaker. Dessutom hade barnets vikt, familjeinkomst och utbildningsnivå en effekt på valet av 

matstrategi och dess inverkan på barnets födointag. Angående restriktiv matstrategi fanns hos 

författarna en förväntad minskning i intaget av frukt och grönsaker och ett ökat intag av 

problemmat men de kunde inte hitta något bevis för detta. 



 
 

23

Farrow och Blissett (2008) hade syftet att utforska sambandet mellan barnets vikt och mödrars 

rapporterade matstrategier hos barn under två år. Ingen matstrategi var associerad med aktuell 

vikt vid ett års ålder, medan “press” till att äta och “restriktioner” vid ett års ålder förutsåg lägre 

vikt vid två års ålder. Vidare hade ”övervakning” ingen signifikant betydelse. Jiang et al. (2006) 

hade som syfte att analysera prevalensen av övervikt bland kinesiska förskolebarn och att 

utforska riskfaktorer för barndomsfetma genom att fokusera på föräldrarnas karaktär, 

matstrategier och livsstil. Mödrars “restriktioner” av snacks till barnen var en signifikant 

riskfaktor för utvecklandet av övervikt, medan mödrars uppmuntranden till barnen att äta var en 

skyddande faktor mot övervikt hos barn. Slutligen ansåg Faith et al. (2006) att föräldrars ökade 

matrestriktioner hade ett samband med högre uppgång av fetma. 

 

BHV 

Enligt BHV:s riktlinjer till föräldrarna kan barnets mat vid ett till två års ålder behöva innehålla 

extra fett och det är lagom med ½ - 1 tsk av vegetabilisk olja per portion och att 80 procentigt 

bordsmargarin bör användas på brödet. För att barnet ska få i sig vitaminer är frukt som efterrätt 

ett bra alternativ. Vid denna ålder är mellanmjölk bäst, medan för barn över två år räcker det 

oftast med lättmjölk. Vidare är den bästa måltidsdrycken vatten. Vid tre till sex års ålder kan 

grövre spannmålsprodukter med fördel användas (Wallman et al., 2007). Utrymmesmat (snacks, 

godis, glass, fikabröd, vispgrädde, läsk, saft och efterrätter) bör inte överstiga 7 - 15 % av barnets 

totala dagsbehov av energi om barnet i övrigt äter en bra kost. Om barnet äter mindre vanlig mat 

och mer utrymmesmat är risken att behovet av vitaminer och mineraler inte tillgodoses, samt att 

risken för övervikt ökar. För att minska risken för övervikt behöver barnet; regelbundna måltider 

(undvik småätande mellan målen), äta tillsammans med familjen, endast vatten som 

törstsläckare, endast godis en gång i veckan, äta frukt och grönsaker, undvika sötade produkter 

(till exempel yoghurt, nyponsoppa och juice), samt använda nyckelhålsmärkta charkvaror 

(Growingpeople AB, 2007; Wallman et al., 2007). 
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Föräldrars övervikt eller fetma 
Sammanfattningsvis belyste några studier att mödrars övervikt före graviditeten eller under 

graviditeten hade ett samband med barnets viktuppgång. Dessutom ansåg flera författare att det 

fanns ett samband mellan föräldrars övervikt och barnets utvecklande av övervikt eller fetma. En 

artikel såg även sambandet mellan föräldrars övervikt och barnets ”överätning”. Till skillnad 

mot detta fann en annan studie att föräldrarnas BMI inte hade något samband med övervikt hos 

barn. 

 

En retrospektiv kohortstudie genomförd i USA, undersökte om barn hade större risk att utveckla 

fetma vid två till fyra års ålder om deras mödrar hade fetma tidigt under graviditeten. Studien 

påvisade att bland barn vars mödrar hade fetma under första trisemestern av sin graviditet, var 

prevalensen av fetma vid två år 15,1 %, tre år 20,6 % respektive 24,1 % vid fyra års ålder, vilket 

var 2,4 - 2,7 gånger högre prevalens av fetma jämfört med barn till normalviktiga mödrar 

(Whitaker, 2004). Likaså ansåg Bergman et al. (2003) att mödrars övervikt under graviditeten 

ökade risken för övervikt och fetma vid sex års ålder. Dessutom fann Baker et al. (2004) att 

fetma hos mödrar före graviditeten kunde sammankopplas med spädbarns ökade viktuppgång. 

 

En svensk kohortstudie hade som syfte att undersöka huruvida övervikt hos barn under 2,5 år 

förutspådde övervikt vid fem års ålder samt att identifiera riskfaktorer för övervikt och fetma vid 

fem års ålder. De upptäckte att föräldrars övervikt hade ett positivt samband med ett högre BMI 

vid fem års ålder (Huus et al., 2007). Likt detta såg även von Kries et al. (2002) samt Dubois och 

Girardi (2006) att föräldrars övervikt eller fetma hade ett samband med barns övervikt eller 

fetma. Enligt Blair et al. (2007) hade sjuåringar till överviktiga och feta mödrar 3,7 - 4,0 % mer 

kroppsfett, jämfört med sjuåringar till normalviktiga mödrar. En amerikansk studie fann att 

överviktiga flickor hade uppskattningsvis tre gånger och överviktiga pojkar sex gånger större 

risk, att ha åtminstone en förälder eller omsorgsgivare med fetma, jämfört med icke överviktiga 

barn (Trost et al., 2003). Vidare påvisade Jiang et al. (2006) att prevalensen av övervikt hos barn 

var 14,1 % i överviktiga familjer (antingen mor eller far var överviktig), jämfört med 7,7 % hos 

barn från familjer utan övervikt. Dessutom ansåg Dubois et al. (2007c) att föräldrar med övervikt 

eller fetma hade ett samband med ”överätning” i samtliga åldrar (2,5, 3,5 och 4,5 år). 
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I motsats till ovanstående hittade Weyermann et al. (2006) inget samband mellan föräldrars BMI 

och övervikt hos barn vid två års ålder. 

 

BHV samt MHV 

MHV:s riktlinjer menade att gravida kvinnor med fetma innebar en risk för komplikationer både 

under graviditet och under förlossning. Kvinnor med ett BMI > 35 bedömdes som 

högriskgraviditeter. Risken för komplikationer såsom havandeskapsförgiftning, 

graviditetsdiabetes och kejsarsnitt ökade i samband med själva viktuppgången under graviditeten 

(Livsmedelsverket, 2008). Vidare nämnde riktlinjerna för BHV och MHV inget om sambandet 

mellan BMI hos föräldrar och barnets risk för övervikt (Growingpeople AB, 2007; 

Livsmedelsverket, 2008). 

 

Minskad sömn 
Resultatet visade sammanfattningsvis att minskad sömn hade ett samband med övervikt hos barn. 

I motsats till det detta ansåg en artikel att en riskfaktor för utvecklande av övervikt var barnets 

tidiga sänggående.  

 

En amerikansk studie undersökte i vilken utsträckning sömnens längd hos spädbarn kunde 

sammankopplas med övervikt vid tre års ålder och fann att spädbarns sömn på mindre än tolv 

timmar per dygn var associerat med ett högre BMI och ökade odds för övervikt vid tre års ålder. 

De såg även att kortare sömnlängd hade ett samband med fler timmar av TV-tittande (Taveras et 

al., 2008). En Tysk tvärsnittsstudie hade som syfte att analysera förhållandet mellan sömnens 

längd och fetma hos fem och sex åriga barn. De konstaterade att prevalensen av fetma minskade 

beroende av sömnens längd, då barn som sov 11,5 timmar per dygn eller mer reducerade risken 

för fetma och kroppsfettsmassa till mindre än hälften (von Kries et al., 2002). Slutligen påvisade 

Sugimori et al. (2004) att barn som sov mindre än nio timmar hade en större risk att utveckla 

övervikt, medan författarna i samma artikel belyste en annan motsägande riskfaktor, vilket var 

barnets tidiga sänggående på kvällen. 
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BHV 

Enligt BHV:s riktlinjer behövs minst två timmar djupsömn per dygn eftersom tillväxthormon 

utsöndras under djupsömnen och immunsystemet aktiveras. Barns sovvanor kan variera under 

uppväxten. Barn mellan noll till fyra månaders ålder sover cirka 15 - 16 timmar per dygn och vid 

sex till tolv månaders ålder sover barnet ungefär 14 - 17 timmar per dygn. Mellan ett till tre års 

ålder sover barnet som medel tolv timmar per natt, dessutom behöver ett- till tvååringen sova 

cirka en till två timmar på dagen, medan treåringen klarar sig med en kortare vila. Först efter fem 

års ålder behövs ingen vila på dagen och de sover cirka tio till tolv timmar per natt 

(Growingpeople AB, 2007). Vidare fanns det inga uppgifter på Growingpeople AB (2007) om 

sambandet mellan sömn och övervikt. 

 

Fysisk inaktivitet eller stillasittande beteende 
Sammanfattningsvis ökade barnets procentuella kroppsfett av mycket stillasittande aktiviteter, 

samtidigt som aktiv lektid eller högre frekvens av utomhuslek minskade risken för övervikt. Två 

studier fann även ett samband mellan övervikt och fysisk inaktivitet, dock endast hos pojkar. 

Ytterligare en artikel beskrev sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och såg att endast 

hög fysisk aktivitet minskade risken för övervikt, medan lätt fysisk aktivitet eller stillasittande 

beteende inte hade något samband. Vidare ansåg en studie att regelbunden aktivitet genom 

idrottsföreningar var en skyddande faktor mot övervikt/fetma hos barn. Däremot hittade en 

artikel inget samband mellan den fysiska aktivitetens tidslängd och övervikt. 

 

En amerikansk studie hade som syfte att under förskoleverksamheten jämföra den fysiska 

aktivitetsnivån hos överviktiga respektive ickeöverviktiga barn i tre till fem års åldern. De 

påvisade att överviktiga pojkar i förskolan var signifikant mindre aktiva jämfört med 

ickeöverviktiga pojkar, däremot fanns ingen signifikant skillnad hos flickorna (Trost et al., 

2003). Likt detta sammankopplade Sugimori et al. (2004) fysisk inaktivitet hos pojkar med 

övervikt medan ingen signifikant sammankoppling fanns hos flickor. Enligt Blair et al. (2007) 

hade barnen 0,8 % mer kroppsfett för varje extra timme av stillasittande aktivitet under vaken 

tid. Vidare fann Nelson et al. (2006) att aktiv lektid mindre än 30 minuter per dag ökade oddsen 

för övervikt och risken att bli överviktig. 
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Dessutom ansåg Ludvigsson et al. (2007) att barn som hade en högre frekvens av utomhuslek 

hade ett signifikant lägre BMI och midjeomfång, medan von Kries et al. (2002) pekade på att 

regelbunden aktivitet genom idrottsföreningar var en skyddande faktor mot övervikt/fetma hos 

barn. En studie från USA hade som syfte att fastställa sambandet mellan fysisk aktivitet och BMI 

bland förskolebarn med olika etniska bakgrunder och från familjer med låg inkomst. Fysisk 

aktivitet delades in i olika kategorier definierade genom intensitet det vill säga totala aktiva 

minuter; lätt, medel, energiska och väldigt energiska. Resultatet visade att barn med energiska 

och väldigt energiska minuter av fysisk aktivitet associerades med lägre odds att bli överviktiga. 

Däremot sågs inget signifikant samband mellan lätt aktivitet eller stillasittande beteende och 

övervikt (Metallinos-Katsaras et al., 2007). Slutligen fann Jiang et al. (2006) att tidslängden för 

fysisk aktivitet inte hade något samband med övervikt bland barn, däremot fanns det ett samband 

mellan föräldrarnas utförda fysiska aktivitet och barnens fysiska aktivitet. 

 

BHV 

Enligt riktlinjerna för BHV var en riskfaktor för utvecklandet av övervikt och fetma bristen på 

fysisk aktivitet och ett stillasittande beteende. Det är viktigt att uppmuntra barns behov av att 

röra sig, till exempel i form av att; låta barnet gå istället för att bäras eller skjutsas, utföra 

rörelserika lekar, bada eller springa, samt använda trappor istället för hiss etcetera 

(Growingpeople AB, 2007). 

 

Media 
Resultatet visade sammanfattningsvis att ett högt TV- video- och datoranvändande ökade intaget 

av snabbmat, snacks eller fruktdrycker, vilket även var relaterat till övervikt och fetma hos barn. 

Likt detta såg en annan artikel att ett reducerat TV-tittande och dataspelsanvändande gradvis 

minskade BMI och energiintaget hos barn. I motsats till detta fann en artikel att tiden för 

dataspelsanvändande inte hade något samband med övervikt hos barn. Däremot ansåg en studie 

att datoranvändande var associerat med högre hudveckstjocklek men inte med viktstatus. 
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En amerikansk studie hade som syfte att undersöka i vilken utsträckning TV/video-tittande 

kunde sammankopplas med konsumtion av snabbmat hos barn i förskoleåldern. Resultatet 

påvisade ett samband mellan TV/video-tittande och konsumtionen av snabbmat hos barn i 

förskoleåldern, då oddsen att äta snabbmat en eller flera gånger per vecka ökade för varje extra 

timme med TV/video-tittande per dag (Taveras et al., 2006). Enligt Nelson et al. (2006) drack 

barn, som spenderade mer än två timmar framför TV/datorn dagligen, mer än en fruktdryck (ej 

juice) per dag, jämfört med de barn som spenderade mindre tid framför TV/datorn. Dessutom 

ökade oddsen för övervikt och risken att bli överviktig om barnet spenderade mer än två timmar 

per dag framför TV/datorn. I en annan amerikansk studie var syftet att undersöka om TV/video-

tittande var relaterat till fetma hos förskolebarn. Procenten av barn som tittade på TV/video 

ökade med ökad ålder. Prevalensen av överviktiga barn hade ett signifikant samband med antalet 

timmar per dag som barnen spenderade framför TV/videon. Vidare fann de att barn som hade 

TV/video i sitt sovrum spenderar ytterligare 4,6 timmar per vecka framför TV/videon, jämfört 

med de barn som inte hade egen TV/video (Dennison et al., 2002). Sugimori et al. (2004) ansåg 

att barn som tittade på TV mer än tre timmar per vardag och fyra timmar per helgdag löpte större 

risk att utveckla övervikt. Vidare konstaterade Blair et al. (2007) att barn som tittade på TV mer 

än tre timmar per dag hade 5,2 % mer kroppsfett, samt de som tittade en till tre timmar per dag 

hade 2,5 % mer kroppsfett, jämfört med barn som tittade på TV mindre än en timme per dag. En 

amerikansk studie hade hypoteserna att TV/video-tittande och medieanvändning mer än två 

timmar per dag, samt att dataanvändning var associerat med fetma hos barn två till fem år. 

Resultatet påvisade att det var mer troligt att barn som tittade på TV/video över två timmar per 

dag var överviktiga eller hade risk för övervikt, jämfört med barn som tittade mindre på 

TV/video. Dessutom var medieanvändande mer än två timmar per dag och datoranvändande 

associerat med en högre hudveckstjocklek, medan inget samband fanns med viktstatus (Mendoza 

et al., 2007). Likaså visade Ludvigsson et al. (2007) att barnens antal spenderade TV-timmar per 

vecka hade en korrelation med ett högre BMI. Vidare påpekade von Kries et al. (2002) att 

TV/videospels-användning mer än en timme dagligen, samt att ett intag av snacks under TV-

tiden hade ett samband med övervikt/fetma hos barn. Slutligen indikerade resultatet från Jiang et 

al. (2006) att barns TV-tittande mer än två timmar per dag var en signifikant riskfaktor för 

utvecklandet av övervikt hos barn. 
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I en amerikansk studie var syftena att analysera effekterna av minskat TV-tittande och 

dataspelsanvändande på barns BMI vid fyra och upp till sju års ålder, samt analysera effekterna 

av TV-tittande på energiintaget och energiåtgången. Av alla barn som deltog i studien var 80 % 

överviktiga och utav dessa hade 44 % fetma. I kontrollgruppen minskade antalet TV- och 

datortimmar med 5,2 timmar per vecka efter 24 månader, medan interventionsgruppen minskade 

med 17,5 timmar per vecka redan vid 6 månader och bibehöll detta fram till 24 månader. 

Energiintaget minskade mer i interventions-gruppen än i kontrollgruppen. Ingen statistisk 

signifikans mellan grupperna observerades vad gällde förändringar i fysisk aktivitet. 

Interventionsgruppen visade på en gradvis minskning av BMI under de två åren som 

observationen genomfördes, medan kontrollgruppen visade på en ökning följt av en gradvis 

minskning av BMI. Förändringarna i BMI var måttliga beroende på den socioekonomiska 

statusen. Den experimentella interventionen fungerade bäst för familjer med låg socioekonomisk 

status. Barn från familjer med högre socioekonomisk status visade minskat BMI oavsett om de 

tillhörde interventions- eller kontrollgruppen (Epstein et al., 2008). I motsats till ovanstående 

påvisade Jiang et al. (2006) att tiden för dataspelsanvändande inte var associerat med barns 

övervikt.  

BHV 

Enligt BHV:s riktlinjer kan TV-tittande vara en riskfaktor för utvecklandet av övervikt och 

fetma, då barnet är både fysiskt inaktiv och lättare tar sig ett extra mellanmål. Vidare ansåg de att 

TV-tittande kan störa hjärnans utveckling och att barn under två år inte ska se på TV 

(Growingpeople AB, 2007). 

 

Social status, etnisk bakgrund och utbildning 
Sammanfattningsvis hade låg social status ett samband med; ”överätning”, ökad konsumtion av 

sötade drycker, minskad sömn, samt övervikt. Vidare hade etnisk bakgrund ett samband med; 

kort amningstid, ”överätning”, minskad sömn, samt övervikt. Slutligen hade låg utbildning ett 

samband med; kort amningstid, ”överätning”, minskad sömn, ökat TV/video-tittande, samt 

övervikt. Som en motsättning till ovanstående resultat fanns det även studier som påvisade att 

det inte fanns något samband mellan övervikten hos barn och den socioekonomiska statusen, 

etniska bakgrunden, eller utbildningsnivån hos föräldrarna. 
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Dubois och Girardi (2006) ansåg att barn från familjer med låg socioekonomisk status hade en 

ökad risk för övervikt hos barn vid 4,5 års ålder. Likt detta minskade risken för övervikt hos barn 

från familjer med hög social status enligt Bergman et al. (2003). Dubois et al. (2007b) fann att 

barn från familjer med bristande ekonomi konsumerade sockersötade drycker regelbundet i 

åldrarna 2,5 till 4,5 vilket mer än tredubblade risken för övervikt vid 4,5 års ålder, jämfört med 

barn som inte konsumerade sockersötade drycker och kom från familjer med tillräcklig ekonomi. 

Vidare konstaterade Dubois et al. (2007c) att ensamstående, unga mödrar, immigrerande mödrar, 

mödrar med låg utbildning, samt familjer med låg inkomst eller bristande ekonomi hade ett 

samband med utvecklandet av beteendet ”överätning” i samtliga åldrar (2,5, 3,5 och 4,5 år). 

Taveras et al. (2008) såg att barn hade större sannolikhet att sova mindre än tolv timmar per dygn 

om de hade ensamstående eller skilda föräldrar, eller om de kom från familjer med låg inkomst, 

samt etnisk bakgrund (svart och latinamerikansk). De såg även att barn till mödrar med låg 

utbildning sov mindre än tolv timmar per dygn. Weyermann et al. (2006) betonade i en tysk 

studie att mödrar med turkisk nationalitet, helammade i mindre utsträckning, samt hade högre 

prevalens av barn med övervikt, jämfört med mödrar från Tyskland. Nelson et al. (2006) 

påvisade i sin studie att latinamerikanska och vita barn hade dubbel så hög sannolikhet för 

övervikt och risken att bli överviktiga jämfört med svarta barn. Likt detta hade nyfödda barn till 

mödrar med latinamerikansk etnicitet en högre prevalens av fetma senare i förskoleåldern 

(Whitaker, 2004). Enligt Dennison et al. (2002) spenderade barn till föräldrar med låg utbildning 

mer tid framför TV/video, medan Huus et al. (2007) fann att barn med lågutbildade föräldrar 

hade en ökad risk att utveckla övervikt och fetma vid fem års ålder. Även von Kries et al. (2002) 

konstaterade att hög utbildning hos föräldrar var en skyddande faktor mot övervikt/fetma hos 

barn. Vidare visade Jiang et al. (2006) att låg utbildning hos mödrar (som inte genomgått high 

school) hade ett samband med barnets övervikt, medan däremot familjeinkomsten inte var 

associerad med övervikt hos barnet. Weyerman et al. (2006) ansåg att mödrar med mindre än tio 

års utbildning helammade i mindre utsträckning men hade däremot inget samband med övervikt 

hos barnet. Blair et al. (2007) hittade inget samband mellan socioekonomisk status och 

procentuellt kroppsfett hos förskolebarn. Dubois och Girardi (2006) såg inget samband mellan 

utbildning eller invandrarstatus och barnets vikt i åldern 0 - 4,5 år. 
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Vidare fann Weyermann et al. (2006) och Whitaker (2004) att moderns utbildning inte heller 

hade något samband med övervikt hos barn i förskoleåldern. Slutligen påvisade Baker et al. 

(2004) inget samband mellan spädbarns viktuppgång och moderns utbildning, arbete eller 

inkomst.  

BHV 

Riktlinjerna för BHV tog inte upp något angående socialt status, etnisk bakgrund eller utbildning 

hos föräldrarna i samband med övervikt hos barn (Growingpeople AB, 2007). 

 

Övrigt 
Resultatet visade sammanfattningsvis att en hög födelsevikt gav en ökad risk för övervikt hos 

barn. Vidare fanns ett samband mellan en snabb viktuppgång tidigt i livet och övervikt senare i 

barndomen. I motsats till detta ansåg BHV:s riktlinjer att snabb viktökning inte var ett 

observandum förrän tidigast vid fyra till fem års ålder. Andra riskfaktorer var höga viktvärden 

hos barn vid 1 till 3,5 års ålder, vilket ökade risken för högre viktvärden vid fem till sju års 

ålder. Ytterligare en riskfaktor för högt BMI hos barn var hereditet för övervikt och diabetes typ 

II. Det fanns även ett samband mellan ökad vikt hos barnet och mödrars ålder. Likaså hade 

flickors eller pojkars kön betydelse för utvecklande av övervikt. Detta motsägs av några artiklar 

som inte fann något samband mellan barns övervikt och kön, eller mödrars ålder. Endast en 

studie påvisade associationen mellan barns övervikt och psykiskt temperament. 

 

von Kries et al. (2002) fann ett samband mellan barns övervikt/fetma och hög födelsevikt samt 

snabb viktuppgång under barnets första levnadsår. Likt detta ansåg Dubois och Girardi (2006) att 

en hög födelsevikt hos pojkar (över 4000 gram), samt en snabb viktuppgång under de första fem 

månaderna hos bägge könen, ökade risken för övervikt vid 4,5 års ålder. Likaså påvisade även 

Huus et al. (2007) att barn med hög födelsevikt hade ett positivt samband med ett högre BMI vid 

fem års ålder. De fann även att barn med hereditet för diabetes typ II och övervikt hade en ökad 

risk att utveckla ett högre BMI vid fem års ålder. Enligt Blair et al. (2007) kunde hög födelsevikt 

(> 4000 gram), snabb viktuppgång under barndomen (noll till sju år), mödrars ålder, samt 

flickors kön, sammankopplas med fetma vid sju års ålder. Dessutom såg de en stark korrelation 

mellan procentuellt kroppsfett vid 3,5 års ålder och procentuellt kroppsfett vid 7 års ålder. 
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Vidare hittade Mendoza et al. (2007) ett samband mellan flickors kön och hudveckstjocklek, 

medan Baker et al. (2004) såg sambandet mellan spädbarns viktuppgång och pojkars kön. 

Whitaker (2004) upptäckte att nyfödda med pojkkön eller som var förstfödda, samt de med äldre 

mödrar hade en tendens till högre prevalens av fetma i förskoleåldern. Både ett högt BMI (> 95:e 

percentilen) vid ett 1 års ålder och ett BMI (> 25) vid 2,5 års ålder ökade risken för övervikt vid 

5 års ålder, enligt Huus et al. (2007). I motsats till ovanstående författare såg inte Weyermann et 

al. (2006) något samband mellan övervikt hos barn vid två års ålder och barns kön eller moderns 

ålder. Likt detta fann Dubois och Girardi (2006) inget samband mellan moderns ålder och 

barnets vikt, vilket inte heller Baker et al. (2004) gjorde mellan moderns ålder och spädbarns 

viktuppgång.  Slutligen påpekade Sugimori et al. (2004) att pojkar hade en signifikant 

association mellan övervikt och psykiskt temperament, det vill säga benägenhet för raseriutbrott. 

BHV 

Riktlinjerna för BHV ansåg att snabb viktökning från fyra till fem års ålder var ett observandum. 

Vidare var hereditet en riskfaktor för övervikt och fetma och förslag gavs på åtgärder till 

föräldrar och anhöriga för att undvika att barnet inte gick upp för mycket i vikt. Hade barnet inte 

de ärftliga förutsättningarna så utvecklades nästan aldrig fetma (Growingpeople AB, 2007). 
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Tabell 3. Evidensbedömning av artiklarna i resultatet 
Författare  Syfte Urval    

Population 
Resultat Evidens 

nivå 
1-3 

Baker et al. 
(2004). 
 
 

Sambandet 
mellan mödrars 
BMI före 
graviditeten, 
amningslängden, 
samt tiden för 
spädbarns 
matintroduktion 
och spädbarns 
viktuppgång. 

Data för 3768 mödrar 
med barn (0 till 1 år) 
hämtades från 
”Danish National 
Birth Cohort” 
(DNBC). 

Minskad amningslängd (< 20 veckor) samt tidig matintroduktion (<16 
veckor) hade ett samband med spädbarns ökade viktuppgång. Däremot 
fanns inget samband mellan tidig matintroduktion och övervikt om 
spädbarnet samtidigt ammades mer än 20 veckor. 
 
Faktorer som hade ett samband med spädbarns viktuppgång var; 
moderns BMI före graviditet och rökning under graviditet, samt 
pojkars kön.  
 
Faktorer som inte hade något samband med spädbarns viktuppgång 
var: moderns ålder, utbildningsnivå och yrke, familjeinkomst, samt 
barnets födelsevikt. 

1 

Bergmann et 
al. (2003). 
 

Huruvida amning 
mer än 2 
månader kunde 
förebygga 
övervikt och 
fetma vid 6 års 
ålder. 

480 barn (0 till 6 år) 
indelade i 2 grupper 
(flaskmatade och 
ammade). Data 
hämtades från 
German Multicenter 
Atopy Study (MAS). 

Förlängd amning minskade risken för övervikt och fetma senare i 
barndomen. Flaskmatade barn hade högre BMI värden vid sex 
månaders ålder samt högre prevalens av fetma vid fyra till sex års 
ålder, jämfört med ammade barn. 
 
Rökning under graviditet ökade risken för övervikt och fetma vid sex 
års ålder. 

2 

Blair et al. 
(2007).  
 
 

Identifiering av 
riskfaktorer som 
hade ett samband 
med fetma hos 
barn i 
förskoleåldern. 

591 barn (0 till 7 år). Riskfaktorer för att utveckla fetma vid sju års ålder:  
- Överviktiga mödrar. 
- Stillasittande aktivitet.  
- TV-tittande mer än en timme per dag.  
- Hög födelsevikt. 
- Snabb viktuppgång under barndomen. 
- Mödrars ålder. 
- Kvinnligt kön.  
De fann inget samband mellan rökning under graviditet, amning, eller 
socioekonomisk status och procentuellt kroppsfett hos barn vid sju års 
ålder. 

1 

Chen et al. 
(2006). 
 

Associationen 
mellan mödrars 
rökning under 
graviditeten och 
barnets övervikt. 

Data för 34866 
mödrar med barn (0 
till 8 år), hämtades 
från ”US 
Collaborative 
Perinatal Project”. 

Barn till rökande mödrar hade lägre födelsevikt och tangerade eller 
översteg snabbt vikten hos barn till icke rökande. Vidare hade barn till 
rökande mödrar genomgående minskad längd och ökad risk för 
övervikt, särskilt hos flickor. Mödrar som rökte under eller efter 
graviditeten helammade i mindre utsträckning. 

2 

Dennison et 
al. (2002). 

Var TV/video- 
tittande, samt 
TV/video i 
barnets sovrum 
relaterat till 
fetma hos barn i 
förskoleåldern. 

2761 mödrar med 
barn (1 till 5 år), som 
ingick i 
”Supplemental 
Nutrition Program for 
Women, Infants, and 
Children” (WIC). 

Prevalensen av överviktiga barn hade ett signifikant samband med 
antalet timmar per dag som barnen spenderade framför TV/video. 
Vidare fann de att barn som hade TV/video i sitt sovrum spenderade 
ytterligare 4,6 timmar per vecka framför TV/videon, jämfört med barn 
som inte hade egen TV/video. 

3 

Dubois et al. 
(2007a). 
 

Sambandet 
mellan 
kroppsvikten och 
ätbeteenden, 
samt lämplig 
mathållning 
under 
förskoleåren. 

Data för 1498 barn (5 
månader till 4,5 år), 
hämtades från 
”Longitudinal Study 
of Child 
Development in 
Québec” (LSCDQ).  

”Överätarna” konsumerade mer totalenergi och mer av varje 
makrofödoämne, samt spannmålsprodukter, kött och köttalternativ per 
dag än barn som aldrig rapporterats som ”överätare” under 
förskoleåren.  
 
BMI var högre hos ”överätarna” jämfört med barn som aldrig 
”överätit”.  

1 

Dubois et al. 
(2007b). 
 
 

Sambandet 
mellan 
konsumtion av 
sockersötade 
drycker och 
prevalensen av 
övervikt bland 
förskolebarn. 

Data för 1499 barn (5 
månader till 4,5 år), 
hämtades från 
“LSCDQ”. 

Barn från familjer med bristande ekonomi konsumerade sockersötade 
drycker regelbundet i åldrarna 2,5 till 4,5 vilket mer än tredubblade 
risken för övervikt vid 4,5 års ålder, jämfört med barn som inte 
konsumerade sockersötade drycker och kom från familjer med 
tillräcklig ekonomi. 

1 
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Författare  Syfte Urval    
Population 

Resultat Evidens 
nivå 
1-3 

Dubois et al. 
(2007c). 
 

Förhållandet 
mellan sociala 
faktorer, mödrars 
uppfattning av 
deras barns 
ätbeteenden och 
kroppsvikt under 
förskoleåren. 

Data för 1498 barn (5 
månader till 4,5 år), 
hämtat från 
“LSCDQ”. 

”Överätare” hade sex gånger större sannolikhet att bli överviktiga vid 
4,5 års ålder än barn som aldrig varit ”överätare”.  
 
Barn till överviktiga/feta föräldrar, ensamstående unga mödrar, 
immigrerande mödrar, mödrar med låg utbildning, samt barn från 
familjer med bristande mattillgång och ekonomi, hade i större 
utsträckning ett samband med utvecklandet av beteendet ”överätning”. 
Dessutom var pojkar oftare ”överätare”. 

1 

Dubois & 
Girard 
(2006). 
 

Olika faktorer 
som var 
relaterade till 
förskolebarns 
övervikt. 

Data för 1450 barn (5 
månader till 4,5 år), 
hämtades från 
“Québec 
Longitudinal Study of 
Child Development” 
(QLSCD). 

Rökning under graviditeten ökade risken för låg födelsevikt samt 
ökade risken för övervikt vid 4,5 års ålder. 
 
Föräldrars övervikt/fetma, familjer med låg socioekonomisk status, en 
snabb viktuppgång under de första fem månaderna, samt hög 
födelsevikt hos pojkar, ökade risken för utvecklande av övervikt hos 
barn vid 4,5 års ålder. 
 
Inget samband fanns mellan utbildning, invandrarstatus, samt moderns 
ålder och barnets vikt i åldern 0 - 4,5 år.  
 
Amning var ingen skyddande faktor mot övervikt och fetma. 

1 

Epstein et al. 
(2008). 

Effekterna av 
minskat TV-
tittande och 
datoranvändande 
på barns BMI vid 
4 till 7 års ålder, 
samt vilka 
effekter TV-
tittande hade på 
energiintag och 
energiåtgång. 

70 barn (4 till 7 år). I kontrollgruppen minskade antalet TV- och datortimmar med 5,2 
timmar per vecka efter 24 månader, medan interventionsgruppen 
minskade med 17,5 timmar per vecka redan vid 6 månader och 
bibehöll detta fram till 24 månader. Energiintaget minskade mer i 
interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Interventionsgruppen 
visade på en gradvis minskning av BMI under de två åren som 
observationen genomfördes, medan kontrollgruppen visade på en 
ökning följt av en gradvis minskning av BMI.  

1 

Faith et al. 
(2006).  

Ökat intag av 
fruktjuice och 
föräldrars 
“restriktioner” av 
barns matintag 
och sambandet 
med ökad fetma. 

Bakgrundsdata för 
971 barn (1 till 4 år) 
hämtades från en 
tvärsnittsstudie, i 
WIC-programmet. 

Barn i riskzonen för övervikt eller med övervikt hade mindre 
sannolikhet att konsumera två procentig mjölk och större sannolikhet 
att föräldrarna begränsade deras matintag. 
 
Ett ökat fruktjuice intag hade ett samband med ökad fetma, medan 
barn som erbjöds frukt i större utsträckning var associerat med 
minskad fetma.  

1 

Farrow & 
Blissett 
(2008). 

Förhållandet 
mellan barns vikt 
och mödrars 
kontroll över 
barnets mat. 

62 mödrar med barn 
(0 till 2 år). 

“Press” till att äta och “restriktioner” vid ett års ålder förutsåg lägre 
vikt vid två års ålder.  

1 

Grummer-
Strawn & 
Mei (2004). 

Om ökning av 
amningstidens 
längd kunde 
sammankopplas 
med en lägre risk 
för övervikt hos 
barn. 

Data för 177 304 barn 
(0 till 5 år), hämtades 
från “Centers for 
Disease Control and 
Prevention (CDC) 
Pediatric Nutrition 
Surveillance 
System”.  
Data för 12 587 
mödrar med barn (0 
till 5 år), hämtades 
från “CDC Pregnancy 
Nutrition 
Surveillance System” 

Förlängd amningstid hade ett signifikant samband med en minskad 
risk för övervikt bland icke-latinamerikanska vita barn, medan inget 
samband fanns hos icke- latinamerikanska svarta och latinamerikaner.  
 
Frekvensen av övervikt vid fyra års ålder var högre bland barn som 
aldrig ammats eller som hade ammats mindre än en månad. Vidare 
fann de att övervikt minskade med ökad amningslängd 

1 

Huus et al. 
(2007). 
 

Om övervikt hos 
barn under 2.5 år 
kunde förutspå 
övervikt vid 5 års 
ålder, samt 
identifiering av 
riskfaktorer för 
övervikt/fetma 
vid 5 års ålder. 

Data för 7356 barn (0 
till 5 år), hämtades 
från ”All Babies In 
Southeast Sweden” 
(ABIS).  

Föräldrars övervikt, barn med hög födelsevikt, samt barn med 
hereditet för diabetes typ II och övervikt hade ett samband med högre 
BMI vid fem års ålder. Barn med lågutbildade föräldrar hade en ökad 
risk att utveckla övervikt och fetma vid fem års ålder. 
 
Ett högt BMI vid 1 års ålder och ett BMI > 25 vid 2,5 års ålder ökade 
risken för ett högt BMI vid 5 års ålder. 

1 
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Författare  Syfte Urval    
Population 

Resultat Evidens 
nivå 
1-3 

Jiang et al. 
(2006). 

Prevalens av 
övervikt bland 
kinesiska 
förskolebarn (2 
till 6 år) och 
riskfaktorer för 
barndomsfetma 
genom 
fokusering på 
föräldrars 
karaktär, 
matstrategier och 
livsstil. 

930 föräldrar med 
barn (2 till 6 år). 

Riskfaktorer för övervikt hos barn: 
- Mödrars “restriktioner” av snacks. 
- Överviktiga föräldrar. 
- Låg utbildning hos mödrar. 
- Barns TV-tittande mer än två timmar per dag. 
 
Faktorer utan samband med övervikt hos barn: 
- Tidslängden för fysisk aktivitet eller dataspelsanvändande. 
- Familjeinkomsten. 
 
Mödrars uppmuntran till barn att äta var en skyddande faktor mot 
övervikt hos barn.  

1 

von Kries et 
al. (2002). 

Förhållandet 
mellan sömnens 
längd och fetma 
hos barn. 

6862 barn (5 till 6 år). Barn som sov 11,5 timmar per dygn eller mer reducerade risken för 
fetma och kroppsfettsmassa till mindre än hälften.  
Andra riskfaktorer associerade med övervikt/fetma hos barn var; 
föräldrars höga BMI, hög födelsevikt, mödrars rökning under 
graviditet, snabb viktuppgång under första levnadsåret, 
TV/videospels- användning mer än en timme per dygn, samt tidig 
matintroduktion.  
Skyddande faktorer mot övervikt hos barn var hög utbildning hos 
föräldrar, amning, samt regelbunden aktivitet genom idrottsföreningar.

1 

Kröller & 
Warschburge
r (2008). 

Inverkan av olika 
matstrategier på 
barnets 
födointag, samt 
effekten av 
socioekonomisk 
status och vikt på 
användandet av 
matstrategier. 

219 mödrar med barn 
(3 till 6 år). 

“Press” att äta var relaterat till ett högre intag av problemmat. 
Överviktiga barn hade mindre ”barnkontroll” och de barn som fick 
kontrollera sitt val av mat och blev mindre ”belönade” ökade sitt intag 
av frukt och grönsaker. 
 
Analyser rörande barnets viktstatus indikerade att mödrar som hade 
vetskapen om deras barns övervikt i mindre utsträckning tillät 
”barnkontroll” och använde mindre “press” att äta i syfte att övervinna 
övervikten.  

2 

Ludvigsson 
et al. (2007). 

Om en livsstil 
med högt 
energiintag och 
lite fysisk 
aktivitet 
påverkade fp-
glukos hos friska 
barn. 

Data för 106 barn (5 
till 7 år) hämtades 
från ABIS 

Barn som hade en högre frekvens av utomhuslek hade ett lägre BMI 
och midjeomfång. 
 
Barnens antal spenderade TV timmar per vecka hade ett samband med 
ett högre BMI. 

3 

Mendoza et 
al. (2007). 

Sambandet 
mellan 
TV/videotittande 
och media-
användning mer 
än två timmar per 
dag, samt 
dataanvändning 
och fetma hos 
barn.  

Data för 1809 barn (2 
till 5 år) hämtades 
från ”National Health 
and Nutrition 
Examination Survey” 
(NHANES) 

Barn som tittade på TV/video över två timmar per dag var mer troliga 
att vara överviktiga eller hade risk för övervikt. Media användande 
mer än två timmar per dag samt datoranvändande var associerad med 
högre hudveckstjocklek men däremot fanns det inget samband med 
viktstatus. 

1 

Metallinos-
Katsaras et 
al. (2007). 

Sambandet 
mellan fysisk 
aktivitet och 
BMI bland 
etniska 
förskolebarn från 
familjer med låg 
inkomst. 

56 Barn (2 till 5 år) 
som ingick i WIC-
programmet. 

Barn med energiska och väldigt energiska minuter av fysisk aktivitet 
associerades med lägre odds att bli överviktiga. Däremot fann de inget 
signifikant samband mellan lätt aktivitet eller stillasittande beteende 
och övervikt. 

1 

Michels et 
al. (2007). 

Sambandet 
mellan amning 
och övervikt 
genom livet. 

35526 Kvinnor 
mellan 25-42 år, som 
deltog i ”Nurse´s 
Health Study II”, 
vilken var en 
prospektiv kohort 
bestående av 
kvinnliga 
sjuksköterskor. 

Spädbarn som blivit helammade minst sex månader var något slankare 
vid fem års ålder än barn som flaskmatats, däremot fanns denna 
skillnad inte kvar senare i barndomen, ungdomsåren eller i vuxen 
livet. Inget samband fanns mellan amning och övervikt/fetma under 
resten av livet. 

3 
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Författare  Syfte Urval    
Population 

Resultat Evidens 
nivå 
1-3 

Nelson et al. 
(2006). 
 

Identifiering av 
mönstren kring 
konsumtion av 
mat och dryck, 
samt TV-tittande 
och fysisk 
aktivitet hos barn 
2 till 4 år. 

526 Föräldrar med 
barn (2 till 4 år) som 
ingick i WIC-
programmet. 

Mer än en fruktdryck (ej juice) per dag, aktiv lektid mindre än 30 
minuter per dag, samt mer än två timmar per dag framför TV/datorn, 
ökade oddsen för övervikt.  
Latinamerikanska och vita barn hade dubbel så hög sannolikhet för 
övervikt och risken att bli överviktiga jämfört med svarta barn. 
Konsumtionen av läsk och snacks ökade med barnets ålder.  
Barn som spenderade mer än två timmar framför TV/datorn dagligen, 
drack mer än en fruktdryck (ej juice) per dag. 

1 

Sugimori et 
al. (2004). 

Klargöra vilka 
miljöfaktorer och 
beteendemönster 
som påverkade 
BMI bland 
Japanska barn 
från 3-6 år. 

8170 barn (3 till 6 år). Signifikanta faktorer associerade med övervikt hos barn var: 
- Hög konsumtion av ris, grönt te, ägg och kött men mindre av bröd 
och juice. 
- Att äta upp maten mycket snabbt. 
- Sömn mindre än nio timmar. 
- Tidigt sänggående på kvällen. 
- Fysisk inaktivitet hos pojkar. 
- TV-tittade mer än tre timmar per vardag och fyra timmar per 
helgdag. 
- Psykiskt temperament (raseriutbrott) hos pojkar. 
Mindre risk för övervikt var att äta mellanmål. 

1 

Taveras et 
al. (2008). 

I vilken 
utsträckning 
sömnens längd 
hos spädbarn 
kunde 
sammankopplas 
med övervikt vid 
3 års ålder. 

915 Mödrar med barn 
(0 till 3 år) som 
deltog i ”Project 
Viva”, vilket var en 
prospektiv 
kohortstudie. 

Spädbarns sömn på mindre än tolv timmar per dygn var associerat 
med ett högre BMI och ökade odds för övervikt vid tre års ålder. 

1 

Taveras et 
al. (2006). 

I vilken 
utsträckning 
TV/Video-
tittande kunde 
sammankopplas 
med konsumtion 
av snabbmat hos 
barn i 
förskoleåldern. 

240 föräldrar med 
barn (2 till 6 år). 

För varje extra timme med TV/Video-tittande per dag ökade oddsen 
att äta snabbmat en eller flera gånger per vecka.  

1 

Trost et al. 
(2003). 

Jämförelse av 
den fysiska 
aktivitetsnivån 
hos överviktiga 
respektive icke 
överviktiga barn. 

245 barn (3 till 5 år), 
med 415 föräldrar.  

Överviktiga barn hade större risk att ha åtminstone en förälder eller 
omsorgsgivare med fetma. 
 
Överviktiga pojkar i förskolan var signifikant mindre aktiva jämfört 
med ickeöverviktiga pojkar, däremot fanns ingen signifikant skillnad 
hos flickor. 

2 

Weyermann 
et al. (2006). 
 

Sambandet 
mellan 
amningslängd 
och övervikt hos 
barn. 

855 mödrar med barn 
(0 till 2 år).  

Följande faktorer hade inget samband med övervikt hos barn vid två 
års ålder:  
- Moderns rökning under graviditet.  
- Barnets kön.  
- Amningslängden eller längden av helamning.  
- Föräldrarnas BMI.  
- Moderns utbildning.  
- Moderns ålder.  
Studier påvisade att mödrar som rökte under eller efter graviditeten 
helammade i mindre utsträckning. Mödrar med turkisk nationalitet, 
helammade i mindre utsträckning samt hade högre prevalens av barn 
med övervikt, jämfört med mödrar från Tyskland. 

1 

Whitaker 
(2004). 

Risken att 
utveckla fetma 
vid 2 till 4 års 
ålder om barnens 
mödrar hade 
fetma tidigt 
under 
graviditeten. 

8494 barn (0 till 5 år) 
som ingick i WIC-
programmet. 

Bland barn vars mödrar hade fetma under första trisemestern av sin 
graviditet, var prevalensen av fetma högre, jämfört med barn till 
normalviktiga mödrar. 

1 
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Tabell 4. Evidensstyrka hos riskfaktorer för övervikt hos barn 
Riskfaktorer för 

övervikt hos barn 
Artiklar eller riktlinjer för Artiklar eller riktlinjer emot Evidens 

styrka
Rökning under 
graviditet 

Chen et al. (2006); Bermann et al. (2003); Dubois & 
Girard (2006); Baker et al. (2004); von Kries et al. 
(2002); Whitaker, (2004). 

Blair et al. (2007); Weyermann et al. (2006). 1 

Tidig 
matintroduktion 

Baker et al. (2004); von Kries et al. (2002).  1 

Ohälsosam föda Faith et al. (2006); Nelson et al. (2006); Dubois et al. 
(2007b); Growingpeople AB (2007); Sugimori et al. 
(2004); Ludvigsson et al. (2007). 

 1 

“Överätning”  Dubois et al. (2007a); Dubois et al. (2007c).  1 
Föräldrars 
övervikt/fetma 

Whitaker (2004); Baker et al. (2004); Bergman et al. 
(2003); Dubois & Girardi (2006); Huus et al. (2007); 
Blair et al. (2007); Trost et al. (2003); Jiang et al. (2006); 
von Kries et al. (2002). 

Weyermann et al. (2006). 1 

Minskad sömn Taveras et al. (2008); von Kries et al. (2002); Sugimori 
et al. (2004). 

 1 

Stillsittande 
aktivitet/fysisk 
inaktivitet 

Blair et al. (2007); Growingpeople AB (2007); Trost et 
al. (2003); Sugimori et al. (2004); Nelson et al. (2006); 
Ludvigsson et al. (2007); von Kries et al. (2002). 

Metallinos-Katsaras et al. (2007). 1 

Ökad TV/video 
konsumtion 

Sugimori et al. (2004); Dennison et al. (2002); Blair et 
al. (2007); Nelson et al. (2006); Mendoza et al. (2007); 
Ludvigsson et al. (2007); Jiang et al. (2006); 
Growingpeople AB (2007); Epstein et al. (2008); von 
Kries et al. (2002); Taveras et al. (2006). 

 1 

Etnisk bakgrund Dubois et al. (2007c); Nelson et al. (2006); Weyermann 
et al. (2006); Taveras et al. (2008); Whitaker (2004). 

Dubois & Girardi (2006). 1 

Heriditet Huus et al. (2007); Growingpeople AB (2007).  1 
Snabb viktuppgång 
tidigt i livet 

Dubois & Girardi (2006); Blair et al. (2007); von Kries 
et al. (2002). 

Growingpeople AB (2007). 2 

Ökat 
dataspelsanvändande 

Nelson et al. (2006); Epstein et al. (2008). Jiang et al. (2006). 2 

Hög födelsevikt Dubois & Girardi (2006); Huus et al. (2007); Blair et al. 
(2007); von Kries et al. (2002). 

Baker et al. (2004) 2 

Låg utbildning hos 
föräldrar 

Dubois et al. (2007c); Huus et al. (2007); Jiang et al. 
(2006); von Kries et al. (2002); Taveras et al. (2008); 
Dennison et al. (2002). 

Dubois & Girardi (2006); Weyermann et al. 
(2006); Baker et al. (2004); Whitaker (2004). 

3 

Låg social status Dubois et al. (2007c); Dubois et al. (2007b); Dubois & 
Girardi, (2006); Bergman et al. (2003); Taveras et al. 
(2008). 

Blair et al. (2007); Jiang et al. (2006); Baker 
et al. (2004). 

3 

Kort amningstid Bergmann et al. (2003); Baker et al. (2004); Grummer-
Strawn & Mei (2004); von Kries et al. (2002). 

Michels et al. (2007); Dubois & Girardi 
(2006); Blair et al. (2007); Weyermann et al. 
(2006). 

4 

Flaskmatning Bergmann et al. (2003).  4 
“Restriktioner” av 
matintag 

Faith et al. (2006); Jiang et al. (2006). Kröller & Warschburger (2008); Farrow och 
Blissett (2008).  

4 

Snabbt matintag Sugimori et al. (2004).  4 
“Press” till att äta Kröller & Warschburger (2008). Farrow och Blissett (2008). 4 
Minskad 
“barnkontroll” 

Kröller & Warschburger (2008).  4 

Ökad “belöning” Kröller & Warschburger (2008).  4 
Tidigt sänggående Sugimori et al. (2004).  4 
Benägenhet för 
raseriutbrott 

Sugimori et al. (2004).  4 

Ålder hos modern Blair et al. (2007); Whitaker (2004). Weyermann et al. (2006); Dubois och Girardi 
(2006); Baker et al. (2004). 

4 

Barnets kön Blair et al. (2007); Mendoza et al. (2007) (flickor); Baker 
et al. (2004); Whitaker (2004) (pojkar). 

Weyermann et al. (2006). 4 

Förstfödd Whitaker (2004).  4 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Syftet med denna studie var att beskriva tidiga riskfaktorer för utvecklandet av övervikt och 

fetma hos barn. Vidare var syftet att undersöka om barnhälsovården belyste dessa riskfaktorer, 

samt jämföra detta med aktuell forskning. 

 

Mödrar som rökt under graviditeten födde i större utsträckning barn med låg födelsevikt, vilka 

sedan hade en större risk att utveckla hög viktuppgång. Vidare hade tidig matintroduktion ett 

samband med spädbarns ökade viktuppgång.  

 

Ett starkt samband fanns mellan övervikt/fetma hos barn och ett ökat intag av ohälsosam föda. 

Däremot minskade risken för övervikt hos de barn som åt mellanmål, liksom de barn som blev 

erbjudna frukt i större utsträckning. Dessutom hade ”överätarna” större sannolikhet att bli 

överviktiga, jämfört med barn som aldrig varit ”överätare”.  

 

Mödrars övervikt före graviditeten eller under graviditeten, samt föräldrars övervikt hade ett 

samband med barnets viktuppgång. Likaså hade minskad sömn ett samband med övervikt hos 

barn. 

 

Mycket stillasittande aktiviteter ökade barnets procentuella kroppsfett, samtidigt som aktiv lektid 

eller högre frekvens av utomhuslek minskade risken för övervikt. Vidare hade ett högt TV- 

video- och datoranvändande samband med ökat intag av snabbmat, snacks eller fruktdrycker, 

vilket även var relaterat till övervikt och fetma hos barn.  

 

Ytterligare riskfaktorer för övervikt hos barn var; hereditet för övervikt och diabetes typ 2, hög 

födelsevikt, snabb viktuppgång tidigt i livet, samt etnisk bakgrund. 
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Resultatdiskussion 
BHV:s riktlinjer belyste flera riskfaktorer för övervikt hos barn såsom; ohälsosam föda, låg 

fysisk aktivitet/stillasittande beteende, ökat TV-tittande, snabb viktökning från fyra till fem års 

ålder, samt hereditet (Growingpeople AB, 2008; Wallman et al., 2007). De saknade således nio 

stycken riskfaktorer (rökning under graviditet, tidig matintroduktion, ”överätning”, föräldrars 

övervikt/fetma, minskad sömn, etnisk bakgrund, snabb viktuppgång tidigt i livet, ökat 

dataspelsanvändande, hög födelsevikt) med starkt till måttligt starkt vetenskapligt underlag, som 

aktuell forskning visat (Chen et al., 2006; Bergmann et al., 2003; Dubois & Girard, 2006; Baker 

et al., 2004; Whitaker, 2004; von Kries et al., 2002; Dubois et al., 2007a; Dubois et al., 2007c; 

Huus et al., 2007; Blair et al., 2007; Trost et al., 2003; Jiang et al., 2006; Taveras et al., 2008; 

Sugimori et al., 2004; Nelson et al., 2006; Epstein et al., 2008; Weyermann et al., 2006). 

Författarna till denna studie anser därför att riktlinjerna för BHV bör ses över för eventuella 

uppdateringar och förändringar angående riskfaktorer för övervikt. 

 

Vidare ansåg BHV:s riktlinjer att fetma före tre års ålder inte är förenat med en ökad risk för 

fetma senare i livet och att småbarn med övervikt och fetma skall lämnas utan åtgärd 

(Growingpeople AB, 2007). Med tanke på att många av artiklarna i denna studie belyste 

prevalens av övervikt/fetma och riskfaktorer för övervikt/fetma före tre års ålder tyckte 

författarna att riktlinjerna kändes inaktuella även inom detta område (Baker et al., 2004; 

Bergmann et al., 2003; Blair et al., 2007; Chen et al., 2006; Dennison et al., 2002; Dubois et al., 

2007a; Dubois et al., 2007c; Dubois et al., 2007b; Dubois & Girard, 2006; Faith et al., 2006; 

Farrow & Blissett, 2008; Grummer-Strawn & Mei, 2004; Huus et al., 2007; Jiang et al., 2006; 

Mendoza et al., 2007; Metalinnos-Katsaras et al., 2007; Nelson et al., 2006; Taveras et al., 2008; 

Taveras et al., 2006; Weyermann et al., 2006; Whitaker, 2004). Enligt författarnas åsikt 

föreligger det en viss risk att preventionen sätts in för sent i barnets liv, vilket kan medföra att 

övervikten eller fetman blir svårare att hantera ju längre tiden går. Författarna tror att 

livsstilsmönstren skapas redan tidigt i livet och kan vara svåra att bryta ifrån, då ett barn som 

tidigt lär sig en felaktig livsstil såsom; mycket TV/video/dator, stillsittande beteende/fysisk 

inaktivitet, samt dåliga matvanor och ätbeteenden, ökar risken att behålla detta beteende högre 

upp i åldrarna eventuellt med övervikt och fetma som följd. 
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Riktlinjer för BHV och MHV nämner eller ger rekommendationer angående flera av 

riskfaktorerna i denna studie, utan att för den skull sammankoppla detta med övervikt såsom; 

mödrars rökning, kort amningstid, tidig matintroduktion, föräldrars BMI, sömn, samt TV-tittande 

före två års ålder (Growingpeople AB, 2007; Cancerfonden, 2005; Statens folkhälsoinstitut, 

1997; Livsmedelsverket, 2008). Därför känner författarna att BHV:s och MHV:s styrka ligger i 

att de förebygger övervikt och fetma indirekt, genom att föräldrarna som följer deras 

rekommendationer får preventionen mot barnens övervikt på köpet. 

Enligt folkhälsoinstitutet är rökning vanligast bland framförallt lågutbildade och lågavlönade 

kvinnor (Wadberg & ten Berg, 2008). Angående mödrars rökning som en riskfaktor för 

övervikt/fetma hos barn, tycker författarna att det kan vara svårt att avgöra om det är rökningen i 

sig som orsakar övervikten, eller om det är andra faktorer som spelar in till exempel 

socioekonomiskt status, utbildning, eller livsstil hos föräldrarna. Att förebygga rökning har andra 

positiva effekter såsom minskad risk för; missfall, moderkaksavlossning, hämmad fostertillväxt, 

för tidig förlossning, plötslig spädbarnsdöd, långsammare mental utveckling, kolik, infektioner 

samt allergi och astma hos barnet (Growingpeople AB, 2007; Cancerfonden, 2005; Statens 

folkhälsoinstitut, 1997). Detta anser författarna talar för att rökning skall fortsätta förebyggas 

både inom MHV och inom BHV oavsett om det är mödrars rökning som orsakar övervikten hos 

barnet eller inte. 

Angående avsnittet kring amning, flaskmatning och tidig matintroduktion tror författarna att det 

är svårt att avgöra om bröstmjölken i sig har en skyddande effekt, eller om det är flaskmatens 

innehåll, eller om det är den tidiga matintroduktionen som är orsaken till utvecklandet av 

övervikt/fetma hos barn. Enligt denna studie hade tidig matintroduktion den starkaste 

evidensstyrkan av dessa tre (se tabell 4). Trots att kort amningstid i samband med barns 

övervikt/fetma hade låg evidens i denna studie, anser författarna att det ändock är viktigt att 

sjuksköterskan inom BHV belyser amningens fördelar ur andra aspekter. Enligt Growingpeople 

AB (2007) var bröstmjölken den bästa näringen för barnet med en utmärkt sammansättning av 

protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler och salter, som dessutom bidrog till skydd mot 

infektioner och motverkade diarré och förstoppning hos barnet. Vidare kunde bröstmjölken 

förskjuta risken för astma och eksem. 
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Som förväntat framkom det att ohälsosam föda hade ett samband med barns övervikt/fetma. 

Sugimori et al. (2004) var ensamma om att se ett samband mellan ris, grönt te, ägg, samt kött och 

risken för övervikt, liksom att ett ökat intag av juice och bröd kunde minska risken för övervikt 

hos barn. Författarna kan tycka deras fynd är lite märkligt med tanke på att flera artiklar såg 

sambandet mellan sötade drycker eller fruktjuicer och övervikt hos barn (Faith et al., 2006; 

Nelson et al., 2006; Dubois et al., 2007b; Ludvigsson et al., 2007). Det här är ett område som 

författarna anser att sjuksköterskan inom BHV kan arbeta mer utifrån i sin information och 

utbildning till föräldrar och förskolepersonal, angående matens betydelse i risken för 

utvecklandet av övervikt och fetma hos barn. 

Vad gäller riskfaktorer kring barns ätbeteenden fick ”överätning” den starkaste evidensstyrkan, 

då två studier talade för och ingen emot denna tes (Dubois et al., 2007a; Dubois et al., 2007c). 

Författarna till denna studie tror ändå att det finns en risk för bias, då det är samma författare 

med samma population som skrivit båda artiklarna och för att styrka denna tes, har fler artiklar 

inom samma område försökt hittats, utan resultat. 

Angående föräldrars övervikt/fetma tycker författarna att det även här var svårt att avgöra om det 

är föräldrarnas övervikt i sig, eller om det beror på hereditet, eller om livsstilen i familjerna 

påverkar barnets vikt. Oavsett vad det är som gör att föräldrars BMI hade ett samband med barns 

övervikt/fetma, fick den högsta evidensstyrkan (se tabell 4). Detta stärktes ytterligare genom att 

de olika artiklarnas populationer gick att generalisera, eftersom studierna kom från flera olika 

länder, samt att de flesta artiklar hade randomiserat urval (Whitaker, 2004; Baker et al., 2004; 

Bergman et al., 2003; Dubois & Girardi, 2006; Huus et al., 2007; Blair et al., 2007; Trost et al., 

2003; Jiang et al., 2006; von Kries et al., 2002).  

 

För lite sömn var en riskfaktor för övervikt/fetma hos barn och fick den högsta evidensstyrkan, 

eftersom det var tre studier som talade för och ingen emot (se tabell 4). Trots detta kunde inte 

Taveras et al. (2008) resultat generaliseras då socioekonomisk status var en störande faktor och 

att det var svårt att avgöra om det var sömnen eller den socioekonomiska situationen som 

orsakade övervikten hos barnen. Vidare mätte von Kries et al. (2002) barnets tid i sängen snarare 

än själva sovtiden, vilket författarna anser kan bli missvisande. Även Sugimori et al. (2004) hade 

vissa brister då det var svårt att avgöra om det var fetman som orsakade minskad sömn, eller om 
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det var den minskade sömnen som ledde till ökad risk för fetma hos barn. Genom sökningarna 

till denna studie fann författarna inte mycket forskat kring detta område, vilket innebär att mer 

forskning behövs för att säkra denna tes. 

 

Den stadigt ökande prevalensen av övervikt hos befolkningen beror delvis på att dagens moderna 

samhälle ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna. Vidare är 

fysisk inaktivitet en mycket stor medicinsk riskfaktor (Kallings & Leijon, 2003). Författarna tror 

att dagens barn rör sig mindre än för 30 år sedan, bland annat genom det ökade media utbudet i 

form av flera TV-kanaler, datortillgänglighet, mobiltelefoner, TV-spel samt video/DVD. Flera 

artiklar i denna studie såg även ett ökat intag av snabbmat, snacks eller fruktdrycker hos barn i 

samband med TV/video eller datoranvändning (Taveras et al., 2006; Growingpeople AB, 2007; 

von Kries et al., 2002; Nelson et al., 2006). För att motverka detta stillasittande beteende och 

risken för ökat intag av utrymmesmat, föreslår författarna att sjuksköterskan inom BHV arbetar 

aktivt genom information och utbildning till föräldrar och förskolepersonal för att minska 

mediatiden. Likaså tror författarna att det är viktigt att informera om främjandet av fysisk 

aktivitet genom införande av mer utelek inom förskolan och i hemmet. Detta framför allt 

eftersom riskfaktorerna fysisk inaktivitet/stillasittande beteende och ökad konsumtion av 

TV/video/dator hade hög evidens i denna studie (se tabell 4). För att kunna nå ut till föräldrar och 

förskola är ICDP ett bra instrument för sjuksköterskan att arbeta efter när hon delger 

informationen (Hundeide, 2001).  

 

Ohälsosamma levnadsvanor är mest representerade bland dem som är socialt utsatta, vilket ökar 

risken för att utveckla ohälsa. Det är bland annat vanligare hos vuxna med låg utbildning och 

sämre ekonomi att ha fler hälsorisker (Wadman & Berg, 2008). Även denna studies resultat såg 

ett liknande samband, då låg social status och låg utbildning var associerat med en ökad risk för 

övervikt hos barn (Dubois & Girardi, 2006; Bergman et al., 2003; Dubois et al., 2007b; Huus et 

al., 2007; Jiang et al., 2006; von Kries et al., 2002). Författarna befarar att föräldrarnas 

ohälsosamma levnadsvanor förs över på barnet, därför anser författarna att det är viktigt att 

sjuksköterskan inom BHV uppmärksammar och stödjer familjer med låg social status och låg 

utbildning, då det indirekt påverkar deras barn. 
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Resultatet i denna studie visade ett starkt samband mellan etnicitet och övervikt hos barn (Nelson 

et al., 2006; Weyermann et al., 2006; Whitaker, 2004; Dubois et al., 2007c; Taveras et al., 2008). 

Enligt Folkhälsoinstitutet motionerar utrikesfödda kvinnor mindre och är mer överviktiga, 

jämfört med svenska kvinnor (Hogstedt, Backhans, Bremberg, Lundgren, Törnell & Wamala, 

2003). I en svensk studie såg de att en högre andel av adopterade ungdomar var överviktiga, 

jämfört med icke adopterade (Johansson-Kark, Rasmussen & Hjern, 2002). Dessa resultat får 

författarna att fundera över om sambandet mellan etnicitet och barnets övervikt beror på 

hereditet eller ohälsosam livsstil hos föräldrarna, eller både och. Samtidigt undrar författarna om 

adopterade barns övervikt kan ha ett samband med att de kanske inte blivit ammade i lika stor 

utsträckning, om de separerats från sina mödrar tidigt i livet. Sjuksköterskan inom BHV kan inte 

åtgärda barnets hereditet för övervikt, däremot kan hon se till hela familjebakgrunden för att 

finna andra eventuella riskfaktorer i sitt preventiva arbete. Har barnet hereditet är även 

föräldrarna skyldiga att vara observanta och hjälpa barnet att övervinna sin övervikt. Författarnas 

åsikt är att det är oerhört viktigt att sjuksköterskan inom BHV inte skuldbelägger föräldrarna till 

barn med övervikt och fetma, däremot kan hon inte ta bort ansvaret från föräldrarna. Liksom 

Orem (2001) förespråkar i sin egenvårdsteori, finner även författarna att de flesta människor har 

den förmåga som behövs för att kunna utföra åtgärder som kan främja sin egen hälsa och 

förebygga sjukdom. Författarna tror att sjuksköterskan inom BHV har en betydande roll i det 

preventiva arbetet både för föräldrar med eller utan egenvårdsförmåga. Vidare anser författarna 

att ICDP kan vara ett viktigt instrument i det preventiva arbetet, där sjuksköterskan vägleder 

föräldern i sitt vardagliga samspel med barnet för att öka omsorgskvalitén (Hundeide, 2001). 

 

Det blir svårt för sjuksköterskan inom BHV att påverka följande riskfaktorer; hög födelsevikt, 

snabb viktuppgång tidigt i livet, ålder hos modern, barnets kön, benägenhet för raseriutbrott, 

samt förstfödd. Däremot tror författarna att det kan vara bra att ha dessa barn under uppsikt i det 

preventiva arbetet mot övervikt och fetma. 
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Etik 
Till denna studie har författarna valt att beskriva en etisk metod kallad nyttoetik, som handlar om 

att lägga vikten vid det som är nyttan eller följden av våra handlingar. När vi står inför ett val är 

det nyttan som skall bedömas, det vill säga vad som kommer att bli den bästa följden av det vi 

faktiskt kan göra i en aktuell situation (Henriksen & Vetlesen, 2001). Det finns många etiska 

aspekter som sjuksköterskan inom BHV bör ta ställning till. I samband med sjuksköterskans 

information och utbildning till föräldrarna angående vissa av riskfaktorerna för barns 

övervikt/fetma krävs en extra finkänslighet. Dessa känsliga riskfaktorer kan vara bland annat; 

sömn, amning, föräldrars övervikt/fetma, låg utbildning, låg social status, etnicitet, eller moderns 

ålder. Här är det extra viktigt att inte skuldbelägga föräldrarna, speciellt då många av dessa 

faktorer inte går att åtgärda. Dessutom kan det skapa en oro och stress hos föräldrarna, till 

exempel om ett barn inte sover tillräckligt mycket, eller om amningen inte fungerar. Därför 

frågar författarna sig om det är etiskt försvarbart att sjuksköterskan tar upp vissa av dessa 

riskfaktorer i samband med barnets risk för övervikt/fetma, speciellt då vissa riskfaktorer inte ens 

hade en hög evidens. Vidare undrar författarna vilken nytta vetskapen om till exempel låg 

utbildning, moderns ålder, eller etnicitet har i förhållande till övervikt/fetma hos barn, då dessa 

ändå inte går att påverka. Angående hudvecksmätning är det av vikt att diskutera nyttan med den 

metoden, utifrån barnets bästa (Heyward & Wagner, 2004). Två artiklar använde sig av denna 

metod för att definiera övervikt och fetma hos barn (Bergmann et al., 2003; Mendoza et al., 

2007). Enligt Bergmann et al. (2003) var några barn rädda för calipertången och vägrade mäta 

sina hudveck. Författarna till denna studie anser att hudvecksmätning inte är etiskt försvarbar, då 

den utsätter barnet för rädsla, samt att andra metoder finns att tillgå istället (Strandell, 2006; 

Prentice, 1998). 
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Metoddiskussion 
Denna studie baseras på en analys av vetenskapliga artiklar som granskats mot riktlinjer från 

BHV och MHV (Willman et al., 2006; SBU 2008b). Fördelarna med en litteraturstudie inom 

detta specifika ämne var att möjlighet gavs att kunna jämföra olika forskares resultat och få en 

bred och internationell kunskap. Då övervägande antalet av artiklarna var från USA, Kanada och 

Tyskland kan inte med säkerhet någon generalisering göras till Sverige (Backman, 2008; 

Willman et al., 2006). Däremot hoppas författarna ändå att studien skulle kunna komma till nytta 

i BHV:s förebyggande arbete. 

 

Sökning av artiklar gjordes via flertalet databaser och olika kombinationer av sökord användes 

för att finna artiklar som svarade mot syftet. Var för sig var inte sökorden tillräckligt träffsäkra, 

varför ett högt antal sökord per sökväg fick lov att användas. Detta kan ses som en svaghet då 

författarna kanske kunde ha valt andra sökord med bättre träffsäkerhet. Det finns även en 

möjlighet att även andra kombinationer av sökord hade kunnat resultera i ett bättre utfall, men de 

artiklar författarna fann höll god kvalitet, varför ytterligare sökningar uteblev (Willman et al., 

2006). Sökordet Sweden användes i olika kombinationer för att försöka finna fler svenska 

artiklar, men tyvärr hittades inga artiklar som var relevanta för syftet. Sökvägarna resulterade 

även i flera översiktsartiklar, vilka exkluderades från denna studie eftersom dessa artiklar 

grundade sina resultat på referenser äldre än år 2002 (Olsson, 2007).  

 

Rikshandboken för barnhälsovård var ett vedertaget verktyg på vårdcentraler i Landstinget 

Dalarna. Distriktssköterskor inom BHV har tillfrågats för att bekräfta detta på följande 

barnavårdscentraler: Borlänge Sjukhus, Jakobsgårdarna, Säter samt Hedemora. Rikshandboken 

för barnhälsovård söktes via Landstinget Dalarnas intranät genom att gå in på vårdverktyg och 

därifrån vidare till barnhälsovård och därefter på rikshandboken som var en länk till 

www.growingpeople.se, inloggning endast för sjukvårdspersonal. Ett annat verktyg som 

användes inom BHV inom Landstinget Dalarna var informationsmaterialet ”Nu är JAG här!”, en 

bok som gavs ut till samtliga föräldrar i samband med barnets första kontakt med BHV. I 

samband med ovanstående kontakter på barnavårdcentralerna i Dalarna erhölls denna bok. 

Vidare har barnmorskor inom MHV på Borlänge sjukhus tillfrågats, för att ta reda på vilken 

kunskapskälla de arbetade utifrån vid omhändertagandet av gravida kvinnor. De hänvisade till 
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Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se, Cancerfondens hemsida www.cancerfonden.se, samt 

Statens folkhälsoinstituts hemsida www.fhi.se, där informationsmaterialen Råd om bra mat för 

gravida: handledning för mödrahälsovården, Rökfri graviditet, samt Om rökning under 

graviditet fanns att hämta. Då kontakterna med sjuksköterskorna inom BHV och MHV endast 

bestod av vart de hämtade sin kunskap ifrån, tror författarna att en empirisk studie istället kunde 

ha genomförts. Detta för att djupare ta reda på om och hur sjuksköterskorna inom BHV och 

MHV arbetar med prevention av övervikt och fetma hos barn på vårdcentralerna i Dalarna idag. 

 

En exklusionskriterie var artiklar äldre än år 2002 vilket är en styrka i denna studie, speciellt då 

forskningen går snabbt framåt inom detta ämnesområde. Författarna har märkt en skillnad från 

den första sökningen i juni 2008 fram till september 2008, då många aktuella artiklar inom 

området tillkommit. Via media upptäckte författarna att kunskapen om övervikt och fetma 

framför allt handlade om äldre barn, ungdomar och vuxna, vilket väckte intresset att upptäcka 

vilken forskning som fanns inom detta område för barn i förskoleåldern. Därför valde författarna 

inklusionskriterien barn upp till och med sex års ålder (Olsson, 2007). Alla artiklar som användes 

i denna studie var på engelska vilket kan ha gett upphov till feltolkningar i samband med 

översättningen, som i sin tur kan ha påverkat resultatet. Denna svaghet har motverkats genom att 

författarna båda analyserat samtliga artiklar noggrant och att viss hjälp även har erhållits av 

utomstående, som förklarat vissa begrepp. Vidare använde artiklarna olika metoder för att mäta 

övervikt hos barnen i form av; BMI, hudveckstjocklek, percentiler, samt procentuellt kroppsfett, 

som kan ha försvårat jämförelsen mellan olika studier. Oavsett vilket mätinstrument artiklarna 

valde att använda, definierade de gränsen för övervikt och fetma, vilket underlättade detta arbete 

när författarna sammanställde resultatet. 
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Konklusion 
De riskfaktorer som fick högst evidensstyrka i denna studie var följande; rökning under 

graviditet, tidig matintroduktion, ohälsosam föda, ”överätning”, föräldrars övervikt/fetma, 

minskad sömn, stillasittande aktiviteter/fysisk inaktivitet, ökad TV/video-konsumtion, etnisk 

bakgrund samt hereditet. Även riskfaktorer med näst högsta evidensstyrkan känns viktiga att 

belysa, vilka var följande; ökad dataspelsanvändning, hög födelsevikt, samt snabb viktuppgång 

tidigt i livet (se tabell 4). Riktlinjerna för BHV och MHV saknade flera av ovanstående 

betydande riskfaktorer. Därför tror författarna att hälso- och sjukvårdspersonalen kan ha stor 

användning för denna systematiska litteratur studie i sitt preventiva arbete mot övervikt och 

fetma hos barn.  

Förslag till vidare forskning 
Denna studie bygger till stor del på utländska artiklar, då svensk forskning är underrepresenterat 

inom området övervikt och fetma hos förskolebarn. Därför anser författarna att fler svenska 

studier behövs genomföras. Det vore även intressant att göra en empirisk studie för att ta reda på 

hur sjuksköterskorna inom BHV och MHV arbetar preventivt för att minska övervikt och fetma 

hos förskolebarn.  
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvantitativa studier. 

1. Är studiens syfte tydligt formulerat? 

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

3. Är designen lämplig utifrån syftet? 

4. Finns det inklusionskriterier? 

5. Finns det exklusionskriterier? 

6. Är exklusionerna adekvata? 

7. Är urvalsmetoden beskriven? 

8. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?

9. Användes randomiserat urval? 

10. Är urvalet representativt? 

11. Finns antalet deltagare inkluderade i undersökningen beskrivna? 

12. Är bortfallsanalysen beskriven? 

13. Är bortfallsstorleken beskriven? 

14. Kan bortfallet accepteras? 

15. Finns det etiskt resonemang? 

16. Anges var studien genomfördes? 

17. Anges när studien genomfördes? 

18. Anges vilka mätmetoder som användes? 

19. Är studiens resultat tillförlitliga? 

20. Anges den statistiska analysen? 

21. Var reliabiliteten beräknad? 

22. Diskuteras studiens validitet? 

23. Anges vilka slutsatser som kan dras av resultatet? 

24. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

25. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
Frågor hämtade ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), samt Forsberg och Wengström (2008). 


