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Abstrakt 
 
 
 
Nyckelord: Intervention, Kost, Utbildning, Vikt 

 
 

Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat drastiskt 
under de senaste åren i hela världen. Fetma kan medföra allvarliga sjukdomar. 
Forskning visade att överviktiga barn och ungdomar har svårt att bli av med sin 
övervikt och risken är stor att de förblir överviktiga även som vuxna. Därför är det 
viktigt att satsa på preventiva åtgärder och att dessa påbörjas tidigt. Det diskuteras 
mycket om vad som kan göras för att stoppa fetmaepidemin, dock har ingen 
lyckats vända trenden.  
Syftet var att beskriva om preventiva insatser för att minska övervikt/fetma hos 
barn och ungdomar har effekt.  
Metod: för att uppnå syftet gjordes en systematisk litteraturöversikt, som bygger 
på vetenskapliga artiklar. Dessa hittades i databaser samt via manuell sökning. 
Artiklarna granskades och dess vetenskapliga kvalité bedömdes.  
Resultat: olika utbildningsprogram som handlade om kost och fysisk aktivitet för 
både barn och deras föräldrar påverkade positivt vikt/BMI, dock påvisade inte de 
flesta studierna signifikanta skillnader.  
Diskussion: Tidigt påbörjande preventivt arbete kan ge god effekt när det gäller 
övervikt/fetma hos barn och ungdomar. Utbildningsprogram kan vara till hjälp för 
viktreducering. Sjuksköterskans preventiva arbete är av stor betydelse då han/hon 
har värdefulla kunskaper.  
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INLEDNING 

 

Med tanke på den ökade fetmaepidemin i västvärlden och att den ses allt lägre 

ner i åldrarna så uppkom ett intresse att skriva om detta. Denna ökning av 

överviktiga och feta barn är mycket skrämmande vilket gör att författarna valt 

att genom denna litteraturöversikt undersöka olika preventiva arbetsmetoder, 

för att kanske sedan själva kunna tillämpa en del av dessa i det dagliga arbetet 

som färdiga sjuksköterskor.  

 

Alla räknas som barn till och med det att de blivit myndiga och fyllt 18 år. För 

att språket inte ska bli enformigt så valdes även uttrycken ungdomar och 

tonåringar på större barn, det vill säga barn mellan 13-18 år. 

 

BAKGRUND   

 

För några årtionden sedan drabbades medelålders människor med stillasittande 

livsstil av övervikt och fetma. Visst fanns det även då något överviktigt barn, 

men de var få. Idag ser verkligheten helt annorlunda ut, även små barn är 

drabbade av fetma och det är något som har ökat drastiskt (Löndahl, 2007, s. 

27). 

 

Hela västvärlden har idag en problematik när det gäller fetma hos barn och 

ungdomar. Redan i låg ålder ses fetma eller tendens till fetma i flera länder. 

Under perioden 1980-1999 har förekomsten av fetma bland barn och ungdomar 

fördubblats i USA. I Schweiz har undersökningar visat att cirka tio procent av 

barn i åldersgruppen 6-12 år lider av fetma, vilket även har visat sig i England 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002, s. 51). 

 

I Sverige fördubblades andelen överviktiga skolbarn från 1980-talets mitt till 

2001 och ökningen ses som störst hos barn som är socialt utsatta (URL 1). Det 

finns tillgänglig data från flera svenska studier som visar att förekomsten av 

fetma ses hos cirka 3-4 procent av barn i tioårsåldern, övervikt ses hos 18-25 

procent av barn i samma ålder (SBU, 2002, s. 51).  
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I Stockholms län har övervikt och fetma bland sjuåringar ökat från 8 till 20 

procent sedan 1989. En studie i Umeå, som genomfördes 2001 visade att 

andelen yngre skolbarn, 6-11 år, som var överviktiga fördubblats och andelen 

feta femdubblats jämfört med 15 år tidigare. I Västerbotten gjordes en 

kartläggning av övervikt och fetma bland fyraåringar. Resultatet visade att 16,7 

procent av pojkarna var överviktiga, varav 3,1 procent var feta. Motsvarande 

siffror för flickor var 22,1 och sex procent. Flera regionala studier visar att 

onormal viktökning kan konstateras redan vid 3-4 års ålder (Perlhagen, 

Flodmark & Hernell, 2007). 

 

Anledningen till den ökade fetmaepidemin beror troligen på det moderna 

samhällets utveckling, att många aktiviteter utförs stillasittande, brist på fysisk 

aktivitet samt att energiintaget är oförändrat eller till och med har ökat (SBU, 

2002, s. 57). 

 

Det finns forskning som visar att barn som blir överviktiga i låg ålder har svårt 

att bli av med sin övervikt sedan som vuxna. 80 procent av de barn som är 

överviktiga i lägre åldrar förblir också överviktiga som tonåringar. Överviktiga 

tonåringar förblir nästan alltid överviktiga som vuxna. Att sjukvården stöter på 

överviktiga barn i låga åldrar var förut mycket ovanligt. Men idag stöter läkare 

och sjuksköterskor på barn som redan i 3-4 års ålder har utvecklat fetma 

(Löndahl, 2007, s. 28). 

 

Enligt Löndahl, (2007, s. 27) menar Marcus, professor i pediatrik vid 

Karolinska institutet att situationen är mycket allvarlig, eftersom dessa feta 

barn riskerar att drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Det är därför av stor vikt 

att stoppa utvecklingen av fetmaepidemin hos barn och ungdomar. Resultatet 

kan annars bli att den här generationen barn kommer att få en kortare livslängd 

än sina föräldrar (Löndahl, 2007, s. 27). 

 

Diskussioner kring utvecklingen av fetma bland barn och ungdomar har tagit 

fart de senaste åren. Världshälsoorganisationen lade år 2004 fram ett förslag till 
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regeringen gällande kost, fysisk aktivitet och hälsa vilket syftade till barn. 

Regeringen rekommenderades även att ta itu med, samt se över frågan om 

fetmaökningen. År 2005 tog EU-kommissionen upp fetmafrågan, de samlade 

myndigheter, experter och företag för att lösa problemet med fetmaepidemin i 

Europa. Ett år senare hade en handlingsplan utvecklats av WHO. Programmet 

handlar om att tänka till när det gäller barns skolmat samt att uppmuntra barnen 

till fysisk aktivitet. Det är också bra om diskussioner kring födoämnen tas upp 

med föräldrar redan under graviditet. Att uppmuntra till amning var en av 

strategierna i behandlingsplanen (Löndahl, 2007, s. 109). 

 

Många åtgärder har vidtagits när det gäller fetmaepidemin som till exempel att 

stödja amning, uppmuntra till fysisk aktivitet och att ge barn ett skydd så de 

slipper utsättas för reklam som syftar till överviksskapande livsmedel. Trots 

detta har inget land lyckats att vända trenden. Sverige har klarat sig 

förhållandevis bra om man jämför med andra länder. Trots det är experter inom 

ämnet oroade. Förutom att behandling av fetma krävs så är det av lika stor vikt 

att preventionsarbete blir bättre. De länder som är värst drabbade i Europa just 

nu är Storbritannien, Malta och Grekland (Löndahl, 2007, s. 109-110). 

 

Det är svårt att behandla redan uppkommen övervikt och fetma hos barn, det är 

därför av stor vikt att hitta preventiva arbetsmetoder (Perlhagen, Flodmark & 

Hernell, 2007). 

 

Mätinstrument 

 

Body Mass Index (BMI) räknas ut för att definiera undervikt, övervikt samt 

olika grader av fetma. Detta räknas ut genom kroppsvikt/längd 2  (BMI = 

kg/m2). För vuxna definieras övervikt vid BMI 25 samt fetma vid BMI 30 

(Andersen, Rissanen & Rössner, 1998, s. 45). 

Det är inte helt lätt att använda BMI på barn och ungdomar då dessa utvecklas 

kroppsligt individuellt i olika åldrar. Även pubertet spelar en stor roll för längd 

och vikt. Det finns därför speciellt uträknade BMI gränser för barn, därför kan 

nu även barnfetma definieras. Viktigt när ett BMI räknas ut är att från 
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medelvärdet räkna ut standardavvikelser samt att detta gäller för en viss ålder i 

en specifik population. (SBU, 2002, s. 52; Marcus, 2007, s. 478). Speciellt 

BMI för barn kallas för Iso-BMI. Precis som för BMI hos vuxna så går gränsen 

för övervikt vid 25 samt för fetma vid 30 (Cole, Bellissi, Flegal & Dietz, 

2000). Detta visas i bilaga 1. 

 

Det går att använda även så kallad vikt-för-höjd (weight-for-height) standard 

för barn från 87 till 120 cm. WHO har tagit fram tillväxtkurvor som 

mätinstrument för att följa barnets utveckling samt identifiera 

övervikt/undernäring för små barn (URL 2). 

 

SYFTE  

 

Syftet var att undersöka om preventiva insatser har någon effekt för att minska 

övervikt och fetma hos barn. 

 

Frågeställning  

 

Hur inverkar olika livstilsinterventioner på vikt/BMI?  

 

METOD 
 
Uppsatsen har genomförts som en litteraturöversikt, där tidigare studier har 

analyserats och sammanställts till ett nytt resultat.  

 
Litteratursökning 
 

Vetenskapliga artiklar söktes i sökmotorerna PubMed, Cinahl samt PsychInfo. 

I databasen Psycinfo markerade vi fältet ”AB=Abstract” bredvid alla sökord. 

Sökorden som användes var: child, obesity, overweight, prevention och 

nursing. Inklusionskriterier var artiklar som publicerats de senaste 5 åren, då 

författarna endast ville ha aktuell forskning. Barn 0-18 år och primär 

publikation inkluderades i sökningen. Artiklar som var publicerade på svenska, 

engelska, norska samt ryska kunde användas. Review-artiklar exkluderades.  
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Urval och värdering av vetenskaplig kvalitet 

 

För att få fram relevanta artiklar så gjordes urval nr ett (*) genom att läsa titlar 

på de träffar som framkommit. Urval nr två (**) bestod av att läsa abstrakten 

på dessa och slutligen gjordes urval nr 3 (***), då artiklarna som valts utifrån 

abstrakten lästes i sin helhet samt bedömdes relevansen och den vetenskapliga 

kvalitén på dessa med hjälp av en bedömningsmall ur Carlsson och Eiman 

(2003). Denna består av ett poängsystem som ges till den enskilda studien. 

Varje del som abstrakt, inledning, syfte, metod, resultat, diskussion samt 

slutsatser bedöms med poäng. En procentsats räknas sedan ut och varje artikel 

kan få grad ett, två eller tre, där grad tre betraktas som låg kvalité, se bilaga 2. 

Artiklar med vetenskaplig kvalité av grad ett och två inkluderades i studien. 

Resultatet av litteratursökningen presenteras i tabell 1.   

 

Tabell 1: Databassökning 

 

 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord 

 
Inklusionskriterier 

 
Antal 
träffar 

 
Förkastade 

Utvalda 
för att använda i 
resultatet (Författare, 
namn, år, land) 

080903 PubMed 
 

Obesity 
Overweight  
Child 
Prevention 
Nursing 

Abstract 
Published in the last 5 
years, humans 
Languages: English, 
Norwegian, Swedish, 
Russian 
Nursing journals 
Age: all child 0-18 
years 
 

77 * 29 
** 17 
***27 

4 artiklar: 
Horodynski, & Stommel, 
2005. 
USA 
Melnyk, 
Small, Morrison-Beedy, 
Strasser, Spath, Kreipe, 
Crean, Jacobson, Kelly, & 
O´Haver, 2007. 
USA 
Frenn et al. 
2005. 
USA 
Kubik, Fulkerson, Story, 
& Rieland, 
2006. 
USA 
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Datum Databas Sökord Inklusionskriterier Antal 
träffar 

Förkastade Utvalda  
För att använda i 
Resultatet (Författare, 
namn, år, land) 

080904 Cinahl 
 

Obesity 
overweight 
child 
nursing 
prevention 

Abstract 
Published from 2003 
to 2008 
Journal subset: peer-
reviewed 
Nursing 
Special Interest: 
Pediatric care, 
Nutrition 
Languages: English, 
Norwegian, Swedish 
Age: all child 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 * 6 
** 2 
***8 

0 artiklar 

080905 Psych-
info 
 

Obesity 
and 
Child 
and 
Nursing or 
prevention  

Date range: 2003-
2008 
Limited to: Journal 
articles only 
Publication type: 
Peer-reviewed 
journal 
Languages: English, 
Norwegian, 
Swedish, Russian 
Population: human 
Age: neonatal (birth-
1mo), 
Infancy (2-23mo),  
preschool age (2-5 
years), 
School age (6-12 
years), 
Adolescent (13-17 
years) 
 

38 * 14 
** 10 
*** 13 

1 artikel: 
 
Harvey-Berino, & 
Rourket, 
2003.  
USA 

 

*    = antal förkastade artiklar efter titelgranskning 

**   = antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 

*** = antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning  

 

Vidare gjordes även manuella sökningar för att få tillräckligt med material för 

en litteraturöversikt, dessa gjordes genom granskning av aktuella referenslistor 

från äldre uppsatser, material som använts i bakgrunden samt artiklar som 

valdes bort efter resans gång. Manuella sökningar presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2: Manuella sökningar 

 

Sökväg 

 

Utvalda till resultatet 

SBU, Fetma – Problem och åtgärder, 2002 James, Thomas, Cavan, & Kerr, 2004. UK 

SBU, Fetma – problem och åtgärder, 2002 Sallis et al. 2003. USA 

Assarsson A., & Jinnevik, I. (2006). 
Sjuksköterskors förebyggande arbete vid 
övervikt/fetma hos barn och ungdomar -en 
litteraturstudie baserad på Kims domäner. 
Kristianstad. 

Yoshinaga, Sameshima, Miyata, Hashiguchi,  

& Imamura, 2004. Japan 

 

Totalt kom åtta artiklar att användas i resultatet, se bilaga 3. 

 

Analys 

 

Då de artiklar som funnits alla varit utav kvantitativ ansats användes en 

analysmetod med inspiration av Annersten och Willman (2005), vilket innebär 

att relevanta data från artiklarna extraherades, vilket svarar mot studiens syfte. 

Författarna valde att inrikta sig på interventioner för ökad kunskap, 

kostförändringar samt fysisk aktivitet då detta funnits i de artiklar som valts ut. 

De data som visade sig vara relevanta sorterades och sammanställdes under 

kategorier.   

 

Etiska överväganden  

 

Då detta är en litteraturöversikt var det inte aktuellt att söka efter etiskt 

godkännande. Däremot gjorde författarna själva etiska överväganden.  

Önskvärt var att artiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté. I en av 

artiklarna framkom det inte tydligt om studien var etiskt granskad, författarna 

tyckte dock ändå att denna artikel var etiskt försvarbar och använde den i sitt 

resultat. Forsberg och Wengström (2008, s. 77) menar att studier som har fått 

tillstånd av etisk kommitté bör väljas annars skall etiska överväganden göras 

med noggrannhet. 
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RESULTAT 

 

Genom litteratursökningen hittades fem studier rörande ökad kunskap, fyra 

artiklar handlade om förändrade kostvanor och fem artiklar tar upp fysisk 

aktivitet. Alla dessa presenteras nedan samt sammanfattas i slutet av resultatet, 

se tabell 4. 

 

Intervention för att öka kunskap  

 

Kubik, Fulkerson, Story och Rieland (2006) genomförde en studie rörande 

intresset hos föräldrarna till barn i grundskolan angående att få information om 

barnens BMI vid genomförande av en årlig hälsoundersökning. Resultatet 

visade att 78 % var väldigt eller ganska intresserade av att få denna information 

av skolsköterskan. 

 

Yoshinaga, Sameshima, Miyata, Hashiguchi och Imamura (2004) visar i sin 

studie att utbildning av barn (6-11år) tillsammans med sina föräldrar ledde till 

ett minskat medelvärde på BMI hos barnen. Vid studiens början uppvisade 

dessa barn ett genomsnittligt BMI på 24,5 och efter genomförd utbildning var 

medelvärdet 23,6, således en minskning på 0,9. Studien innehöll även en 

kontrollgrupp som vid studiens början hade ett BMI-medelvärde på 24,2 och 

vid studiens slut var detta medelvärde 25,2, en ökning med 1,0. Detta visar på 

en signifikant skillnad mellan de båda grupperna, då p-värdet var under 0,0001.     

 

Likaså har det visat sig att ett annat hälsolivsstilsprogram har gett goda resultat 

för ett minskat BMI. De som inkluderades i studien var 23 stycken tonåringar, 

medelåldern på dessa låg på 15,9 år. Hälsolivsstilsprogrammet gick ut på att 

lära sig hantera stress, sociala färdigheter, näringslära, vikten av ökad fysisk 

aktivitet samt att ta bra beslut genom att få rätt verktyg till detta. Det 

genomsnittliga BMI talet för dessa ungdomar låg på 32,08. Viktreducering 

samt minskat BMI visade sig i större omfattning i interventionsgruppen än 

kontrollgruppen (Melnyk et al. 2007).  
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Frenn et al. (2005) visade i sin studie att internet och videobaserad utbildning 

för barn i sjunde klass avseende fysisk aktivitet och fettintag gav resultatet att 

barn som deltagit i utbildningen minskade sitt fettintag från 30,7 % till 29,9%. 

Resultatet var statistiskt signifikant då p värdet visade 0,008. 

 

En studie av Harvey-Berino och Rourket (2003) utförda på överviktiga 

föräldrar med ett barn mellan nio månader och tre år syftade till att avgöra om 

en intervention innehållande prevention och föräldraskapsstöd kunde minska 

förekomst av fetma hos barnen. Resultatet visade att WHZ - värdet (WHZ = 

genomsnittlig weight-for-height) i interventionsgruppen minskade med 0,27, i 

konrollgruppen däremot ökade WHZ-värde med 0,31. 

 

Intervention för att förändra kostvanor 

 

En studie av Horodynski och Stommel (2005) gick ut på att bedöma 

effektiviteten av kostutbildning för småbarnsföräldrar som syftar till att ge 

föräldrarna kunskap om kost som är lämpad för småbarn. Barnens ålder var 

mellan 11-25 månader. Föräldrar i interventionsgruppen visade betydligt högre 

kunskap om kost för små barn jämfört med föräldrar i kontrollgruppen. Vilket 

resulterar i att kostutbildning för småbarnsföräldrar kan vara av positiv effekt.  

En studie av James, Thomas, Cavan och Kerr (2004) visade att utbildning av barn 

mellan 7-11 år avseende vikten av att dricka vatten, bra kost, kunskap om 

naturlig sötma från frukt och bär kontra tillsatt sötma som finns i läsk samt 

munhälsovård gav positiv effekt. Resultatet visade att andelen överviktiga barn 

som genomgått utbildningen minskade med 0,2 % medan andelen överviktiga barn 

i den kontrollgrupp som studien även innehöll ökade med 7,5 % under en 12 

månadersperiod. Detta visas i figur 1. 
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Figur 1: Genomsnittlig förändring i förekomsten av övervikt och fetma. 
 

(James, Thomas, Cavan, & Kerr, 2004) 

 

Samma studie visade även att barnen i interventionsgruppen minskade 

läskintaget efter 12 månader med 0,6 glas à 250 ml under en tredagarsperiod 

medan barnen i kontrollgruppen ökade sitt läskintag med 0,2 glas under samma 

period. Båda grupperna ökade sitt intag av vatten under perioden, där fanns 

ingen signifikant skillnad (James et al., 2004). 

 

En studie gjord av Melnyk et al. (2007) visade att tonåringar tyckte att 

hälsolivsstilsprogrammet som gick ut på att få ökad kunskap om näringslära, 

stresshantering, och vikten av fysisk aktivitet var bra då de har fått det lättare 

att hantera stress, men dessutom fått ökad kunskap om näringsämnen, ändrat 

sina matvanor samt ökat sitt intag av frukt och grönsaker. Tonåringarna tyckte 

även att alla i samma ålder borde genomgå programmet för att få upp ögonen 

för all skräpmat de äter samt att lära sig att det finns hälsosammare 

valmöjligheter när det gäller mat. 

 

Intervention för att öka fysisk aktivitet 

 

Kubik et al. (2006) visar i deras undersökning att föräldrar skulle välja ökad 

fysisk aktivitet som åtgärd för att hjälpa deras barn att minska sitt BMI. 27 % 

av föräldrarna skulle välja att träna med sina barn medan 24 % skulle välja att 

få sitt barn att börja med en idrott. Se tabell 3. 
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Tabell 3: Föräldrarnas planer efter att ha erhållit hälsorapport med BMI  

                                                                                                                                                                 Ja,     
                                                                                                                                                                      N (%) 

 Medicinsk hjälp 

 Uppsöka hälso- och sjukvården (n=349)  18 (5) 

 Uppsöka en dietist/nutritionist (n=345)   7 (2) 

 Uppsöka en skolsköterska (n=346)   2 (1) 

 Uppsöka en klinik för viktminskning (n=345)   0 (0) 

Diet relaterade aktiviteter 

 Starta en vikt reducerande kost diet för sitt barn (n=345)  16 (5) 

 Reducering av snacks och vissa måltider (n=345)   6 (2) 

 Ge bantningspiller/ kosttillskott (n=345)   3 (<1) 

Fysisk aktivitet 

 Ökning av motion/ fysisk aktivitet (n=345)  94 (27) 

 Engagera sitt barn i en sport eller annan fysisk aktivitet (n=352)  85 (24) 

 

(Kubik et al. 2006). 

 

Sallis et al. (2003) presenterade en studie som syftade till att barn i åldern 11-

14 år skulle få en högre energiförbrukning genom ökad fysik aktivitet samt att 

de skulle minska antalet gram mättat fett i sin kost. Resultatet visade att en 

intervention med uppmuntran till ökad fysisk aktivitet till skolbarn i åldern 11-

14 år, gav god effekt då interventionsgruppen ökade sin andel fysisk aktivitet i 

skolan i snabbare takt under tiden studien fortlöpte än kontrollgruppen. 

Resultatet visade även BMI förändring hos flickor med en ökning av BMI i 

interventionsgruppen med 0,12, kontrollgruppen hade en förändring på + 0,21. 

Pojkarna i interventionsgruppen hade ett minskat BMI på 0,28, medan det i 

kontrollgruppen konstaterades en ökning på 0,36, vilket var statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde förändring av pojkarnas 

BMI. 

 

Melnyk et al. (2007) visade i sin studie att tonåringar lagt mer vikt på att 

prioritera tid på promenader efter att ha genomgått hälsoprogrammet. 

Dessutom valde de att fokusera på positiva tankar istället för de negativa. De 

upplevde också att de fått hjälp av programmet för att utföra fler aktiviteter. 

 

Frenn et al. (2005) visade i sin studie att en video- och internet intervention gav 

resultat med ökad motion till barnen som genomgått mer än hälften av 

programmet.  
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Tabell 4: Sammanfattning av resultatet 
 

 
RESULTAT 

 
 
Intervention  
 

 
Effekt  

 
Källa  

BMI-screening + hälsorapport till 
skolbarnsföräldrar 

Föräldrar skulle välja ökad fysisk aktivitet 
som åtgärd för att hjälpa deras barn att 
minska sitt BMI 
 
 

Kubik et al., 2006 

Utbildningsprogram för barn (6-11 år) och 
föräldrar med syfte att öka kunskap om kost 
samt fysisk aktivitet 
 

BMI-värde↓ i IG, 
BMI-värde ↑ i KG 

Yoshinaga et al., 
2004 

Hälsolivsstilsprogram för ungdomar Viktreducering och BMI minskning; 
Ökad kunskap om näringsämnen; 
Ändring av kostvanor; 
Ökat intag av frukt och grönsaker; 
Prioritering fysisk aktivitet; 
 

Melnyk et al., 2007 

16-veckors program för småbarnsmammor 
med syfte att öka kunskap om bl.a. sunda 
kost- och motionsvanor för sina barn 
 

WHZ-värde ↓i IG 
WHZ-värde ↑i KG 

Harvey-Berino och 
Rourket, 2003 

Ökad fysisk aktivitet i skolan samt minskat 
intag av mättat fett 
  

BMI ↓ hos pojkar i IG (signifikant skillnad 
jämfört med KG); 
BMI flickor: IG +0,12 KG +0,21; 
Fysisk aktivitet ökade i snabbare takt i IG 
jämfört med KG. 
 

Sallis et al., 2003 

Kostutbildning för småbarnsföräldrar 
 

Positiv effekt 
↑ kunskap om kost som är god lämpad för 
små barn 

Horodynski och 
Stommel, 2005 

Utbildningsprogram med video- och internet 
intervention 
 

↑ motion och ↓ fettintag bland barn som 
genomgått mer än hälften av programmet 
 

Frenn et al., 2005 

Skolbaserat utbildningsprogram som bestod 
av undervisning som tog upp vikten av att 
dricka vatten, bra kost, naturlig sötma från 
frukt och bär samt munhälsovård 
 

Andel överviktiga barn ↓i IG och  ↑ i KG; 
Läskintag ↓ i IG och ↑ i KG 
 

James et al., 2004 

IG= Interventionsgrupp 

KG= Kontrollgrupp 

 

DISKUSSION 

 

Författarna kommer att ha ett upplägg på diskussionen enligt följande. Först 

diskuteras det enskilda resultatet i resultatdiskussionen där begrepp som 

utbildning, kostförändring samt fysisk aktivitet lyfts upp. Efter detta kopplas 
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resultatet an till ett sjuksköterskeperspektiv för att lyftas till en ny nivå samt 

reflekteras till praktiken. Förslag till framtida forskning diskuteras sedan. 

Metoden diskuteras under rubriken metoddiskussion, här diskuterar författarna 

alla delar ur metoden. Slutligen har författarna valt att skriva en konklusion av 

uppsatsen.  

 

Resultatdiskussion  

 

Då övervikt och fetma ökar allt mer i det västerländska samhället samt sjunker 

i åldrarna måste detta förebyggas innan det leder till ohälsa och allvarliga 

sjukdomar. Resultatet har visat positiv effekt av förebyggande åtgärder.  

 

Ur resultatet framkom det att nästan fyra av fem föräldrar var intresserade av 

att få information om barnens BMI, detta tyder på att det finns ett relativt stort 

intresse för sådana frågor, men statistiken angående övervikt hos barn och 

ungdomar talar sitt tydliga språk vilket gör att slutsatsen att det finns ett 

intresse men en bristande kunskap hos föräldrarna kan dras. I resultatet 

framkom att de studier som rör utbildning till föräldrar och barn har gett 

relativt goda resultat. Detta tyder på att det är rätt väg att vandra för att råda bot 

på problemet med ökade övervikt hos barn. Författarna tror att en ökad 

kunskap är ett gott instrument för att förebygga övervikt och fetma hos barn, 

men likaså för yrkesverksamma så som lärare, fritidspedagoger och inte minst 

sjuksköterskor.  

 

Författarna tror att det är viktigt att tänka på vid kostutbildningar för barn är att 

de är väldigt styrda hemifrån avseende kostvanor. Därav tror författarna att det 

är lämpligt att även rikta sådana utbildningar till föräldrarna, denna åsikt stöds 

med studien av Whitaker, Wright, Pepe, Seidel och Dietz (1997) som visar att 

många överviktiga barn har överviktiga föräldrar.  

 

Att utbilda barn om kost ser författarna även det som positivt då det både ger 

dem hjälp och förståelse för olika livsmedel de möter i dagliga livet men även 

för att ge dem en stabil kunskapsgrund att stå på inför framtiden. Författarna 
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anser att för att åstadkomma en minskning av övervikt hos barn och ungdomar 

är det viktigt att lära barnen förstå hur kosten påverkar övervikt. I enlighet med 

resultatet tror vi att det är viktigt att barn få lära sig om de sockerfällor som 

finns.  

 

Viktigt i en diskussion är även att ta upp eventuella tveksamheter med studier 

(Backman, 1998, s. 41), därav anser författarna det viktigt att nämna att i James 

et al. (2004) visade resultatet att minskningen av andelen överviktiga endast 

var 0,2 % i den grupp som genomgick utbildningen. Skillnaden mot 

kontrollgruppen var dock relativt stor då kontrollgruppen hade ökat avseende 

andelen överviktiga, ökningen var 7,5 %. Om studien hade jämfört en eventuell 

minskning efter genomgått program med en inomgruppsdesign hade studien 

troligtvis inte visat på någon signifikant skillnad, men eftersom 

kontrollgruppens andel överviktiga hade ökat ser skillnaden stor ut. 

Anledningar till att kontrollgruppens andel överviktiga barn ökade kan endast 

spekuleras i och detta är inget vi har för avsikt att göra. Vi vill dock med denna 

kritiska granskning göra synligt att vi är väl medvetna om att en minskning på 

0,2 % inte är speciellt stor. 

 

När det gäller interventioner för ökad fysisk aktivitet framkom i resultatet 

relativt goda effekter. Författarna tycker dock att de siffror som presenterades i 

tabell 3 är mindre goda resultat. Trots att den preventiva åtgärden som föräldrar 

skulle välja i första hand var fysisk aktivitet så är siffrorna ändå inte speciellt 

höga. Författarna frågar sig då vad detta beror på. Kanske är det brist på 

kunskap, tidsbrist eller kan den ekonomiska situationen spela in, dessa aspekter 

kan författarna enbart spekulera i.  

 

Författarna är något kritiska till en del av interventionerna som rör fysisk 

aktivitet. En av dessa interventioner presenterar Frenn et al. (2005). Författarna 

menar att en stor mängd forskning visar på att stillasittande aktiviteter i för stor 

mängd kan leda till ohälsa. Att då ha en internet och videobaserad intervention 

för att främja fysisk aktivitet känns motsägande till övrig forskning, då just 

stillasittande aktiviteter anses vara en av orsakerna till övervikt och fetma 
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(SBU, 2002, s. 57; Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). Dock gav ändå 

denna intervention positiva resultat för att öka fysisk aktivitet, författarna 

menar att det kan vara försvarbart att använda sig av en sådan intervention då 

barnen bor i glesbygd och är svåra att nå på annat sätt. 

 

När det gäller sjuksköterskans preventiva arbete tror författarna att det finns 

brister, detta har upplevts av författarna ute i praktiken. Författarna menar att 

trots att sjuksköterskan sitter inne med kunskap som kunde förmedlas vidare 

till föräldrar så utförs inte alltid detta. Bristerna i sjuksköterskans preventiva 

arbete stöds av Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2006) som gjort en 

studie där 99 sjuksköterskor fick betygsätta sitt preventiva arbete. En av 

frågorna var hur ofta en rutinmässig BMI kontroll utfördes. Resultatet visade 

att 22,2 % av de praktiserande sjuksköterskorna aldrig kalkylerade ett BMI 

samt att 35,4 % aldrig använde BMI som instrument för att identifiera 

förändringar som viktökning samt viktminskning. De övriga sjuksköterskorna 

kalkylerade och använde sig sällan heller av BMI. 

  

Författarna menar att det är viktigt att börja arbeta preventivt som 

sjuksköterskor redan då barnen är små då detta kan ge en hälsoekonomisk vinst 

för sjukvården. Salsberry och Reagan (2005) har i sin studie visat att barn vars 

mammor som är överviktiga eller feta innan graviditet löper större risk att 

utveckla övervikt. Efter förlossningen startar amningen av barnet vilket 

författarna tycker är sunt, detta stöds av Sherry (2005) som visade i sin studie 

att barn som ammas kan ha något minskad risk för övervikt. Kvinnan och 

barnet kommer sedan till Barnavårdscentralen, här är det viktigt att det 

preventiva arbetet ännu tar en ny nivå. Då barnet skall börja äta smakportioner 

är det av stor vikt att föräldrarna får kunskap om att välja rätt föda samt att 

undvika socker. Då barnet sedan börjar i skolan har skolhälsovården och 

skolsjuksköterskan en viktig roll. BMI screeningen kan även där vara av stor 

vikt. Likaså kan skolsköterskan tillsammans med andra arbetsgrupper inom 

skolan uppmuntra samt främja fysisk aktivitet och goda kostvanor. 
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Förslag till framtida forskning 

 

Då ingen av artiklarna i studien varit från Sverige så önskar författarna mer 

svensk forskning. För att utvärdera preventiva åtgärder så behövs mer 

långvarig forskning då det är en långsam process likaså bör preventiva åtgärder 

starta tidigt, intressant är då att se vad dessa ger på längre sikt. Då författarna 

inte hittade så mycket forskning om sjuksköterskans roll i det preventiva 

arbetet är detta ämne något som det bör forskas vidare inom. Då sex av 

artiklarna i studien är från USA där övervikt och fetmaepidemin kommit längre 

än i Sverige kan det vara svårt att generalisera.  

 

Metoddiskussion 

 

Då författarna började sitt arbete med studien var tanken att beskriva preventivt 

arbete utifrån ett sjuksköterskeperspektiv, med tidens gång insågs detta inte 

vara möjligt då mättnad av material inte uppnåddes. Förändring av syftet fick 

då utföras för att se på preventiva arbetssätt i stort. Sjuksköterskeperspektivet 

fick istället kopplas an i resultatdiskussionen. 

 

Sökmotorerna som författarna använt sig av i litteratursökningen har känts 

relevanta, trots att materialet blivit något tunt efter alla steg av urval. Sökorden 

gav bra resultat i antal träffar, vilket kändes hanterbart. Valet att enbart 

begränsa till de senaste fem åren för att få aktuell forskning kan ha exkluderat 

en hel del bra studier, som hade kunnat vara till fördel för litteraturöversikten.  

 

Vidare gjordes manuella sökningar som varit av stor betydelse för studien då 

ett bra material framkommit att bygga resultatet på. 

 

Urvalsprocessen, har varit en god systematisk arbetsmetod för att få fram 

relevant litteratur. Kvalitetsbedömningsmallen har varit lätt att använda och 

hanterbar dessutom var den till bra grund för den kommande analysen. 

Trovärdigheten av studien hade ökat om författarna valt att kvalitetsbedöma 

artiklarna var och en för sig, dock har många diskussioner författarna emellan 
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varit av stor vikt då materialet bedömts. Kanske hade det underlättat för 

författarna om de begränsat till endast artiklar med fri fulltext, dock kunde 

antal träffar blivit för få.  

 

Då studien enbart bygger på artiklar med kvantitativ ansats försvårade det 

analysen för författarna. Kanske berodde detta helt enkelt på brist på kunskap 

av kvantitativ analysmetod från författarnas sida. För att uppnå syftet var det 

ändå av vikt att använda sig av kvantitativ forskning men med facit i handen 

hade kvalitativa artiklar förenklat en hel del för författarna då kunskapsnivån 

här var betydligt högre. Då ändå analysen har utförts, anses av författarna att 

relevanta resultat framkommit.  

Majoriteten av de artiklar som litteraturöversikten bygger på var etiskt prövade 

samt godkända av etisk kommitté. Artiklar som dock inte var etisk prövade 

inkluderades också i studien, men då med noggrant övervägande av författarna 

som ansåg studierna etiskt försvarbara.  

 

Författarna tycker att resultat som framkommit i studien svarar mot syftet samt 

känns relevanta. Detta innebär att trots motgångar med brist på material samt 

svårighet att utföra analys så är syftet med litteraturöversikt uppnått. 

Trovärdigheten i studien ökade då författarna läst artiklarna var och en för sig 

vilket kan innebära att risken för feltolkningar har minskat.  

 

Konklusion 

 

Preventiva åtgärder är relevanta i dagens samhälle för att råda bot på 

fetmaepidemin. Preventiva åtgärder så som utbildning för att öka kunskap om 

vikten av en bra kost samt fysisk aktivitet kan ge goda effekter. Sjuksköterskan 

har en viktig roll då han eller hon sitter inne med kunskap. Kunskapen måste 

dock utnyttjas för att fullt ut bedriva ett preventivt arbete för att minska 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 
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Bilaga 1 
 

BMI för övervikt och fetma för barn mellan 2-18 år 
 
 
 Body mass index 25 kg/m2 

 
Body mass index 30 kg/m2 

Age (years) 
 

Males Females  Males  Females  

2 18,41 18,02 20,09 19,81 
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 
3 17,89 17,56 19,57 19,36 
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 
4 17,55 17,28 19,29 19,15 
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 
5 17,42 17,15 19,30 19,17 
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 
6 17,55 17,34 19,78 19,65 
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 
7 17,92 17,75 20,63 20,51 
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 
8 18,44 18,35 21,60 21,57 
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 
9 19,10 19,07 22,77 22,81 
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 
10 19,84 19,86 24,00 24,11 
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 
11 20,55 20,74 25,10 25,42 
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 
12 21,22 21,68 26,02 26,67 
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 
13 21,91 22,58 26,84 27,76 
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 
14 22,62 23,34 27,63 28,57 
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 
15 23,29 23,94 28,30 29,11 
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 
16 23,90 24,37 28,88 29,43 
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 
17 24,46 24,70 29,41 29,69 
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 
18 25 25 30 30 
 
(Cole et al. 2000, s. 4) 
 
 
 
 



  

 Bilaga 2 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 

Syfte  Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt  

Metod      

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

   Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig  Medel  Utförlig  

 Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg  Medel  God  

 Bortfall  Eh angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

 Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/Ja 

Nej    

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat     

 Frågeställning besvarad  Nej  Ja    

 Resultatbeskrivning  
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

 Statistisk analys Saknas  Mindre bra  Bra   

 Confounders  Ej kontrollerat Kontrollerat    

 Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel  God  

Diskussion      

 Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

 Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas  Låg  God   

 Anknytning till tidigare forskning Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser     

 Överensstämmelse med resultatet  
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

 Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas    

 

Total poäng (max 44) p p p p 
    p 
    % 
    Grad 
Grad 1: 80 % 
Grad 2: 70 % 
Grad 3: 60 % 
Titel: _____________________________________________________________ 
Författare: _________________________________________________________ 
 
(Carlsson & Eiman, 2003) 
 
 
 



  

Bilaga 3 
Översikt över artiklar som ingår i resultatet 
 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Design/ 
Ansats 

Studiens syfte/ Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Kvalitetsbe-   
dömning 

Frenn, Malin, Brown, Greer, 
Fox, Greer, Smyczek 
2005 
USA 
 
 
 
 

 
Kvasiexperimentell 
Prospektiv 
 
 
 

Undersöka effektiviteten av 8-stegs 
modell med internet och 
videobaserad intervention för att 
främja fysisk aktivitet och reducera 
intag av fet mat hos 
låginkomsttagare, kulturell 
mångfald ungdomar i 7-e klass. 

n = 103 
(barn i åldern 12-
14 år) 
IG = 43 
KG= 60 

Deskriptiv statistik 
t-test 
 
 
 

Ökad motion samt 
minskat fettintag bland 
elever som gått mer än 
hälften av programmet. 

Grad 2 

Harvey-Berino 
och 
Rourket 
2003  
USA 
 

 
RCT 
Prospektiv 

Att avgöra om föräldrarnas 
deltagande i HOPPSAN 
intervention (prevention plus 
föräldrarskapstöd) skulle minska 
förekomsten av fetma hos barn. 

n = 40 mor-barn 
par 
(barnens ålder 
mellan 9 månader 
-3 år) 
IG =20 
KG =20  
 
 

t-test  
chi- två 
ANOVA 

WHZ-värde i 
interventionsgruppen 
minskade och WHZ-
värde i kontollgruppen 
ökade. 

Grad 1 

Horodynski 
Stommel 
2005 
USA 
 
 
 
 
 
 
 

Kvasiexperimentell 
Prospektiv 

Syfte med studien var att utveckla 
ett första prov av 
nutritionsutbildning som syftar till 
småbarnsföräldrar. 

n = 135 föräldrar 
vid baseline 
(barnens ålder 
mellan 11-25 
månader) 
 
IG= 62 
KG= 73  
 
n= 96 föräldrar 
vid uppföljning 

t-test  
chi- två 
ANOVA 

Föräldrar i 
interventionsgruppen 
visade betydligt högre 
kunskap om kost för 
små barn gemfört med 
föräldrar i 
kontrollgruppen. 
 

Grad 2 



  

Författare 
Årtal 
Land 

Design/ 
Ansats 

Studiens syfte/ Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Kvalitetsbe-   
dömning 

 
IG= 43  
KG= 53  

James, 
Thomas, 
Cavan och Kerr 
2004 
Storbritanien 

 
Randomiserat 
klusterurval. 
Prospektiv 

Syftet med studien var att ta reda 
på om ett skolbaserat 
utbildningsprogram som syftar till 
att minska konsumtionen av 
kolsyrade drycker kan förhindra en 
alltför stor viktökning hos barn. 
Längd, vikt och 
dagboksanteckningar samlades in 
vid baseline och ett år senare. 
 
 
 
 

n = 644 barn 
i ålder 7-11 år 
 
IG= 325  
KG= 319 
 
 

t-test Konsumtion av 
kolsyrade drycker 
minskade med 0,6 glas 
i interv.grupp och 
ökade med0,2 glas i 
kontr.grupp. 
Efter 12 mån. har 
andel överviktiga barn 
ökat med 7,5 % i 
kontrollgruppen och 
minskat i interv.grupp 
med 0,2%. 

Grad 1 

Kubik, Fulkerson, Story, 
Rieland 
2006 
USA 

 
Kvasi- 
experimentell post 
test design  
Prospektiv 

Syftet med studien var att beskriva 
intresset hos föräldrar till 
grundskoleelever att delta i en 
skolbaserad BMI screening och 
föräldrardeltagande program; 
Föräldrarnas åsikter om BMI-
screening och programmet, 
föräldrarutlåtande av 
erfarenheterna av programmet. 
 
 

n = 790 barn 
(varav 415 var 
från 1-3 år och 
373 4-6 år) 
IG =403 
KG =386 

Deskriptiv statistik 
chi-två  

78 % av föräldrar ville 
ha information om 
deras barns BMI, 
längd och vikt. 
De tyckte att 
information om 
längd/vikt, kost, fysisk 
aktivitet mm var till 
hjälp. 

Grad 2 
 
 

Melnyk, 
Small, Morrison-Beedy, 
Strasser, Spath, Kreipe, 
Crean, Jacobson, Kelly och  
O´Haver 

 
Fas 1 pre-
exprementell 
design 
Tvärsnitt 

Att avgöra möjligheten att skapa 
och genomföra 
hälsosamlivsstilsprogram för 
överviktiga ungdomar: 
Att få synpunkter som skull kunna 

n = 23 överviktiga 
tonåringar 
(medelålder 16 år) 
Fas 1  
n= 11 

 
 
(test av 
interventionen 
inför fas2) 

Viktreducering samt 
minskat BMI visade 
sig i större omfattning 
i interv.gruppen i 
kontroll gruppen. 

Grad 2 



  

Författare 
Årtal 
Land 

Design/ 
Ansats 

Studiens syfte/ Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Kvalitetsbe-   
dömning 

2007 
USA 

 
Fas 2 RCT 
Prospektiv 

användas för att förbättra 
programmet; 
Att granska den preliminera 
effekten av programmet på 
ungdomarnas vikt och BMI.  
 

 
Fas 2 
n = 12 
IG= 7 
KG= 5 

 
 
 
t-test 
chi-två 

Sallis, Mc Kenzie, Elder, 
Prochaska, Brown, Zive,  
Marshall och Alcaraz 
2003 
USA 
 

 
RCT 
Randomiserad 
fältstudie där 
skolorna utgör 
enhet för 
intervention och 
analys. 
Prospektiv 

Att utvärdera effekter av att öka 
tillgången till mat med låg fetthalt, 
att öka fysisk aktivitet och främja 
hälsosamma val bland elever. 
 
Datainsamling vid baseline(1997) 
därefter randomiserades de 24 
skolorna till antingen intervention 
(12st) eller kontroll (12 st).  Efter 
intervention 2 mätningar, en 1997 
och en 1999.  Direkta 
observationer samt 
självskattningsskalor.  
 

 n = 24 skolor  
(i snitt 1109 
elever vid varje 
skola SD= 356, i 
åldrarna  
11-14 år)   
 
IG= 12 
KG= 12  
 

Randomiserad 
regressionsmodell=  
Fler nivå analys 

BMI-ändrig: minskad 
BMI för pojkar i 
interv.gruppen; 
Ökad fysisk aktivitet i 
interv.gruppen 

Grad 1 

Yoshinaga , 
Sameshima, 
Miyata, 
Hashiguchi 
och Masato Imamura, M.D. 
2004 
Japan 
 
 

 
CCT 
Prospektiv 

Att fastställa vilka av två skilda 
program, ett screening- och ett 
behandlingsprogram, för att 
förhindra att lindrigt överviktiga 
barn går upp mer i vikt. 

n= 280 barn i 
ålder 9-11 år 
 
IG= 40  
KG= 240  

Korrelation 
Fisher´s test 
Mann-Whitney test 
Wilcoxon´s test 

BMI i interv.gruppen 
har minskat med 0,9 
(1,9), i kontr.gruppen 
har ökat med +1,0(1,3) 

Grad 2 

 
 
KG = kontrollgruppen, IG = interventionsgruppen 



  

 
 
 
 
 
 


