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Sammanfattning: Utvecklingen av övervikt och fetma förekommer i alla åldrar och 

anses numera vara en kronisk sjukdom, och ersätter mer 

traditionella folkhälsoproblem. Tidigare studier har visat att både 

den fysiska och psykiska hälsan grundläggs i barndomen samt att 

föräldrars livsstil avspeglas på barnen. Syftet med studien var att 

fördjupa kunskapen om sambandet mellan föräldrars livsstil och 

barns viktuppgång. Metoden som studien utformades efter var en 

litteraturstudie, där tillvägagångssättet var att analysera ett antal 

vetenskapliga artiklar hämtade från vetenskapliga databaser. 

Resultatet av studien visade att föräldrars socioekonomiska status 

spelade en avgörande roll i utvecklingen av övervikt och fetma hos 

barn. Ett ökat BMI hos föräldrar samt rutiner gällande mat, fysisk 

aktivitet och tiden barn spenderade framför TV:n visade sig leda 

till viktuppgång hos barnen. Genom att införa fritidspedagoger på 

vissa lekplatser samt att lärarna blir mer delaktiga i aktiviteter 

under rasterna ges barnen goda förutsättningar för att minska 

risken att utveckla övervikt och fetma, då den fysiska aktiviteten 

stimuleras. 
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Abstract Overweight and obesity appear in all ages and have now days been 

classified as a chronic disease and as a substitute for general public 

health problem. Previous studies have shown that both the physical 

and psychological health is based in the childhood, even the 

parent’s lifestyle reflects on the child.  The aim of this study was 

to increase the knowledge of the correlation between parent’s 

lifestyle and weight enhancing children. The method used in this 

study was a literature study and the procedure was to analyze a 

number of scientific articles from various different data bases. The 

result of the study made shows that the parent’s socioeconomic 

status plays a critical role in the development of the child’s weight 

enhancement and obesity.  The parent’s body mass index also has 

a great impact of the child’s weight enhancement. Even daily 

routines regarding physical activity, food habits and time spend in 

front of the TV is something that has to be considered. A solution 

to this problem could be to introduce a recreation instructor in 

playgrounds who will stimulate the activity among children to be 

able to reduce child obesity and further weight enhancement. 
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Introduktion 

Övervikt och fetma ökar ständigt och leder till negativa konsekvenser för både individen och 

samhället (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004). Rasmussen et al. (2004) 

menar att bidragande faktorer till den negativa utvecklingen är förändrade levnadsvanor med 

minskad fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, samt det lättillgängliga utbudet av 

snabbmat, läsk och godis. Enligt Flodmark, Marcus och Mårlid (citerad/refererad i Lindroos 

& Rössner, 2007) grundläggs både den fysiska och psykiska hälsan i barndomen och det finns 

ett samband mellan övervikt i barndomen och övervikt senare i livet. Flodmark et al. (2007) 

menar att barnfetma på lång sikt leder till ökad sjuklighet och risk för en förtidig död som 

vuxen och på kort sikt leder det ofta till ledbesvär, astma och huvudvärk samt till försämrad 

livskvalitet. Definitionen av övervikt och fetma är onormal eller överdriven mängd fett samlat 

på kroppen vilket kan försämra hälsan (WHO, 2006a). Ett BMI, body mass index, över 25 

indikerar på övervikt och för fetma är motsvarande siffra 30 eller mer (Strandell, 2006).  

WHO (2000) anser att fetma och viktuppgång är ett hot för hälsan i flera länder eftersom den 

ökar i omfattning. Utvecklingen av fetma sker i alla åldrar och i så väl höginkomstländer som 

i låginkomstländer. Enligt sjukvårdsrådgivningen (2005a) krävs det att en procent av 

befolkningen är drabbade av en sjukdom för att det ska klassificeras som ett 

folkhälsoproblem. Fetma anses numera vara en kronisk sjukdom och ersätter mer traditionella 

folkhälsoproblem (WHO, 2000). 

 

Begreppet folkhälsa är en skildring av hälsan i ett avgränsat område eller grupp, som 

exempelvis hälsan inom en kommun (Pellmer & Wramner, 2001). Likaså beskrivs 

levnadsvanor, hälsorisker, skyddsfaktorer, dödlighet och sjuklighet för grupper i befolkningen 

enligt Pellmer & Wramner (2001).  

 

Det valda området är ett aktuellt ämne, då rapporter från bland annat folkhälsoinstitutet visar 

att övervikt och fetma ökar i samhället. Det vore därför intressant att undersöka 

bakomliggande orsaker som bland annat hur föräldrars livsstil påverkar barns viktuppgång. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att genom en litteratursökning fördjupa kunskapen om sambandet 

mellan föräldrars livsstil och barns viktuppgång. 
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Bakgrund 
Övervikt och fetma 
Ett av de snabbast växande folkhälsoproblemen är den explosionsartade ökningen av övervikt 

och fetma i världen (Folkhälsoinstitutet, 2003).  Strandell (2006) menar att det i Europa 

liksom i flera nord- och sydamerikanska länder samt i asiatiska länder finns en likartad trend. 

Andelen svenska kvinnor som har fetma uppgår till ungefär 12 %, för svenska män beräknas 

siffran vara tio procent och bland barn är det ungefär tre procent som lider av fetma 

(sjukvårdsrådgivningen, 2005a). Trots att antalet personer med fetma i Sverige nästan 

fördubblats under de senaste 20 åren är det en relativ låg ökning jämfört med situationen i 

flera andra länder (sjukvårdsrådgivningen, 2005a). I USA beräknas 133,6 miljoner människor 

över 20 år vara överviktiga eller lida av fetma, vilket innebär att hela 66 % av befolkningen är 

drabbad (National Institutes of Health, 2007). Enligt World Health Organisation (2006b) 

beräknas 1,6 miljarder människor över 15 år i världen lida av övervikt. Motsvarande siffra för 

utbredningen av fetma i världen ligger på 400 miljoner människor. År 2015 kommer ungefär 

2,3 miljarder människor över 15 år vara överviktiga och ungefär 700 miljoner kommer att lida 

av fetma enligt WHO (2006b).  

 

Det har skett en alarmerande ökning av utbredningen av fetma hos förskolebarn med hela 70 

% i den senaste generationen (Jeffery, Voss, Metclaf, Alba & Wilkin, 2004). En tydlig ökning 

av övervikt och fetma förekommer i alla åldersgrupper (Rasmussen et al., 2004). Det är dock 

bland barn och ungdomar i åldrarna kring tio år samt i åldrarna 16-24 som fördubblingstakten 

sker allra snabbast (Strandell, 2006). Strandell (2006) påvisar också att det under det senaste 

35 åren har skett en fördubbling av överviktiga ungefär vart 15: e år bland barn jämfört med 

vuxna, där ökningstakten för män motsvarar en fördubbling vart 30: e år samt vart 40: e år för 

kvinnor. Genom förändringen till vår moderna livsstil, är matvanor och fysisk aktivitet ofta 

associerade med övervikt och fetma. Huvudorsaken till den snabba ökningen av kroppsvikten 

är förmodligen den ökade fysiska inaktiviteten, då medelenergiintaget har minskat under det 

senaste decenniet (Strandell, 2006).  

 

Övervikt leder nödvändigtvis inte till några hälsorisker, utan det är först vid diagnosen fetma 

som riskerna för olika sjukdomar ökar (Strandell, 2006). Övervikt och fetma är ett problem 

med många bakomliggande orsaksfaktorer, som exempelvis ökad fysisk inaktivitet samt en 

ökad konsumtion av näringsfattig kost med högt energiinnehåll (WHO, 2006b). Enligt 
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Lönnqvist (citerad/refererad i Lindroos & Rössner, 2007) förklaras cirka 40 % av 

utvecklingen av fetma av genetiska faktorer, dock är det inte veteskapligt bevisat att 

sambandet är fastställt. 

 

Att föräldrar inte upptäcker övervikt hos sina barn är ett vanligt fenomen, där 53 % av 

mödrarna och 57 % av fäderna anser att deras barn har en normal vikt (Jeffery et al., 2004). 

Det förekommer skillnader i bedömningen av barnens vikt när det gäller pojkar respektive 

flickor, där endast 27 % av pojkarna klassificeras som överviktiga jämfört med 54 % av 

flickorna (Jeffery et al., 2004). Föräldrar som är omedvetna om sin egen övervikt tenderar 

även att underskatta risken för övervikt hos sina barn (Jeffery et al., 2004). Både Jeffery et 

al.´s (2004) och Rasmussen et al.´s (2004) studier visar att problem relaterade till vikten hos 

pojkar underskattas av båda föräldrarna. 

 

Uppgifter från sjukvårdsrådgivningen (2005a) visar att övervikt kostar samhället ungefär tre 

miljarder kronor per år i form av sjukvård i Sverige, vilket motsvarar ungefär två procent av 

den totala vårdkostnaden. De indirekta kostnader som tillkommer är minst lika höga, vilket 

bland annat innefattar minskad produktion på grund av sjukfrånvaro och förtidspensioner 

(sjukvårdsrådgivningen, 2005a). 

 

Mått på övervikt och fetma 

För att avgöra var gränsen går för normalvikt, övervikt och fetma är BMI, body mass index, 

den definition som oftast tillämpas i forskningssammanhang (Strandell, 2006). BMI baseras 

på kroppslängden i förhållande till kroppsvikten (BMI = kroppsvikt dividerat med 

kroppslängd * kroppslängd, kg/ m²). Definitionen av övervikt för vuxna är ett BMI på 25 till 

30 och för fetma är motsvarande siffra 30 eller mer. Det förekommer dock skillnader mellan 

könen där gränsen för män ligger något högre än för kvinnor. Detta med tanke på att män 

generellt sett har större muskelmassa än kvinnor (Strandell, 2006). När det gäller att 

bestämma var gränsen går för övervikt och fetma hos barn uppvisar BMI-måttet brister. För 

kortväxta barn underskattas graden av övervikt samtidigt som graden av övervikt överskattas 

för de långväxta. Vidare tar måttet ingen hänsyn till relationen mellan muskler och fett, samt 

säger inget om hur fördelningen av fett på kroppen ser ut. Är fettmassan lokaliserad till bålen 

eller fettdepåer i buken är risken väsentligt högre för sjukdomar relaterat till fetma (Strandell, 

2006).  
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Två mått som ger en mer överskådlig bild av mängden bukfett är midjemåttet samt 

midja/höftkvot (sjukvårdsrådgivningen, 2005b). Midjemåttet fås fram genom att mäta med ett 

måttband mellan revbensbågens nedersta del och överkanten på höften. En omkrets på över 

80 cm för kvinnor samt över 94 cm för män indikerar på övervikt med en förhöjd risk att 

drabbas av följdsjukdomar, som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och 

diabetes typ 2, även kallat åldersdiabetes. Midja/höftkvot avspeglar förhållandet mellan 

midjans och höftens omkrets. Genom att mäta midjans smalaste del och dividera med måttet 

runt höftens bredaste del framkommer en siffra som bör ligga under 0,85 samt under 1 för 

kvinnor respektive män (sjukvårdsrådgivningen, 2005b). Enligt Strandell (2006) finns det 

dock en svaghet hos dessa mått vilket är att ungdomar kan uppleva en mätning av midje- och 

höftomfång som en kränkning av kroppsintegriteten. 

 

Fysisk hälsa  

Fysisk aktivitet och träning ger olika effekter som påverkar människors hälsa, samt folkhälsan 

i stort (Folkhälsoinstitutet, 2007). Det görs en skillnad i definition mellan fysisk aktivitet och 

träning (Lindberg, 2006) Enligt folkhälsoinstitutet (2007) innefattar definitionen av fysisk 

aktivitet all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Att vara fysiskt aktiv i 30 minuter 

på måttlig nivå per dag, så lyder WHO´s (2005) rekommendation för vad som räknas som 

tillräckligt med fysisk aktivitet. Lindberg (2006) definierar träning som en planerad, 

strukturerad och upprepad fysisk aktivitet där den fysiska aktiviteten utgör huvudmålet. Hela 

60 % av världens befolkning uppskattas att inte vara tillräckligt aktiva för att uppnå 

rekommendationen för fysisk aktivitet (WHO, 2007).  

 

För barn är rekommendationen följande; 60 minuter fysisk aktivitet varje dag, vilket även bör 

omfatta både måttlig och hård aktivitet (fhi, 2007). Barn och ungdomar vilka utvecklar ett 

intresse för fysisk aktivitet och gör det till en vana är mer mottagliga för att hålla fast vid en 

aktiv livsstil livet ut. Detsamma gäller för ohälsosamma vanor, där barn och ungdomar som 

utvecklar en stillasittande livsstil och ”dåliga” matvanor oftast håller fast vid den livsstilen 

även i vuxen ålder (WHO, 2005). Det är framför allt i barn och ungdomsåren som grunden för 

människans hälsa grundläggs (Rasmussen et al., 2004). Det finns ett starkt samband mellan 

övervikt i ungdomsåren och övervikt senare i livet (Strandell, 2006).  

 

Enligt Lindberg (2006) har fysisk aktivitet många positiva effekter på hälsan. Då det finns 

stöd för att en aktiv livsstil i barndomen kan resultera i ett förvärvat beteende är det viktigt att 
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redan i unga år introducera barnen i att bli fysiskt aktiva, samt skapa en positiv inställning till 

fysisk aktivitet. Lindberg (2006) menar att vara fysiskt aktiv som barn leder inte enbart till 

omedelbara fördelar för hälsan utan påverkar även det sociala nätverket positivt. Det kan få 

långsiktiga effekter på hälsan i form av minskad risk att utveckla sjukdomar som bland annat 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i vuxen ålder (Lindberg, 2006).       

 

Det råder skillnader mellan familjer när det gäller hur mycket fysisk aktivitet som utövas. Hos 

familjer med låg socioekonomisk status utövas mindre fysisk aktivitet än i familjer med hög 

socioekonomisk status (fhi, 2007). År 2002/03 uppgav ungefär fyra av tio vuxna att de 

motionerade regelbundet enligt Statistiska Centralbyrån (2007). Vidare uppger 

folkhälsoinstitutet (2007) att barn och ungdomar är mer fysiskt aktiva än vuxna, men att den 

fysiska aktiviteten bör öka hos såväl vuxna som barn, då de inte uppfyller rekommendationen 

för fysisk aktivitet. 

 

”Sätt Sverige i rörelse” var en nationell satsning där målområdena var skolans miljö, med ett 

särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa. Barnens fysiska aktivitet i skolan ska lägga grunden 

för ett aktivt och hälsofrämjande liv. Vad det gäller fysisk aktivitet bland grundskoleelever är 

pojkarna något mer aktiva än flickorna. Av flickorna är det 40 % som cyklar eller promenerar 

fem eller fler dagar i veckan, medan motsvarande siffra för pojkarna ligger på 60 %. Av 

elever på gymnasiet anger 75 % att de är fysiskt aktiva tre till fem dagar i veckan (Strandell, 

2002).  

 

Det finns ingen tydlig skillnad mellan könen när det gäller inaktivitet, dock är flickor något 

mer inaktiva, vilket kan hänga ihop med att tre gånger så många flickor som pojkar har haft 

negativa upplevelser kring fysisk aktivitet. Negativa upplevelser innebär att barnen känner sig 

rädda eller otrygga på idrottslektionerna, känner sig utanför eller att de inte vill byta om 

tillsammans med de andra barnen. Barn med negativa upplevelser anger familjen som en svag 

inspirationskälla, medan aktiva elever på både grundskolan och gymnasiet menar att familjen 

är den största inspiratören, tätt följt av uppmuntrande kamrater (Strandell, 2002). 

 

I det samhälle som råder idag finns det få förutsättningar och låga krav på fysisk aktivitet i 

kombination med en god tillgång på fett- och energirik kost dygnet runt (Strandell, 2006). 

Strandell (2006) menar att utvecklingen går mot en allt mer stillasittande livsstil, där 

bidragande faktorer till ökningen av övervikt och fetma kan vara ett ökat TV-tittande, men 
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också att bebyggelsen blivit alltmer utspridd. Konsekvenserna blir att transporter sker allt 

mindre till fots eller med cykel. För att persontransporter till fots eller med cykel ska främjas 

krävs det miljöförbättringar i form av en utbyggnad av gång- och cykelbanor, samt att 

säkerheten på dessa förbättras. Andra faktorer som stimulerar till en ökad fysisk aktivitet är 

bland annat attraktiva närmiljöer, tillgång till fria områden och tillgång till resurser för fysisk 

aktivitet i hemmet eller i närområden (Strandell, 2006).  

 

Mental hälsa 
Psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan har på det senaste ökat och är idag ett utbrett folkhälsoproblem. Den 

största ökningen har skett bland yngre kvinnor (Eisenberg, Neumark-Sztainer & Story, 2003). 

Eisenberg et al. (2003) menar att förändringen i psykisk ohälsa för barn och ungdomar saknar 

representativ data. Det finns dock olika skillnader i symtom hos pojkar och flickor. För pojkar 

på grundskolan är beteendeproblem och inlärningssvårigheter symtom på psykisk ohälsa. För 

flickor resulterar det i inåtvända problem som ängslan och depression, men trots dessa skilda 

reaktioner skapas ett stort lidande för båda könen (Eisenberg et al., 2003). 

 

I en studie av Janssen, Craig, Boyce och Pickett (2004) framkom det att risken att bli utsatt för 

mobbning ökar allt eftersom BMI-värdet ökar hos både pojkar och flickor. Den fysiska 

mobbningen på grund av ett högt BMI är vanligt förekommande hos flickor, men ingen 

association mellan BMI och fysisk mobbning kan påvisas hos pojkar. Däremot finns det ett 

klart samband mellan BMI och verbal mobbning i form av trakasserier, förlöjligande och 

personliga påhopp hos de båda könen (Janssen et al., 2004). Eisenberg et al.´s (2003) studie 

påvisade liknande resultat som Janssen et al.´s (2004) vilket innebär att bli mobbad för sin 

övervikt skadar självkänslan och leder till ett förstärkt missnöje med den egna kroppen. 

Eisenberg et al. (2003) menar att det finns ett samband mellan att bli retad eller trakasserad 

för sin kroppsvikt och självmordstankar samt självmordsförsök. 

 

Jämfört med sina normalviktiga klasskamrater mobbas överviktiga 15-16 åringar i högre 

utsträckning. Mobbningen ter sig olika beroende på kön, där användningen av verbal 

mobbning förekommer hos flickor medan det bland pojkar är den fysiska mobbningen som 

dominerar (Janssen et al., 2004). Enligt Janssen et al. (2004) är risken att bli utsatt för 
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mobbning högre hos både flickor och pojkar med övervikt, jämfört med deras normalviktiga 

kamrater.   

 

Social hälsa 

Det finns ett samband mellan övervikt hos barn och social status, där förekomsten av övervikt 

är mest utbredd hos barn från socialt utsatta familjer eller från familjer som invandrat från 

andra kulturer (Strandell, 2006). Detta stärks genom de resultat som framkom av studien 

COMPASS (Community- based Study of Physical Activity, Lifestyle and Self-esteem in 

Swedish School Children) vilken utfördes i sydvästra Stockholm (Rassmusen et al., 2004). 

Resultatet visar att övervikt och fetma är relaterat till socialgrupp, vilket mättes till moderns 

utbildningsnivå. Fetma är tre gånger så vanligt bland flickor till lågutbildade mödrar, medan 

det hos pojkar är dubbelt så vanligt (Strandell, 2006). COMPASS- studien visar även att 

ungdomar från sämre socioekonomiska förhållanden spenderar mer av sin fritid åt 

stillasittande aktiviteter, hoppar över måltider, äter oftare ”onyttig” mat samt har lägre 

självkänsla (Rasmussen et al., 2004).  

 

Jämfört med befolkningen i genomsnitt har personer som lider av fetma sämre livskvalité med 

avseende på fysisk funktion, allmänt hälsotillstånd och vitalitet (Strandell, 2006). Enligt 

Strandell (2006) är depression liksom låg självkänsla starkt sammankopplade med fetma, där 

skillnader mellan könen förekommer. Flickor är i högre utsträckning än pojkar drabbade, 

vilket kan komma som en följd av den högre grad av kroppsfixering som existerar bland 

flickor. Ytterligare en social faktor som har en negativ påverkan på såväl självkänslan som 

livskvaliteten är de fördomar som finns i samhället, vilka kan leda till nedsättande och 

fördummande attityder gentemot personer med fetma (Strandell, 2006).  

 

Young-Hyman et al.´s (2006) studie stärker de resultat som Strandell (2006) redovisar när det 

gäller den sociala och psykiska ohälsan hos barn. Depression, otillfredsställelse över 

kroppsvikten samt oro för sina karaktäristiska drag är associerat med att bli retad, vilket 

resulterar i en försvagning av självkänsla samt livskvalité (Young-Hyman et al., 2006). 

Mobbning på grund av kroppsvikten kan även förekomma inom familjen och i familjer med 

överviktiga barn och ungdomar kan en sämre förbindelse mellan familjemedlemmarna 

existera (Kolotkin et al., 2006). Young-Hyman et al. (2006) påvisar att psykologiska och 

viktrelaterade bekymmer är associerat med en högre kroppsvikt hos barn oavsett kön, där 
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flickor oftare än pojkar rapporterar hög grad av viktrelaterad stress (Young-Hyman et al., 

2006). 

 

Enligt Krahnstoever-Davison och Birch (2001) kan familjens oro över sitt barns vikt resultera 

i en mer negativ kroppslig självbild hos barnen oavsett vikt, jämfört med barn vars föräldrar 

inte hyser någon oro alls. Krahnstoever-Davison och Birch (2001) menar att föräldrarnas oro 

över sitt barn yttrar sig på olika sätt, där pappans oro resulterar i lägre kroppslig självbild hos 

döttrarna. Mammans oro förknippas med den fysiska förmågan, vilket resulterar i en lägre 

upplevd förmåga att vara fysiskt aktiv bland döttrarna.  

 

Föräldrarnas oro över barnens vikt samt deras beteende när det gäller mat kan enligt Clark, 

Goyder, Bissel, Blank och Peters (2007) resultera i en negativ inverkan på barns matintag. 

Genom att begränsa intaget av mat för barn som anses överviktiga och för de barn som är 

överviktiga, resulterar föräldrarnas begränsningar i en viktuppgång istället för att hjälpa 

barnet nå en hälsosam vikt (Clark et al., 2007).  
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Metod 
Datainsamling och urval 
Insamlingen av data till litteraturstudien skedde via olika databaser vilka presenteras i 

sökmatrisen nedan. När syftet fastställts ringades centrala sökord in, vilka var relevanta och 

precisa för de områden som skulle undersökas. Sökorden var: barn, föräldrar, livsstil, 

socioekonomisk status och övervikt. Dessa sökord förekom i olika kombinationer. 

Databas Datum Sökord Träffar Antal 

valda 

artiklar  

Academic Search 

Elite 

6 september 2007 Parental and children 

and overweight 

34 5 

 7 september 2007 Overweight and child 

and socioeconomic 

status* and parent* 

20 1 

 11 september 

2007 

“overweight children” 

and parent* 

35 1 

 11 september 

2007 

Parent* and attitude 

and child weight 

3 1 

 12 september 

2007 

Child weight and 

social status and 

parent* 

1 1 

 12 september 

2007 

Parent* and children 

overweight and 

exercise 

2 1 

 17 september Lifestyle and obesity 

and child* and parent* 

38 2 

 17 september 

2007 

“Parent and cild” and 

“obesity in children” 

21 1 

 3 oktober 2007 Overweight children 

and children health & 

hygiene 

65 1 

CINAHL 17 september 

2007 

Obesity and parental 

and chilohood 

40 1 
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Social services 

abstract 

14 september 

2007 

Parent* and child 

overweight 

60 1 

Pub Med 11 september 

2007 

Parents and child’s 

attitudes of a healthy 

lifestyle 

1 1 

 

Inklusionskriterier i sökningen  
Litteraturstudiens syfte var utgångspunkten i sökandet av artiklar där endast relevanta artiklar 

valdes ut, det vill säga artiklar vilka svarade mot syftet. För att artiklar skulle inkluderas fanns 

ett krav på språket där endast svenska eller engelska godkändes. Ytterliggare kriterier var att 

artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vara vetenskapligt granskade 

samt inte äldre än sju år. Vidare accepterades endast primära artiklar, dvs. artiklar som inte 

publicerats på annat håll än i den aktuella tidskriften.  

 

Exklusionskriterier i sökningen 
En begränsning av åldern på barnen gjordes, där artiklar med ungdomar över 19 år uteslöts. 

Även artiklar publicerade tidigare än år 2000 exkluderades. Artiklar som behandlade barn 

med diagnostiserade sjukdomar, som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar har inte ingått i 

litteraturstudien.  

 

Databearbetning 
Arbetet inleddes med att ta del av 20 stycken vetenskapliga artiklar inom det aktuella 

området. Efter att ha läst artiklarna valdes 17 stycken ut vilka bäst svarade mot syftet. Dessa 

artiklar granskades och analyserades för att senare kunna utforma huvudkategorier och 

underkategorier, vilket utgör underlaget för resultatet.  

 

Artiklarna granskades utifrån syfte, metod, resultat och slutsats vilket resulterade i en 

resultatmatris vars syfte var att ge en överblick över artiklarna (se bilaga 1).  
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Resultat 
Utifrån en analys av artiklarna framkom två huvudkategorier: familjens levnadsvanor, samt 

familjens socioekonomiska status. 

 

Familjens levnadsvanor 
Föräldrarnas BMI 

Syftet med Danielzik, Langenäse, Mast, Spelthmann och Müller´s (2002) studie var att 

undersöka om föräldrars BMI överförs samt påverkade en utveckling av övervikt hos barn i 

åldrarna fem till sju år. Oavsett kön påträffades ett samband med föräldrarnas BMI och 

barnens vikt, där moderns BMI visade sig ha en starkare påverkan på barnen än vad faderns 

BMI hade (Danielzik et al., 2002). Att moderns BMI hade störst påverkan på barnen visade 

även resultatet från en studie gjord av Padez, Mourâo, Moreira och Rosado´s (2005) samt från 

Dennison, Erb och Jenkin´s (2002) studie. Enligt Danielzik et al. (2002) kunde dock en 

skillnad mellan könen påvisas, där flickorna påverkades i mindre utsträckning än pojkarna av 

föräldrarnas BMI.   

 

Antal syskon i familjen samt i vilken ordning barnen var födda visade sig också vara 

betydelsefullt när det gällde hur påverkbara barnen var av föräldrarnas BMI. Att vara bland de 

yngsta i syskonskaran var förknippat med en lägre risk att utveckla övervikt eller fetma. Att 

som pojke vara det enda barnet var associerat med fetma och när det gällde flickor fanns det 

även en association med övervikt (Padez et al., 2005). Padez et al. (2005) fann ett samband 

mellan födelsevikt och övervikt och fetma i barndomen. Risken att barn drabbades av 

övervikt och fetma ökade ju högre födelsevikten var, samt om föräldrarna led av fetma. 

 

Avhängigt av föräldrarnas BMI varierade risken för att barnen drabbades av övervikt och 

fetma. Barn med två föräldrar som led av fetma löpte högst risk att själv drabbas, jämfört med 

de barn som endast hade en förälder som var antingen överviktig eller led av fetma (Danielzik 

et al., 2002). Bland normalviktiga barn ledde en ökning av föräldrarnas BMI också till en 

ökning av barnens BMI. En likartande trend kunde påvisas hos överviktiga barn när det gällde 

fettmassan, men dock inte för BMI värdet. Hos barn som led av fetma fanns inget liknande 

samband (Danielzik et al., 2002).  
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Familjens rutiner 

I en studie gjord av Phipps, Lethbridge och Burton (2005) undersöktes föräldrarnas 

arbetstider. Resultatet visade ett samband mellan moderns arbetstid per vecka och barnets 

vikt. Ju fler antal timmar modern spenderade på arbetet ju vanligare var det med ett 

överviktigt barn. Liknande samband när det gällde faderns arbetstider kunde dock inte 

påvisas. Phipps et al. (2005) fann att modern hade huvudansvaret att förse familjen med mat 

och då hon hade ett tidskrävande arbete blev barnens matvanor lidande, vilket resulterade i en 

viktökning hos barnet. Det fanns andra faktorer som kunde ha bidragit till att barn utvecklat 

fetma, risken var bland annat högre hos flickor än hos pojkar, vanligare på landsbygden, 

jämfört med i tätort, samt om någon av föräldrarna rökte. Däremot påträffades inget samband 

mellan barnets födelsevikt, antal syskon, etnicitet och invandrarbakgrund (Phipps et al., 

2005). 

 

Enligt Sekine et al. (2001) fanns det ett samband mellan matvanor och fetma hos flickor. Vid 

en jämförelse mellan de flickor som åt frukost dagligen och de flickor som bara åt frukost 

ibland fann Sekine et al. (2001) att en rutin på frukostvanorna motverkade viktuppgång. Även 

hos pojkar fanns en korrelation mellan att äta frukost och fetma, där en femtedel av de pojkar 

som led av fetma hoppade över frukosten (Berg, Simonsson & Ringqvist, 2005). Bland barn 

med oregelbundna frukostvanor var det 58 % som uppmätte ett högt intag av socker, jämfört 

med 38 % av dem som åt frukost regelbundet enligt Magnusson, Hulthén och Kjellgren 

(2005). Magnusson et al. (2005) menade att oregelbundna måltider ledde till övervikt och 

fetma dels på grund av att barnen då hade ett högre intag av socker från exempelvis söta 

drycker och godis. Även de pojkar som åt snacks två till tre dagar i veckan löpte större risk att 

drabbas av fetma, jämfört med dem som sällan åt snacks (Sekine et al., 2001). I 

samstämmighet med Sekine et al. (2001) visade resultatet från Berg et al.´s (2005) studie att 

oregelbundna kostvanor hos pojkar var associerat med fetma.  

 

Att spendera många timmar framför TV:n, fetma hos föräldrarna samt fysisk inaktivitet var 

alla bidragande faktorer till barns fetma (Sekine et al., 2001). Rutinen för sömn visade sig 

också påverka barns viktökning, då det fanns ett signifikant samband mellan fetma och att få 

mindre än åtta timmar sömn per natt samt att lägga sig sent. Det kunde dock inte påvisas ett 

samband mellan fetma och vilken tid barnen vaknade (Sekine et al., 2001).  
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Fysisk aktivitet inom familjen 

I en studie gjord av Thompson et al. (2003) undersöktes matvanor och fysisk 

aktivitet/inaktivitet hos flickor i åldrarna åtta till tio år. Resultatet framkom via 

gruppdiskussioner och intervjuer med flickorna och deras föräldrar. Både föräldrarna och 

flickorna såg fysisk aktivitet som ett medel för att hålla en hälsosam vikt. Föräldrarna 

poängterade även att fysisk aktivitet borde ske för hälsan och självförtroendets skull samt som 

ett komplement för att kontrollera vikten (Thompson et al., 2003).  

 

Resultaten från Magnusson et al.´s (2005) studie visade att 92 % av barnen i femte och sjätte 

klass deltog i skolidrotten. På fritiden var det ungefär två tredjedelar av barnen som frivilligt 

deltog i någon form av träning en gång i veckan. Av pojkarna var det 34 % som lekte utomhus 

och deltog i organiserad träning två eller flera gånger i veckan jämfört med 15 % av flickorna. 

Thompson et al. (2003) konstaterade genom intervjuer med föräldrarna att de förväntade sig 

att deras döttrar skulle vara mer aktiva.  

 

Enligt Green et al. (2003) var det barnen själva som bestämde om de skulle delta i någon 

organiserad aktivitet. Under barn- och ungdomsåren förekom det inga krav hos föräldrarna på 

val av fysisk aktivitet i relation till kön. Trots att träning inte var en del av livsstilen för många 

föräldrar påvisade föräldrarna en hög kunskapsnivå gällande fördelar med fysisk aktivitet. I 

jämförelse med sina barn och mor- och farföräldrar var föräldrarna mindre fysiskt aktiva. Den 

vanligaste anledningen var familjeansvaret vilket innefattade att ta hand om partnern, barnen 

och de åldrande föräldrarna (Green el al., 2003). Thompson et al. (2003) menade att det enligt 

flickorna var hektiska scheman, hemläxor och TV:n som hindrade dem från att vara mer 

fysiskt aktiva. När det handlade om motionsvanor tillsammans inom familjen visade det sig 

oftast vara syskonen och fadern som deltog. Det framkom även att vissa föräldrar engagerade 

sig i promenader och lågintensiv träning i hemmet tillsammans med sina döttrar (Thompson et 

al., 2003).    

 

Föräldrarnas socioekonomiska status 
Föräldrarnas utbildningsnivå 

Syftet med Lamerz et al.´s (2005) studie var att undersöka sambandet mellan socioekonomisk 

status och fetma i barndomen samt vilka faktorer som var avgörande i relation till fetma. 

Föräldrarnas utbildningsnivå spelade en avgörande roll när det gällde fetma i barndomen. 
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Padez et al. (2005) fann att om fadern hade en låg utbildningsnivå utvecklade pojkar både 

övervikt och fetma, medan flickor endast drabbades av fetma. Resultaten visade även att om 

fadern hade en universitetsutbildning kunde det vara en skyddsfaktor mot övervikt och fetma 

hos barnen. Det fanns även en stark koppling mellan en låg utbildningsnivå hos modern och 

risken för att barnen skulle utveckla fetma. Om modern däremot hade en utbildning på över 

13 år innebar det istället ett skydd mot att barnen skulle utveckla fetma (Padez et al., 2005). 

Enligt Lamerz et al. (2005) löpte barn till en moder med lägre utbildning tre gånger högre risk 

att drabbas av fetma jämfört med barn vars moder hade en 13-årig utbildning. Om föräldrarna 

var överviktiga var ytterligare en faktor som tillsammans med utbildningsnivån påverkade 

barnens övervikt negativt.  

 

Lamerz et al. (2005) fann inte bara att utbildningsnivån påverkade barnens vikt utan även att 

vilken sorts arbete föräldrarna hade spelade roll. Barn vars moder var industriarbetare löpte 

2,6 gånger högre risk att utveckla fetma, jämfört med barn vars moder arbetade som 

tjänsteman. Ytterligare en faktor som visade sig påverka utvecklingen av fetma hos barn var 

storleken på boytan per person, där en boyta under 20m² visade sig vara associerat med fetma 

(Lamerz et al., 2005).  

 

Regler för måltider 

I en studie gjord av Faith et al. (2004) undersöktes föräldrars attityder och syn på barns 

matvanor. Utifrån ett frågeformulär behandlades frågor om föräldrarnas syn på barnens vikt, 

oro gällande barnens vikt samt hur föräldrarna upplevde ansvaret över att ge barnen mat. 

Utifrån studien fann Faith et al. (2004) att när barnen var mellan fem och sju år upplevde 

föräldrarna störst ansvar samt oro för barnens vikt. För barn som löpte hög risk att utveckla 

övervikt och fetma gav återhållsamma regler gällande kosten en ökning i BMI, medan det 

beräknades ske en minskning av BMI-värdet hos de barn som hade press på sig att äta (Faith 

et al., 2004).  

 

Även Hood et al. (2000) beskrev att barn till föräldrar som hade återhållsamma regler för 

kosten hade ett ökat BMI, jämför med de barn vars föräldrar hade mildare regler. Resultatet 

visade även att barn som inte hade några förhindrande regler alls för kosten ökade i BMI. 

Reglerna skilde sig åt mellan föräldrarna, där modern antingen hade mer återhållsamma eller 

inga förhindrande regler, jämför med fadern. En trend visade även att föräldrarna i de familjer 

som hade mer tyglande regler hade ett högre medelvärde på BMI.  
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Åsikterna om regler skiljde sig också beroende på vilken socioekonomisk status föräldrarna 

hade (Hart, Herriot, Bishop & Truby, 2003). I familjer med låg socioekonomisk status var det 

viktigare att skydda den sociala aspekten på måltiden samt försäkra att det fanns tillräckligt 

med mat, hellre än att införa begränsande regler. Familjer med hög socioekonomisk status 

däremot var mer benägna att införa regler och förbud, det var exempelvis vanligt att förbjuda 

kolsyrade drycker, sötsaker och chips. Enligt Hart et al. (2003) kände föräldrarna, oavsett 

socioekonomisk status, att de hade kontroll över vad barnen åt i hemmet, men detta gällde 

dock inte i miljöer utanför hemmet. McGarvey et al.´s (2006) studie stödjer Hart et al.´s 

(2003) då resultatet också visade att föräldrarna endast hade en känsla av kontroll över 

barnens matvanor i hemmet. McGarvey et al. (2006) menade att föräldrarna ansåg att skolan 

samt snabbmatsrestauranger hade en negativ inverkan på valet av mat bland barn.  

 

Trots att både föräldrar med hög respektive låg socioekonomisk status kände minskad kontroll 

över vad barnen åt utanför hemmet, rådde det skilda åsikter gällande den frihet det innebar för 

barnen att själv välja mat i andra miljöer (Hart et al., 2003). Hart et al. (2003) fann att oron 

var störst hos föräldrar med hög socioekonomisk status, jämfört med föräldrar med låg 

socioekonomisk status. Dessa var både mindre oroliga och mer villiga att tillåta barnen att fritt 

välja mat utanför hemmet.  

 

Faktorer med negativ inverkan på vikten 

Enligt Hart et al. (2003) rådde det delade meningar mellan föräldrar från olika 

socioekonomiska förhållanden angående skolans ansvar när det gällde att servera bra kost 

samt att främja barnens fysiska aktivitet. Föräldrar från lägre socioekonomiska områden lade 

mindre ansvar på skolan och menade på att matvanor och fysisk aktivitet grundläggs i 

hemmet. Föräldrar från hög socioekonomisk status ansåg däremot att skolan hade ett stort 

ansvar, men upplevde dock att skolmiljön hade en negativ inverkan på barnens livsstil. De 

ansåg att skolan var ansvarig för den dåliga maten samt bristen på fysisk aktivitet. Hart et al. 

(2003) menade att föräldrar med låg socioekonomisk status var övertygad om att 

klasskamraterna hade ett positivt inflytande på deras barn, som exempelvis att de tillsammans 

startade en frukostklubb. En helt annan syn på klasskamraternas inflytande gavs av de 

föräldrar som tillhörde den höga socioekonomiska gruppen, där klasskamraterna ansågs ha en 

negativ påverkan. Det visade sig genom att barnen föll för grupptrycket och åt då exempelvis 

inte ”nyttig” mat utanför hemmet (Hart et al., 2003).  
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Hesketh, Waters, Green, Salmon och Williams (2005) tog i sin studie upp faktorer i den 

lokala omgivningen som ansågs vara barriärer för fysisk aktivitet. Enligt Hart et al. (2003) 

hade föräldrar med olika socioekonomisk status skilda uppfattningar om innebörden av fysisk 

aktivitet och träning. Hart et al. (2003) menade att föräldrar med låg socioekonomiska status 

ansåg att träning kunde vara spontan och utgöra en del av den dagliga rutinen. Föräldrar med 

hög socioekonomisk status menade däremot att träning innebar en organiserad aktivitet som 

exempelvis fotboll eller dans. De föräldrar med hög socioekonomisk status upplevde detta 

som ett hinder, då det ställde krav på dem att transportera barnen till och från träningen (Hart 

et al., 2003). Föräldrars brist på tid var en faktor som förhindrade barn att delta i en 

organiserad idrott enligt både Hart et al. (2003) och Hesketh et al. (2005).  

 

TV:n var en annan faktor som bidrog till en minskad fysisk aktivitet bland barn enligt Lioret, 

Maire, Volatier och Charles (2007). Att tiden barnen spenderade framför TV:n ökade 

allteftersom barnen blev äldre var en faktor som både Lioret et al. (2007) samt Dennison et al. 

(2002) fann i sina studier. Barn i förskoleåldern spenderade cirka 1,6 timmar per dag framför 

TV:n jämfört med 2,2 timmar för barn i skolåldern (Lioert et al., 2007). Enligt Dennison et al. 

(2002) hade barn med TV på rummet ett högre BMI och löpte därmed större risk att utveckla 

övervikt, jämfört med de barn som inte hade TV på rummet. Lioret et al. (2007) fann även att 

barn från lägre socioekonomisk status var mer benägna att ägna sig åt stillasittande aktiviteter 

samtidigt som majoriteten av dessa var överviktiga eller led av fetma. Bilavgaser, 

miljöföroreningar, osäkra vägar för barn att cykla på, brist på lekplatser och föräldrarnas oro 

för barnens säkerhet var ytterligare hinder för barn att vara fysiskt aktiva (Hesketh et al., 

2005).  

 

Resultatet från McGarvey et al.´s (2006) studie visade också på att oron för barns säkerhet 

spelade en avgörande roll för att de spenderade mindre tid på utomhusaktiviteter. Majoriteten 

av föräldrarna ville inte lämna sina barn utan uppsyn eftersom de ansåg att samhället hade 

blivit våldsammare med mer kriminalitet, jämfört med när de själva var små. Brist på tid samt 

ett krävande arbete utgjorde en barriär för föräldrarna att vara aktiva tillsammans med sitt 

barn och då de inte lämnade barnen utan uppsyn blev även barnens fysiska aktivitet lidande 

(McGarvey et al., 2006).  

Relationen mellan otillräcklig mattillgång i familjen och risken att barn i förskoleåldern blev 

överviktiga var utgångspunkten för Dubois, Farmer, Girard och Porcherie´s (2006) studie. Det 
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gjordes en åldersindelning av barnen i två grupper, 1,5 år, vilket innefattade tiden från födseln 

till barnet var 1,5 år, samt 4,5 år vilket innefattade åldern 3,5-4,5 år. Familjens inkomst 

spelade en avgörande roll för barnens vikt, där låg ekonomisk tillgång resulterade i ett högt 

BMI hos barnen i åldern 4,5. I familjer med otillräcklig mattillgång var det vanligt 

förekommande att barnens moder var överviktig eller led av fetma jämfört med mödrar i 

familjer med tillfredsställande matresurser. Faktorer som föräldrarnas BMI samt om 

föräldrarna var ensamstående påverkade både mattillgången och barnens vikt negativt 

(Dubois et al., 2006).  

 

Födelsevikten tillsammans med mattillgången visade sig också spela en betydande roll i 

utvecklingen av övervikt och fetma (Dubois et al., 2006). Dubois et al. (2006) fann att barn 

som i förskoleåldern bodde i hushåll med sämre tillgång på mat samt hade en låg födelsevikt 

löpte större risk att drabbas av övervikt vid 4,5 årsålder, jämfört med barn vilka hade en 

normal födelsevikt och tillräckligt med mat. Oddset för att barn från hushåll med otillräcklig 

mattillgång samt en hög födelsevikt blev överviktiga var 5,7 gånger högre, jämfört med ett 

odds på 2,3 för barn med hög födelsevikt från hushåll med tillräckligt med mat.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Att sammanställa litteratur som redan publicerats inom ett område är det huvudsakliga syftet 

med en litteraturstudie (Backman, 1998). Anledningen till att en litteraturstudie valdes var för 

att den ger en bra grund för fortsatt forskning inom det valda området, samt att den på ett 

överskådligt sätt kan beskriva syftet. Då syftet med studie var att fördjupa kunskapen om 

sambandet mellan föräldrars livsstil och barns viktuppgång granskades utvalda artiklar vilka 

svarade mot syftet. Resultatet bygger på en granskning och sammanställning av artiklarna och 

utgörs av teman med kategorier samt underkategorier.  

 

Via en systematisk undersökning hämtades artiklarna från databaserna, Academic Search 

Elite, CINAHL, PubMed och Social services abstract. Sökord kombinerades för att utforska 

ett så brett område som möjligt, samt för att få variationen i artiklarna. Då det finns mycket 

forskning inom det valda området gjordes en avgränsning av de artiklar som publicerats 

senare än sju år och av barnens ålder. Även artiklar vilka behandlade barn med 

diagnostiserade sjukdomar, som exempelvis diabetes typ 1 eller 2, uteslöts. Vidare 
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eftersträvades artiklar som var etiskt granskade och majoriteten av de valda artiklarna var 

etisk granskade av en etisk kommitté. Det innebar att informanternas identiteter skyddades 

och att materialet behandlades konfidentiellt (Denscombe, 2000). 

 

Då tiden för att genomföra litteraturstudien var relativt kort påverkades sökandet av artiklar. 

När de valda artiklarna hittats avslutades sökandet, vilket gjort att viktig forskning inom 

området möjligen gått förlorad. Detta i sin tur kan ha påverkat resultatet i form av att det kan 

bli mindre tillförlitligt då viktiga aspekter av fenomenet kan ha uteblivit.   

 

Det mindre antal artiklar som användes kan däremot ha gynnat analysen av artiklarna då det 

gav en mer hanterbar data (U. Hallberg, personlig kommunikation, 3 september, 2007). Då 

mer tid kunde läggas på analysen kunde en djupare analys göras vilket lyfter upp data på en 

högre abstrakt nivå. Enligt U. Hallberg (personlig kommunikation, 3 september, 2007) är 

risken stor att analysen blir ytlig med en större mängd data.  

 

Resultatdiskussion 

Utbredningen av övervikt och fetma ökar världen över och är numera en global epidemi.  

Siffrorna som redovisas av WHO (2006b) ger en överblick av hur utbredningen av övervikt 

och fetma ser ut. Antalet överviktiga personer över 15 år uppgår till 1,6 miljarder samt 400 

miljoner klassificeras som feta (WHO, 2006b). I samstämmighet med litteraturstudiens 

resultat redovisade Celi et al. (2003) och Vieweg, Johnston, Lanier, Fernandez och 

Pandurangi (2007) att det sker en ökning av kroppsvikten bland såväl pojkar som flickor, samt 

att viktökningen stiger allt eftersom åldern ökar.  

 

Viktökning är ett komplext problem och beror på en rad olika faktorer. Det framkom via 

studiens resultat att föräldrars BMI hade en negativ inverkan på barns vikt, där en ökning av 

föräldrarnas BMI även resulterade i en ökning av barnens BMI. Liknande resultat framgick 

från en studie gjord av Kanda, Kamiyama och Kawaguchi (2004), som visade att förändringar 

av barns övervikt kom som en följd av en ökning av föräldrarnas övervikt. Sambandet visade 

sig vara starkast kopplat till moderns BMI, där pojkar påverkades i högre utsträckning än 

flickor (Danielzik et al. 2002; Dennison et al. 2002; Padez et al. 2005). Celi et al´s. (2003) 

resultat skiljer sig dock från det presenterade resultatet. Deras studie redovisade ett signifikant 

samband mellan föräldrars BMI och flickors viktuppgång, men där inget liknande samband 
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påträffades hos pojkar. Faktorer som födelsevikt och att vara det förstfödda barnet visade sig 

också vara associerat med övervikt och fetma hos både pojkar och flickor (Celi et al., 2003). 

Att en hög födelsevikt klassificeras som en riskfaktor för att utveckla övervikt och fetma 

redovisade Padez et al. (2005). Ju högre födelsevikten hos barnet var desto större var risken 

att utveckla övervikt och fetma, vilket även gällde om föräldrarna led av fetma (Padez et al., 

2005).   

 

Familjens storlek har diskuterats som ytterligare en riskfaktor för att barn ska bli överviktiga 

eller feta. I en större familj är det framför allt det förstfödda barnet som löper störst risk att 

utveckla övervikt och fetma, jämfört med sina yngre syskon. Tidigare studier har också funnit 

att familjens storlek har betydelse för barns viktuppgång, där de barn vilka var födda först i 

större utsträckning låg i riskzonen för övervikt och fetma (Celi et al., 2003). Phipps et al.´s 

(2005) resultat strider dock mot detta då inget samband kunde påträffas mellan barnets 

födelsevikt och antal syskon.  

 

Genom att utöva fysisk aktivitet regelbundet främjas en bättre hälsa samtidigt som risken 

minskar för att drabbas av en rad olika sjukdomar som bland annat hjärtinfarkt, högt blodtryck 

och diabetes typ 2. Fysisk aktivitet är även en friskfaktor vilken kan motverka en 

viktuppgång. Det största ansvaret för att barn ska vara fysiskt aktiva ligger hos föräldrarna, 

men då barn går i skolan har även skolan ett visst ansvar.  Det råder dock delade meningar 

mellan föräldrar om vilken roll skolan ska ha när det gäller att motivera och främja barns 

fysiska aktivitet. Hart et al. (2003) fann att socioekonomisk status visar sig vara en faktor som 

ger skilda åsikter, där föräldrar med hög socioekonomisk status anger att skolan har ett 

negativt inflytande på så väl den fysiska aktiviteten som på kostvanorna. Föräldrar från låg 

socioekonomisk status upplever däremot skolan som en positiv miljö, men menar dock att 

skolan har ett mindre ansvar för den fysiska aktiviteten och att vanor grundläggs i hemmet.  

 

Hart et al. (2003) fann att när det gäller skolidrotten är barn, oavsett socioekonomisk 

bakgrund delaktiga, på fritiden finns det dock skillnader beträffande hur den fysiska 

aktiviteten ter sig. Att ägna sig åt organiserad fysisk aktivitet som exempelvis fotboll och dans 

är vanligt förekommande bland barn med hög socioekonomisk status, medan barn till 

föräldrar med låg socioekonomisk status i större utsträckning utövar fysisk aktivitet spontant 

under fritiden. Det framgår av resultatet att synen på fysisk aktivitet påverkas av den 

ekonomiska tillgången familjen har och ju högre den socioekonomiska statusen är, desto 
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mindre är den fysiska inaktiviteten (Lioret et al., 2007). Att barn med låg socioekonomisk 

status löper högre risk att drabbas av övervikt och fetma både i barndomen samt i 

ungdomsåren påvisar både Veugelers och Fitzgerald (2005) och Vieweg et al. (2007) där den 

största riskfaktorn utgörs av en alltmer stillasittande livsstil.  

 

Då det sker en ökning av antalet personer med övervikt eller fetma ökar även påfrestningen på 

sjukvården i form av behandlig av viktrelaterade sjukdomar. Depression och försämrad 

livskvalité är ytterligare faktorer som i högre utsträckning drabbar överviktiga eller de som 

lider av fetma. Enligt S. Bergman (personlig kommunikation, 9 oktober, 2007) frigörs 

hormoner i kroppen vid fysisk aktivitet, vilket påverkar välbefinnandet och kan ha en positiv 

inverkan på depression. Chansen att barn blir fysiskt aktiva och upplever de positiva 

effekterna av den fysiska aktiviteten ökar om föräldrarna själva är fysiskt aktiva. Lindberg 

(2006) menar att livsstilsvanor som exempelvis rör fysisk aktivitet samt kost grundläggs i 

barndomen och forskning visar att de barn och ungdomar som rör sig för lite ofta behåller den 

livsstilen även när de blir vuxna, vilket ökar risken för övervikt i vuxen ålder. 

 

I den presenterade litteraturstudie liksom i tidigare studier visade sig utbildningsnivån påverka 

sambandet mellan föräldrars livsstil och barns viktuppgång, där barn vars föräldrar har en hög 

utbildningsnivå löper en minskad risk att utveckla övervikt och fetma. Veugelers och 

Fitzgerald (2005) fann att geografiska faktorer, som var bostadsområdet var beläget, spelade 

en avgörande roll för om barn skulle utveckla övervikt eller fetma. Områden med familjer 

vilka hade en låg inkomst löpte dubbelt så hög risk att drabbas av övervikt och fetma. Som 

McGarvey et al. (2006) fann blir den fysiska aktiviteten begränsad dels på grund av att 

föräldrar inte låter sina barn vara ute ensamma utan uppsyn, då de anser att samhället blivit 

våldsammare med åren. Detta kan vara en orsak till att barn i vissa områden med mer 

kriminalitet är mer mottagliga för övervikt och fetma eftersom de inte har samma möjlighet 

att leka utomhus, jämfört med barn från bostadsområden med hög inkomst. 

 

Undersökningar från folkhälsoinstitutet (2007) visar att barn från lägre socioekonomisk status 

är mindre aktiva och spenderar mer tid framför TV:n, samt lider i större utsträckning av 

övervikt och fetma. Konsumtionen av mat påverkas i en negativ riktning då den intas framför 

TV:n, vilket får stöd från en studie av Veugelers och Fitzgerald (2005). Resultatet visade att 

upprepade måltider framför TV:n leder till en ökad risk för övervikt och fetma. Westenhoefer 

(citerad/refererad i Golan & Crow, 2002) anger att en anledning att drabbas av övervikt och 
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fetma är måltider i samband med TV-tittande. Att tillbringa mer än en timme per dag framför 

TV:n stimulerar till en hög konsumtion av snabbmat, chips och sötsaker, vilket även leder till 

ett minskat intag av frukt och grönsaker. Westenhoefer (2002) menade att en ökning av 

måltider framför TV:n ökade med åldern. Regelbundna matvanor har en positiv inverkan på 

vikten. Att regelbundet inta en måltid leder till ett stabilt blodsocker, vilket motverkar en 

konsumtion av livsmedel innehållande en stor mängd socker. Frukostvanorna har visat sig 

vara av stor betydelse för att motverka ett högt sockerintag under dagen och därmed förhindra 

en ökning av kroppsvikten. Siffror från Veugelers och Fitzgerald´s (2005) studie visar att 

risken för övervikt och fetma var hela 50 % högre hos de barn som inte åt frukost, jämfört 

med dem som åt frukost dagligen, vilket stärker resultatet som framkom i denna 

litteraturstudie. Veugelers och Fitzgerald (2005) fann även att familjemåltider hindrade barn 

från att äta framför TV:n. Risken för att bli överviktig eller drabbas av fetma minskade i 

familjer som åt mat tillsammans, då det oftast serverades mer hälsosamma måltider 

(Veugelers & Fitzgerald, 2005).  

 

Sammanfattningsvis kan ett samband mellan föräldrars livsstil och barns viktuppgång 

fastställas. Övervikt och fetma hos föräldrar avspeglar sig på barnen, vilket leder till en rad 

olika konsekvenser. Som forskningen visar är överviktiga barn mer utsätta för mobbning 

(Janssen et al., 2004). Enligt Eisenberg et al. (2003) blir följderna av mobbning ett förstärkt 

missnöje med den egna kroppen och låg självkänsla, vilket även i värsta fall kan leda till 

självmord.  

 

Konklusion 
Genom studien framkom det att det fanns ett antal olika faktorer kring föräldrarnas livsstil 

som påverkade barnens viktuppgång. Det visade sig bland annat att när föräldrarnas BMI 

ökade, så ökade även barnens BMI.  

 

Socioekonomisk status visade sig vara en avgörande faktor då det gällde utveckling av fetma i 

barndomen. Den största riskfaktorn var den stillasittande livsstilen, vilken var vanligast i 

familjer med låg socioekonomisk status. Barn som kom ifrån familjer med låg 

socioekonomisk status tittade mer på TV, var mindre fysiskt aktiva, samt var i högre grad 

överviktiga och feta. Med åren ökade antalet timmar framför TV:n samtidigt som den 

stimulerade till en hög konsumtion av snabbmat, chips och sötsaker. TV:n förknippades med 
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fysisk inaktivitet och i samband med upprepade måltider vid TV:n ökade risken att drabbas av 

övervikt och fetma, då dessa måltider hade ett högre sockerinnehåll jämfört med den mat som 

åts vid matbordet.  

 

Barn till föräldrar med hög utbildningsnivå drabbades inte i lika stor utsträckning av övervikt 

och fetma som barn till föräldrar med låg utbildning. I bostadsområden med familjer som 

hade en låg inkomst löpte barnen dubbelt så hög risk att utveckla övervikt och fetma, då de 

upplevde en begränsning av den fysiska aktiviteten. Detta på grund av att föräldrarna ansåg att 

omgivningen var för våldsam för att låta barnen vara ute ensamma utan uppsikt. 

 

Implikationer 
Att det förekommer socioekonomiska olikheter i samhället är idag ett faktum vilket leder till 

stora skillnader i hälsan hos befolkningen. För att minska klyftan är det nödvändigt med 

forskning om vilka faktorer som är de största barriärerna för en hälsosam livsstil. Eftersom det 

dessutom finns olika kulturer i samhället är det viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader 

som exempelvis traditioner och språk för att nå ut med budskapet till alla i befolkningen. 

 

Satsningar bör göras för att reducera den fysiska inaktiviteten, vilket exempelvis kan ske 

genom en utökning av parker, lekplatser samt att främja utomhusaktivitet. För att 

användningen av dessa platser ska öka kan tillsättningen av fritidspedagoger inom bestämda 

områden införas. Fritidspedagogernas uppgift blir att ansvara för lek och rörelse med barnen, 

då föräldrarna ofta upplever att bristen på tid förhindrar dem själva att vara aktiva med sina 

barn. För att kunna motverka utvecklingen av övervikt och fetma hos barn i skolådern är 

skolgården ytterligare en miljö som borde stimulera barnen till lek och rörelse, med 

exempelvis rastaktiviteter. Lärarna måste bli mer involverade under rasterna och istället för att 

bara vakta kan lärarna hålla i aktiviteter under rasterna och se till att barnen deltar i någon 

aktivitet.  

 

Effektiva interventioner för att främja hälsan hos såväl barn och ungdomar som vuxna borde 

angripa problematiken från ett hälsoinriktat perspektiv hellre än att fokusera på själva 

viktproblematiken. Föräldrarna borde även informeras och få kunskap om vikten av en 

hälsosam livsstil redan på barnavårdcentralen. Föräldrar är nyckelpersoner när det handlar om 

hur barn utvecklas och vilka vanor samt ovanor de införlivar. Enkla råd angående 
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livsstilsvanor, samt att ge föräldrarna kunskap om vikten av att ge barnen en hälsosam start i 

livet, skulle kunna leda till en positiv utgångspunkt för barnen. På sikt kan detta motverka 

övervikt och fetma. 
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