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Pub.År/Land Författare Orginalartikel Syfte Metod Slutsats 
2005/ Sverige Berg, I-M, 

Simonsson, B 
och Ringqvist, 
I. 

Social background, 
aspects of lifestyle, body 
image, relations, school 
situation, and somatic 
and psychological 
symptoms in obese and 
overweight 15-year-old 
boys in a county in 
Sweden. 

Syftet var att jämföra 
sociala faktorer, livsstil, 
kroppsbild, relationer, 
skolsituationen, alkohol- 
och tobaksanvändning och 
droger samt somatiska och 
psykologiska symptom 
bland feta, överviktiga och 
normalviktiga pojkar i 15-
års åldern. 

Metoden som användes 
var en cross-sectional 
survey och 
frågeformulär gjordes 
på 989 deltagare. 

Pojkar som hade fetma i 
15-årsåldern skilde sig 
från överviktiga och 
normalviktiga pojkar 
när det gällde livsstil, 
där de som led av fetma 
hade mer somatiska 
samt psykologiska 
symtom.  

2002/Tyskland Danielzik, S., 
Langenäse, 
K., Mast, M., 
Spethmann, 
C. och Müller, 
M.J. 

Impact of parental BMI 
on the manifestation of 
overweight 5-7 year old 
children. 

Syftet var att undersöka 
hur föräldrarnas BMI 
påverkade utvecklingen av 
övervikt hos barn i åldern 
fem till sju år. 

En cross-sectional 
studie gjordes av 3306 
barn i fem till sju års 
ålder, samt deras 
föräldrar. 

Risken att barn 
utvecklar övervikt 
ökade om föräldrarna 
var överviktiga eller led 
av fetma.  

2002/USA Dennison, 
B.A., Erb T.A 
och Jenkins, 
P.L. 

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

Syftet var att fastställa 
huruvida antalet timmar 
förskolebarn tittade på 
TV/video var relaterat till 
deras övervikt, oberoende 
av ras/etnicitet och 
föräldrars utbildningsnivå, 
samt att fastställa huruvida 
TV i barnets sovrum var 
relaterat till barnets vikt. 

Metoden var en cross-
sectional survey av 
föräldrar och barn vilka 
deltog i Supplemental 
Nutritions Program 
(WIC).  

Resultatet visade på en 
association mellan TV-
tittande och risken att 
bli överviktig i unga år. 
TV i barns sovrum var 
en stark faktor till en 
ökad risk att utveckla 
övervikt.    

2006/ Kanada Dubois, L, 
Farmer, A, 
Girard, M och 
Porcherie, M. 

Family food 
insufficiency is related to 
overweight among 
preschoolers´. 

Syftet var att studera 
sambandet mellan familjer 
med otillräcklig 
mattillgång och övervikt i 
en befolknings-baserad 

Metoden byggde på en 
analys av data från en 
Longitudinal Study of 
Child Developement i 
Québec. Barn födda 

Stödjande åtgärder 
borde riktas mot de 
familjer med låg 
inkomst som väntade 
barn och som hade 
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cohort av förskolebarn 
födda 1998 i Québec, 
Canada. 

1998 valdes ut via ett 
stickprov. Födelsevikt 
användes från “the 
birth medical record”. 
Intervjuer ägde rum 
med föräldrarna. 

otillräcklig mattillgång.  

2004/USA Faith, M.S., 
Berkowitz, 
R.I., Stallings, 
V.A., Kerns, 
J., Storey, M. 
och Stunkard, 
A.J. 

Parental feeding attitudes 
and styles and child body 
mass index: Prospective 
analysis of a gene-
environment interaction. 

Syftet var att undersöka 
huruvida föräldrars 
attityder samt regler 
gällande mat kunde förutse 
hur barns BMI skulle 
utvecklas. 

Metoden byggde på ett 
frågeformulär vilket 
behandlade frågor om 
föräldrars sätt att mata 
sina barn.  

Relationen mellan barns 
BMI och hur 
föräldrarna gav mat till 
barnen kunde fastställas 
samt berodde på hur 
barns anlag av fetma 
såg ut. För barn med 
anlag till fetma som fått 
sin vikt utvärderad, 
framkallades ett 
återhållsamt beteende 
hos föräldrarna av 
maten vilket kunde leda 
till viktökning hos 
barnen.       

2003/Australien Green et al., Social, cultural and 
environmental influences 
on child activity and 
eating in Australian 
migrant communities. 

Syftet med studien var att 
undersöka hur sociokultur 
och familje- och 
miljöfaktorer påverkade 
hälsa, matvanor och fysisk 
aktivitet samt om de bidrog 
till övervikt och fetma hos 
barn och ungdomar. 

Metoden byggde på 
kommunbaserade 
intervjuer och via 
fokusgrupper bestående 
av mor- och 
farföräldrar, föräldrar 
samt barn. 

För föräldrarna var den 
fysiska aktivisten låg 
jämfört med deras barn. 
Barnen hade inte några 
krav på sig från 
föräldrarna gällande 
vilken aktivitet de 
deltog i oberoende av 
kön.  

2003/ 
Storbrittanien 

Hart, K-H, 
Herriot, A, 

Promoting healthy diet 
and exercise patterns 

Syftet var att undersöka 
hur föräldrar uppfattade 

Genom 
fokusgruppdiskussioner 

Det borde satsas mer på 
strategier som inte 
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Bishop, J-A 
och Truby, H. 

amongst primary school 
children: a qualitative 
investigation of parental 
perspectives. 

psykosociala influenser i 
relation till ät- och 
träningsbeteende hos deras 
barn i förskoleåldern. 

framkom föräldrarnas 
åsikter gällande kost 
och fysisk aktivitet för 
lågstadie- och 
mellanstadiebarn.  

riktades mot specifika 
”matregler” utan istället 
fokuserade på positiva 
matbeteenden och 
matmiljöer. 

2005/ Australia Hesketh, K, 
Waters, E, 
Green, J, 
Salmon, L 
och Williams, 
J. 

Healthy eating, activity 
and obesity prevention: a 
qualitative study of 
parent and child 
perceptions in Australia. 

Syftet var att 
medvetandegöra barn och 
föräldrars synpunkter 
angående sociala hinder 
samt miljöbarriärer för 
hälsosamt ätande, fysisk 
aktivitet. Vidare skulle 
syftet leda till skapandet av 
passande modeller och 
åtgärdsprogram för 
barnfetma. 

Fokusgrupper användes 
för skolbarn i andra och 
femte klass samt ett för 
föräldrarna. 
Analysmetod var 
grounded theory. 

Den huvudsakliga 
kärnan när det gällde  
promotionsprogram för 
en population var 
konsekventa åtgärder av 
hälsosamma val av mat 
och träningsaktiviteter 
för barnfetma. 

2000/USA Hood et al., Parental eating attitudes 
and the development of 
obesity in children. The 
Farmingham Children´s 
Study. 

Syftet med studien var att 
undersöka huruvida 
återhållsamma regler samt 
mildare regler påverkade 
utvecklingen av kroppsvikt 
hos barn. 

Metoden byggde på en 
observerande studie. 
Studien inkluderade 92 
barn i åldrarna tre till 
fem år. Föräldrarna fick 
besvara ett 
frågeformulär gällande 
regler för maten, och 
barnens vikt och längd 
mättes. 

I familjer där det 
förekommer mycket 
återhållsamma regler 
samt i familjer där 
regler knappt existerar 
var risken stor att 
barnen utvecklade 
övervikt och fetma. 

2005/Tyskland Lamerz et al., Social class, parental 
education, and obesity 
prevalence in a study of 
six-year-old children in 
Germany. 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan 
socioekonomisk status och 
fetma i barndomen. Vidare 
att undersöka vilken 
socioekonomisk faktor som 

Metoden byggde på en 
cross-sectional survey. 
Föräldrar besvarade ett 
frågeformulär över 
barnets viktutveckling 
och på indikatorer för 

Ett starkt samband 
mellan antalet 
utbildningsår 
föräldrarna hade och 
fetma i barndomen 
påvisades.   
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hade starkast samband med 
fetma. 

familjens 
socioekonomiska 
status. 

2007/ Frankrike Lioret, S, 
Maire, B, 
Volatier, J-L 
och Charles 
M-A. 

Child overweight in 
France and its 
relationship with physical 
activity, sedentary 
behaviour and 
socioeconomic status. 

Syftet med studien var att 
undersöka prevalensen av 
övervikt och fetma hos 
barn i Frankrike, samt att 
undersökte hur fysisk 
aktivitet och inaktivitet var 
kopplat till 
socioekonomisk status och 
övervikt när hänsyn togs 
till det totala energiintaget.  

En cross-sectional 
survey gjordes. Via ett 
frågeformulär 
rapporterade 
föräldrarna om den 
socioekonomiska 
statusen, barnens vikt 
och längd samt hur 
aktiva de var på 
fritiden. Under sju 
dagar fyllde föräldrarna 
i en matdagbok.  

Studien bekräftade 
sambandet mellan 
socioekonomisk status, 
stillasittande beteenden 
och övervikt i 
barndomen.  

2005/Sverige Magnusson, 
M-B, 
Hulthén, L 
och Kjellgren, 
K-I. 

Obesity, dietary pattern 
and physical activity 
among children in a 
suburb with a high 
proportion of 
immigrants. 

Syftet med studien var att 
utforska sambandet mellan 
matintag, fysisk aktivitet 
och det upplevda 
förhållandet mellan livsstil 
och hälsa bland barn i 
förort med låg 
socioekonomisk status och 
hög prevalens av 
invandrare och flyktingar. 

Metoden byggde på 
intervjuer och ett 
frågeformulär som tog 
reda på mat- och 
träningsvanor samt 
barns 
uppfattningsförmåga 
gällande sin hälsa och 
kroppsbild. Barnen var 
i 11- 12-årsåldern. 

Övervikt, ohälsosamt 
leverne och ett lågt 
medvetande av 
relationen mellan 
livsstil och beredskap 
för åtgärder existerade 
bland barnen samt 
föräldrarna. Även när 
det gällde den kulturella 
preventionen och 
behandling av 
livsinställningen var 
medvetandet lågt. 

2006/USA McGarvey, 
E., Collie, 
K.R., Fraser, 
G., 

Using focus group results 
to inform preschool 
childhood obesity 
prevention programming. 

Syftet med studien var att 
få fram olika kulturella 
perspektiv på barns 
övervikt, hälsosam kost 

Metoden som användes 
var grounded theory. 
Fokusgrupper bildades 
med låginkostfamiljer 

Oavsett kulturell 
bakgrund ledde oro 
över barns säkerhet till 
att de var mindre aktiva 
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Shufflebarger, 
C., Lloyd, B. 
& Oliver, 
M.N. 

och fysisk aktivitet 
respektive inaktivitet. 

från olika kulturer som 
exempelvis 
afroamerikaner, 
amerikanare och 
vitnameser. 

utomhus. I hemmet 
upplevde föräldrarna 
kontroll över barnens 
matvanor.  

2005/ Portugal Padez, C, 
Mourâo, I, 
Moreira, P 
och Rosado, 
V. 

Prevalence and risk 
factors for overweight 
and obesity in Portuguese 
children. 

Syftet var att identifiera 
riskfaktorer för övervikt 
och fetma hos barn från 
Portugal. 

En cross-sectional 
studie gjordes. Barnens 
längd och vikt mättes. 
Föräldrarna fyllde i 
frågeformulär om 
typiska familje- 
angelägenheter. Ålders- 
och könsspecifikt body 
mass index användes. 

Undervisning angående 
energiintag och 
energiförbrukning 
borde börja tidigare i 
familjer med barn som 
har hög födelsevikt. 
Dessa löpte högre risk 
att drabbas av övervikt 
och fetma, där även 
föräldrarnas BMI 
påverkade barnen. 
Skyddsfaktorer var 
föräldrarnas 
utbildningsnivå och 
storleken på familjen. 

2005/ Canada Phipps, S-H, 
Lethbridge, L 
och Burton, P. 

Long-run consequences 
of parental paid work 
hours for child 
overweight status in 
Canada. 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan antalet 
timmar föräldrarna jobbade 
och barns övervikt.    

Metoden byggde på en 
survey undersökning av 
barn och ungdomar där 
data hämtades från 
Statistics Canada 
National Longitudinal 
Survey. 

Ett samband påträffades 
i relationen mellan antal 
timmar modern 
arbetade och fetma i 
barndomen. Mödrar 
borde stöttas i att få 
arbeta och fadern kunde 
uppmuntras att ansvara 
för måltiderna.     

2001/ Japan Sekine et al., A dose-response 
relationship between 
short sleeping hours and 

Syftet var att klargöra om 
det fanns ett samband 
mellan livsstilsfaktorer 

Frågeformulär 
användes. Genom 
analyser utvärderades 

Ett starkt samband 
påträffades i relationen 
mellan antal timmar 
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childhood obesity: results 
of the Toyama Birth 
Cohort Study. 

som exempelvis 
sömnvanor hos japanska 
barn. 

relationen mellan 
föräldrars fetma samt 
livsstilfaktorer och 
fetma i barndomen.  

sömn och fetma i 
barndomen. 

2003/ USA Thompson et 
al., 

Influences on diet and 
physical activity among 
middle-class african 
american 8- to 10-Year-
old girls at risk of 
becoming obese. 

Att förstå hur kost, fysisk 
aktivitet och inaktivitet 
påverkade risken för 
flickor att utveckla fetma.    

Metoden som användes 
var separata intervjuer 
och kvalitativa 
fokusgruppsdiskussion-
er för döttrarna och för 
föräldrarna. 

Föräldrars 
bekvämlighet och vad 
flickor föredrog för mat 
påverkade matintaget.   

 


