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Inledning 

Den kraftiga ökningen av övervikt och fetma i befolkningen är idag ett av de snabbast växande 

folkhälsoproblem som finns, både nationellt och internationellt (Folkhälsoinstitutet, 2002). 

Redan 1997 slog World Health Organization (WHO) fast att övervikt och fetma är ett växande 

globalt problem och år 2002 fanns fler än hälften av de som klassificeras med fetma i 

utvecklingsländer (WHO, 2002). Enligt Lissner, Johansson, Rössner, Qvist och Wolk (2000) så har 

prevalensen av övervikt ökat i alla sociala grupper under de senaste decennierna.  

 

Barnfetma har ökat på ett oroväckande sätt och är just nu ett allvarligt problem som berör många 

låg- och medelinkomstländer (WHO, 2011). Barnfetma är idag ett världsomfattande problem och 

därför är det viktigt att detta förebyggs och prioriteras (WHO, 2000), bara i EU lider nästan var 

fjärde elev av övervikt. En studie som utskottet för kultur och utbildning har gjort så beräknas 

antalet barn inom EU som lider av övervikt och fetma öka med fler än 400 000 barn/ungdomar 

varje år (Schmitt, 2007).  

 

Ökningen av fysisk inaktivitet och övervikt har en tydlig koppling till varandra och till 

socioekonomiska förhållanden. Utöver att människor idag är alldeles för fysiskt inaktiva 

är en utav faktorerna för övervikt i många fall också deras kostvanor (Folkhälsoinstitutet, 2002). 

Övervikt och fetma har många konsekvenser och leder inte bara till många sjukdomar för individen 

och förtidig död, utan det belastar även sjukvården och ger samhället stora ekonomiska kostnader. 

En allt större andel av sjukvårdens resurser används till följdsjukdomar av övervikt och fetma, 

vilket kostar sjukvården idag flera miljarder kronor (Folkhälsoinstitutet, 2009). Hälsoekonomiska 

studier visar att den mest kostnadseffektiva insatsen för att reducera hälso- och sjukvårdskostnader 

är ökad fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2000). 
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Bakgrund 

Folkhälsoperspektiv 

Prevalensen av fetma i världen har nästan fördubblats sedan 1980 och under 2008 var 1,5 biljoner 

vuxna överviktiga. Idag lever 65 procent av världens befolkning i länder där övervikt och fetma 

leder till fler dödsfall än dödsfall för undervikt (World Health Organization, 2011). I en studie från 

Statens Folkhälsoinstitut (2004) visade det sig att prevalensen av övervikt var 44 procent bland män 

och 28 procent bland kvinnor. Prevalensen av fetma var 11 procent för både män och kvinnor i 

Sverige.   

 

Den stillasittande livsstilen påverkar alla åldrar. Stillasittande arbete blir allt fler och vanligare och 

den ökade automatiseringen i arbetslivet är orsaker till att människor förbrukar mindre energi än 

tidigare. Även orsaker som ökat tv utbud, ökad bilåkning, ökad datoranvändning samt att människor 

idag cyklar och går allt mindre (Socialstyrelsen, 2005). Den grundläggande orsaken bakom övervikt 

och fetma är obalans mellan intag och förbrukning av antalet kalorier (World Health Organization, 

2011). 

Ärftliga faktorer kan även påverka utvecklandet av fetma. Forskningen vet dock fortfarande inte 

helt säkert vad det är som ärvs, om det är en egenskap hos fettväv eller muskulatur, personlighet 

eller om benägenheten i det centrala nervsystemet eller om aptitregleringen svarar annorlunda 

(Folkhälsoinstitutet, 2004).  

 

Definition av övervikt och fetma 

Enligt nationalencyklopedin (2011) kan övervikt definieras som den kroppsvikt som är mer än vad 

som värderas vara en övre gräns för vad normal vikt innebär, personen i fråga innehar alltså en för 

stor mängd kroppsfett. Vad som är normal vikt och vad som klassas som övervikt baseras på 

personlig preferens eller medicinsk bedömning. Kroppsvikt i relation till kroppslängd är det som 

mäts och då beräknas Body mass index. Body mass index (BMI) är ett indexverktyg som beräknar 

en persons över- eller undervikt, det vill säga individens vikt i relation till dennes längd. BMI 

beräknas genom att kroppsvikten i kilo divideras med kroppslängd i meter upphöjt i två (kg/m2). 

”Normal” vikt för en vuxen person ska ligga på ett BMI mellan 20 och 25, då upp till 19 räknas som 

undervikt och 25 och över som övervikt. Ett BMI på 30 och över övergår från övervikt till fetma. 

Inom barnhälsovården och skolhälsovården i Sverige följs samtliga barn med en så kallad ”längd 

och viktkurva”. Det är denna kurva som sköterskan ser över innan BMI hos barnet räknas ut. BMI 
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räknas ut om det uppkommer avvikelser i kurvan, som till exempel två kanaler i vikt över längd på 

barnets tillväxtkurva. Iso-BMI är ett mått som räknar ut barnets BMI, vilket motsvarar BMI hos en 

vuxen (Cole, Bellizzi, Flegal, Dietz, 2000).  

En annan beräkning på BMI kan beräknas genom ett så kallat BMI z-värde, vilket även kallas SDS 

(standard deviation score). BMI- z beräknar hur mycket BMI- värdena avviker från medelvärdet i 

en referenspopulation och räknas ut genom att BMI- värdet subtraheras med populationens 

medelvärde. Det framräknade resultatet divideras i sin tur med standardavvikelsen i populationen. 

Om resultatet av det uträknade BMI z-värdet blir noll, innebär detta att individen ligger på 

referenspopulationens medelvärde. Individen är inom referenspopulationens normala 

spridningsintervall om den befinner sig mellan +2 och -2 (Rössner & Lindroos, 2007).  

 

Definition av prevention och promotion 

Enligt Hansson (2004) definieras promotion som ”främjande” men även som ett paraplybegrepp där 

både promotion och prevention ingår. 

Prevention syftar till att påverka livsstilsfaktorer och begreppet kan delas in i 3 olika undergrupper 

vilka är ”primär” (där målet är att förhindra uppkomsten av ohälsa), ”sekundär” (syftar till att 

bromsa utvecklingen av sjukdomar som redan existerar) och ”tertiär” (minska begränsningar som 

uppstår vid funktionsnedsättning) (Svenk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Definition av fysisk aktivitet  

Definitionen av fysisk aktivitet bland barn och ungdomar kan beskrivas genom alla typer av 

kroppsrörelser utförd av skelettmuskulatur och som ökar energiförbrukningen (Berg, 2008). 

Folkhälsoinstitutet (2010) menar att 60 minuters fysisk aktivitet bör barn och ungdomar utöva 

dagligen enligt de nordiska rekommendationerna. Intensiteten på aktiviteten ska vara måttlig till 

hård och vara allsidig som kan fördelas på samma dag under flera pass.  

Sollered & Eljertsson (2006) skriver att utökad skolidrott på schemat skulle innebära fördelar 

avseende barns fysiska hälsa och därmed minskas risken för övervikt.  

 

Folkhälsoområde 

Fysisk aktivitet 

Statens folkhälsoinstitut (2010) belyser vikten av den fysiska aktiviteten i de Nationella målen för 

folkhälsa, där punkt 9 består av målet ”ökad fysisk aktivitet”. Där beskrivs värdet av att utöka den 
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fysiska aktiviteten bland annat genom att sjukdomar förebyggs, till exempel risken att drabbas eller 

få symtom av kranskärlssjukdom minskar kraftigt liksom risken att dö i hjärtinfarkt. Det belyses 

även att en halvtimmes fysisk aktivitet per dag i måttligt tempo, exempelvis en promenad i 

rask takt, är tillräckligt för att ge en betydande förebyggande effekt för de flesta svenskar.  

 

Matvanor och livsmedel 

Statens folkhälsoinstitut (2011) belyser även att god kost har en avgörande betydelse för en god 

hälsoutveckling. Goda kostvanor i kombination med framförallt fysisk aktivitet kan förebygga 

många folkhälsoproblem som finns idag. Några exempel är typ 2-diabetes, stroke, hjärt- och kärl 

sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och psykisk ohälsa.  

 

Förekomst av övervikt och fetma hos barn och ungdomar 

En stor bidragande orsak till övervikt hos barn och ungdomar kan anses vara marknadsföringen av 

osund kost World Health Organization (2003). Kost med högt fett-, socker- och saltinnehåll är barn 

mer benägna att välja enligt den såkallade hastingrapporten, detta efter att barnen sett tv-reklam för 

kost (Hastings, Stead, McDermott, 2003), (Wiecha, Peterson, Ludwig, Kim, 2006).  

 

Studier har visat att barn rör sig mindre än någonsin och flickor rör sig minst speciellt under skoltid. 

(Rikscentrum, 2005), (Nowicka, 2005). Den fysiska aktiviteten för pojkar minskar tydligt i början 

av tonåren (Raustorp, 2005). Studier har även visat att cirka 80 procent av överviktiga barn i 6-7 års 

ålder är fortfarande överviktiga i de sena tonåren (Dietz, 1983). Salsberry och Reagan (2005) menar 

att övervikt ofta startar i tidig ålder och idag prioriteras därför åtgärder som skapar gynnsammare 

förutsättningar för sunda levnadsvanor hos barn och ungdomar. 

Övervikt hos kvinnan före graviditet, (Salsberry, Reagan, 2005), under graviditetsperioden och om 

övervikten kvarstår efter förlossningen kan det innebära en ökad risk för övervikt även hos barnet 

(Linné, 2005). 

 

Andelen procent av överviktiga barn i Sverige är 15–20 och andelen procent av barn med fetma är 

3–5 procent visar olika regionala studier. Sedan 1989 har övervikt och fetma bland 7-åringar i 

Stockholms län ökat från 8 till 20 procent . Övervikten bibehålls av 70-80 procent av barnen 

(Boström, Garback, Nyberg, Wikzén, Karpmyr, Marcus, 2004).  I Umeå jämfördes prevalensen av 

övervikt och fetma bland 6-11 åringar år 2001 med prevalensen som var 15 år tidigare. Andelen 
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procent av överviktiga barn under 2011 var 23 och andelen barn med fetma var då 5. Andelen barn 

som var överviktiga hade fördubblats och andelen feta fem dubblats sedan föregående mätning. Det 

visade även sig att fler flickor än pojkar var överviktiga under år 2011 (Petersen, Brulin, Bergström, 

1986). 

 

I en undersökning från 2004/2005 i Malmö stad framkommer förekomsten av övervikt och fetma i 

var och en av de tio stadsdelarna bland elever i årskurs 4. Hos flickor låg prevalensen av övervikt 

mellan 11 till 23 procent, medan fetma prevalensen låg mellan 0-9 procent. För pojkar låg 

prevalensen av övervikt mellan 9-25 procent och för fetma mellan 1-11 procent. Bredden på 

procentandelen i fetma och övervikt hos eleverna förklarades av de socioekonomiska skillnaderna 

som fanns bland skolorna. Ju lägre socioekonomisk status, desto mer övervikt och fetma (Malmö 

stads välfärdsredovisning, 2005). Statistiska centralbyrån (2008) beskriver socioekonomisk status 

som en indelning som görs utifrån den position som individen/familjen har i arbetslivet. De menar 

även att denna indelning har betydelse för livssituationen och välfärdsfördelningen. Även 

Blomquist och Bergström (2007), Kark och Rasmussen (2005) menar att det finns tydliga 

kopplingar mellan förekomst av övervikt och fetma och låg socioekonomisk status. (Jälminger, 

Marmur, Callmér, 2003), (Jansson, 2004), (Rasmussen, Eriksson, Bokedal, Schäfer Elinder, 2004) 

menar att barn i socioekonomisk utsatta grupper har sämre matvanor och löper större risk för 

ohälsa.   

 

Konsekvenser för övervikt och fetma 

Ljundahl och Svensson (2009) menar att övervikt idag är ett stort hot mot folkhälsan som inte bara 

drabbar individen själv utan problemet drabbar även samhället ekonomiskt. Sjukdomen fetma och 

överviktens följdsjukdomar är båda delarna ett stort hot mot individen själv och samhället.  

 

Fysiska hälsorisker 

Överviktiga barn och ungdomar har större risk att utveckla diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar, 

högt blodtryck och förhöjda blodfetter (SBU, 2002). Även risken att drabbas av sjukdomar som till 

exempel cancer, gallsten och få led- problem senare i livet ökar (Strandell, 2006). Könsutvecklingen 

kan rubbas hos både pojkar och flickor. Flickors övervikt kan leda till oregelbundna och utebliva 

menstruationer, vilket riskerar infertilitet. Överviktiga pojkars manliga könshormoner kan 

omvandlas till östrogen i fettvävnaden, vilket i sin tur kan leda till bröstförstoring (Janson & 
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Danielsson, 2003).  

 

Psykologiska och sociala följder  

Psykosociala problem riskerar överviktiga barn och ungdomar mer att få i jämförelse med 

normalviktiga barn. Ofta blir dessa lätt utanför, utvecklar en lägre självkänsla och har en ökad risk 

för att bli deprimerade (SBU, 2002). Mobbningen som överviktiga barn och ungdomar utsätts för 

kan leda till att de förstärker missnöjet med sin kropp. (Rasmussen m fl, 2004). Flickor är oftast mer 

kroppsfixerade än pojkar och är på så vis mer drabbade (Strandell, 2006).  

Tonårsflickor med fetma kommer sällan in på universitet, är ofta ensamstående som vuxna och har 

oftast sämre ekonomi (Koplan, m.fl., 2005). Övervikt och fetma hos barn och ungdomar visar en 

tydlig koppling till sämre livskvalitet avseende allmänt hälsotillstånd, vitalitet och fysisk funktion i 

jämförelse med den genomsnittliga befolkningen (Strandell, 2006). 

 

Intervention för att reducera övervikt och fetma bland barn och ungdomar 

För att minska risken att drabbas av fetma bland barn och ungdomar föreskrivs fysisk aktivitet av 

många läkare, där bland annat minskning av tv-tittande och dataanvändning rekommenderas (Berg, 

2008).  Några åtgärder WHO (2011) tar upp som kan minska övervikt och fetma på individnivå är 

bland annat att öka den fysiska aktiviteten, begränsa intaget av fett och socker, öka konsumtionen 

av fullkorn, nötter, baljväxter samt frukt och grönsaker.  

För att stödja individerna är det då viktigt att det finns möjligheter även på samhällsnivå för en 

hälsosam livstid. Några åtgärder på samhällsnivå är bland annat att regelbunden fysisk aktivitet och 

att hälsosamma kostvanor är prisvärda och lättillgängliga för alla individer och då speciellt för 

individer med låg socioekonomisk status. Livsmedelsindustrin har en viktig roll för individernas 

möjlighet till hälsosamma kostvanor då de kan reducera socker, salt och fett i livsmedel, göra 

näringsrik kost lättillgänglig för alla konsumenter, göra en ansvarsfull marknadsföring samt 

säkerställa tillgången till hälsosamma kostvanor på arbetsplatsen.  

 

Nyckelmiljöer för hälsofrämjande åtgärder är förskolan och skolan där daglig fysisk aktivitet ska 

prioriteras och ingå i verksamheten som en naturlig del. För barns lek och fysiska aktivitet är 

utemiljön, till exempel skolgårdens atmosfär, en viktig del i deras uppväxtmiljö. Movium i Uppsala 

har fått ett nationellt samordningsansvar för att upprätthålla ett program som landets kommuner kan 

ta del av för att förbättra lekplatser, förskolemiljöer och skolgårdar (Norwicka, Flodmark, 2006).  
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Marild, Bondestam, Bergstrom, Ehnberg, Hollsing och Albertsson Wikland (2004) menar att en 

skolbaserad prevention kan vara framgångsrik.  

Rasmussen, Hagströmer, Klepp och Brug (2007) betonar att det framförallt är stillasittande 

aktiviteter som nu dominerar i samhället och som leder till en mer inaktiv livsstil som i sin tur leder 

till ökad övervikt. Schmitt (2007) hävdar att ungdomars övervikt framförallt beror på generellt 

minskad fysisk aktivitet i- och utanför skolan. Gratz och Lundberg (2006) påpekar att skolan är den 

enda arena som når ut till alla elever och just därför bör kunskapen om ett hälsosamt liv påbörjas 

redan där.  

 

 Det anses även viktigt att föräldrarna är involverade i viktkontrollen hos överviktiga barn 

(Campbell, Hesketh, 2007). Cooke, Wardle, Gibson, Sapochnik, Sheiham och Lawson (2004) 

menar även dem att grunden för framgångsrika insatser är att involvera föräldrarna. De anser även 

att hälsofrämjande information och råd saknar effekt om inte föräldrarna samarbetar eftersom 

föräldrarna är de som bland annat formar barnets kostval genom deras kunskap om just kost (Coke, 

Wardle, Gibson, Sapochnik, Sheiham, Lawson, 2004).  

 

Det är viktigt att undersöka vilka arenor och vilka individer som kan påverka och förebygga 

epidemin, för att på ett kort- och framförallt långsiktigt sätt kunna förebygga övervikt och fetma 

bland barn och ungdomar.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa arenor för prevention och promotion mot övervikt och fetma bland 

barn och ungdomar mellan åldern 7-17 år. 

 

Metod 

Studien som gjorts är en litteraturstudie, som har till syfte att skapa en helhetssyn av kunskapsläget 

(Friberg, 2006).  Läsarna kommer i denna studie att få överblick över det avgränsade området 

övervikt och fetma bland barn och ungdomar.  

 

Datainsamling 

Inklusionskriterierna till studien har varit att artiklarna ska vara etiskt granskade av etisk kommité, 
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ha ett abstrakt och resultat som svarar på studiens syfte, samt innehålla någon/några av Mesh-

termerna. Artiklarna ska vara skrivna på språk som författarna förstår, vilka är förutom svenska; 

skandinaviska, engelska och tyska.  

Artiklar som författarna valt bort under sökningsprocessen är artiklar som ej innehållt någon av 

exklusionskriterierna. Författarna uteslöt artiklar där målgruppen var över 17 år och artiklar som har 

ett abstrakt och resultat som inte besvarade studiens syfte. Artiklar som är mer än 10 år har även 

valts att exkludera från studien.  

 

Tabell 1: Sökhistorik 

Databas Datum Sökord Träffar Urval 1* Urval 2* 

PubMed 07-11-11 (obes* OR 

overweight) AND 

child* AND school 

health care AND 

(treatment OR 

intervention OR 

prevention) 

537 4 1 

Cinahl 07-11-11 Children adolescent 

overweight 

1610 10 0 

PubMed 07-11-11 Environment obesity 

overweight children 

1073 10 0 

Cinahl 08-11-11 Mesh: children 

adolecent overweight 

prevention 

627 4 1 

PubMed 08-11-11 Prevention 

environment 

overweight 

143 5 0 

PubMed 08-11-11 School environment 

obesity prevention 

promotion 

462 9 0 

PubMed 09-11-11 Mesh: Children and 

obesity and overweight 

389 5 1 
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and school health  

programs 

PubMed 10-11-11 Mesh: School based 

AND (intervention 

AND prevention) AND 

child* AND obesity 

OR overweight AND 

family 

8019 4 1 

PubMed 14-11-11 mesh: nutrition 

intervention children 

overweight 

1751 4 1 

PubMed 16-11-11 School playgrounds 

and physical activity 

37 8 1 

SweMed+ 16-11-11 Fetma och (fysisk 

aktivitet) och 

(ungdomar) 

12 2 1 

SweMed+ 16-11-11 Overweight and 

(prevention) and 

(adolescent) 

6 5 0 

SweMed+ 16-11-11 Obesity and 

(prevention) and 

(adolescent) 

5 5 0 

PubMed  18-11-11 (obesity[MeSH 

Terms]) AND 

prevention) AND 

adolescent) AND 

quantitative article 

38 3 1 

PubMed 22-11-11 ((((overweight[MeSH 

Terms])OR 

obesity[MeSH 

Terms]) AND 

children) AND 

641 5 3 
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adolescent) AND 

promotion 

Summa   15386 83 11 

* Urval 1: genomlästa hela artiklar 

* Urval 2: utvalda artiklar till studiens resultat 

 

Databaser som användes för att inhämta artiklar var PubMed, SweMed och Cinahl (se tabell 1). 

Meshtermerna som kom till användning i resultatet var: obesity, overweight, prevention, adolescent, 

promotion, children, fysisk aktivitet, school health care, treatment, family, nutrition, intervention, 

environment, school playgrounds. För att finna de mest relevanta artiklarna till studien 

kombinerades de olika sökorden med varandra.  

Utifrån antal träffar lästes antalet titlar och abstrakt. Artiklarna som stämde överens med syftet och 

kriterierna valdes. I sin helhet lästes 83 stycken artiklar igenom. Detta resulterade i 11 stycken 

artiklar som även granskades etiskt och kvalitetsmässigt genom sidorna 47-51 från Olssons och 

Sörensens (2008) checklista för vad artikeln bör innehålla, för att kvalitetsbedöma artiklarna. 

Författarna delade upp kriterierna i låg, medel och hög kvalité, där flest ”ja” på checklistan kunde 

tolkas som en högkvalitativ artikel, medel där hälften ”ja” och hälften ”nej” på checklistan tolkades 

som medelkvalitativ och slutligen låg kvalité där framförallt flest ”nej” dominerade. 

 

Databearbetning och analys  

Författarna genomläste och valde ut 10 stycken relevanta artiklar var, oberoende av varandra. Det 

relevanta i de utvalda artiklarna antecknades. Vidare diskuterades dessa gemensamt för att därefter 

ta ett beslut om vilka artiklar som skulle ingå i studien. Tillsammans analyserades dessa 

systematiskt och de med ett relevant innehåll till litteraturstudiens syfte sparades. Samtliga valda 

artiklar sammanställdes i en resultatmatris (se bilaga 1). I resultatmatrisen beskrevs publikationssår, 

land, författare, titel, syfte, metod/urval, slutsats och vetenskaplig kvalité kortfattat.   

Polit och Beck (2006) menar att det vanligaste tillvägagångssättet för analys är att utveckla ett 

tema/kategorischema, som sedan delas upp i olika kategorier/tema. Data analyserades genom denna 

temaanalys då det ena resultatet sammanfördes till det andra från de olika studierna. 

 

Etiska övervägande 

Författarna har genomfört studien utifrån god forsknings ed, som bland annat handlar om att tala 
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sanning om forskningen som gjorts och att redovisa metoder och resultat öppet (Gustafsson, 

Hermerén, Petterson, 2005).  

Studien har gjorts utifrån forskningsprocessens alla delar av en litteraturstudie.  

Författarna har även valt studier som fått tillstånd av en etisk kommitté i första hand och där det 

gjorts tydliga beskrivna överväganden. Alla artiklar som ingår i studien har redovisats och alla 

resultat som stödjer respektive inte stödjer forskarnas åsikter har presenterats. Resultatet har även 

tolkats subjektivt och skrivits med egna ord.  

 

Resultat 

Resultatet till denna studie är baserad på 11 artiklar som presenteras i 3 olika tema, vilka är 

”hemmet”, ”skolan” och ”samhället”, som visar arenorna där övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar kan förebyggas.  

 

Hemmet 

Ökad kunskap hos föräldrarna 

Adamo m.fl. (2010) visade genom sin studie på 1940 föräldrar/vårdnadshavare till barn mellan 4- 

12 år från Ontarino vilka uppfattningar föräldrarna hade om sina barns levnadsvanor samt varifrån 

kunskapen bör komma för att få barnen mer hälsosamma. Insamlingen av data gjordes via 

telefonenkäter bestående av 36 poster som gjorts av bland annat vårdpersonal och hälso- och barn 

experter. Enkäterna visade att 43 procent av föräldrarna identifierade media (Internet, TV och/eller 

radio) som den bästa platsen för att få de kunskaper som behövs för att främja fysisk aktivitet och 

sunda matvanor i familjen. Resterande föräldrarna belyste även information från reklam, 

sjukvårdspersonal samt barnens skola som den mest sannolika platsen att förvärva kunskap. 

 

Förändrad livsstil med förbättrade kostvanor och utökad fysisk aktivitet  

I en studie gjord av Waling, Bäcklund, Lind och Larsson (2011) utvärderades effekten av en 

familjebaserad intervention på antropometriska och metabola markörer hos överviktiga och feta 

barn mellan 8-12 år (n=93).  Barnen med övervikt och fetma randomiserades till en interventions- 

eller kontrollgrupp. Interventionsgruppen deltog i ett program som syftar till förändrad livsstil när 

det gäller matvanor och fysisk aktivitet. Programmet bestod av 14 gruppmöten med olika teman, 5 

av mötena handlade om matvanor och resterande om fysisk aktivitet, beteendeförändringar och 

självkänsla. För att öka konsumtionen av frukt, grönsaker och fibrer uppmanades både föräldrar och 
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barn till att välja nyckelhålsmärkt mat, som innehåller mer fibrer och mindre salt och socker jämfört 

med liknande livsmedel. Under många möten delades föräldrarna och barnen in i olika grupper för 

att diskutera om aktiviteter som passade in i deras vardag. Målet med dessa möten, som styrdes av 

en licensierad dietist, var att uppmuntra familjerna att göra beteendeförändringar inom kost- och 

livsstilsvanor i hemmet. Efter 1 års studie fanns ingen skillnad i BMI mellan grupperna, däremot 

minskade BMI z-värdena i båda grupperna. Det fanns även en signifikant skillnad i midjemåttet 

mellan interventions- och kontrollgruppen.  

Det har även visat sig att barn som äter middag tillsammans med sin familj tre eller fler gånger i 

veckan minskade risken för övervikt (Veugelers & Fitzgerald, 2005). 

 

Sola, Brekke och Brekke (2010) gjorde en 40-veckors strukturerad intervention i Kristiansand i 

Norge, vilken var baserad på fysisk träning med livsstilsråd för överviktiga barn och en förälder (till 

barnet). Det var totalt 62 barn som deltog i åldrarna 6-14 år med ett BMI på 30 eller över. De 

räknade ut BMI, maximal syreupptagnings förmåga och kondition där tester i hopp, kast, sprint 

samt klättring gjordes under tre tillfällen, före, efter 6 månader och efter interventionens gång.  

Resultatet visade att barnens BMI sjönk med hjälp utav fysisk aktivitet under 1 års tid. Från början 

låg BMI generellt sett 2 nivåer högre.  

I Goh, m.fl. (2009) studie belystes tänkbara insatser för att åtgärda hinder för fysisk aktivitet hos 

barnen. Föräldrarna bör även här involveras och ta ansvar för sina egna barn genom att göra fysisk 

aktivitet till en självklarhet i vardagen och ställer gränser för stillasittande aktiviteter så som att titta 

på tv, spela tv-spel och sitta vid datorn. Det är inte bara föräldrarna som bör involveras utan även 

barnen och ungdomarna själva, lärare och skolan.  

 

Skolan 

Förändrade kostvanor 

Matthews, Wien och Sabaté (2011) gjorde en studie där de ville undersöka sambandet mellan 

övervikt och intag av olika maträtter av barn och ungdomar som deltog i Child-Adolescent Blood 

Pressure Study, en stor epidemiologisk studie. Författarna studerade 1764 friska barn och ungdomar 

i åldrarna 6-19 år. Det var 16 sektskolor och 13 kommunala skolor som deltog. Studien baserades på 

ett kvantitativt frågeformulär där risken för övervikt enligt förbrukning av spannmål, nötter, 

grönsaker, frukt, kött/fisk/ägg, mjölkprodukter och låg näringsrik mat beräknas genom hur de har 

svarat. De delade även ut ett kvantitativt frågeformulär som barnen fick besvara. Resultatet visade 
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att individer som äter den dagliga dosen av grönsaker är mer skyddade för risken att blir överviktiga 

samt att ett ökat mejeriintag ger en större sannolikhet för att bli överviktig.  

 

Samverkan mellan elever, lärare och föräldrar 

Schetzina, Dalton, Lowe, Azzazy, von Werssowetz, Givens och Stern (2009) gjorde en intervention 

på skolor i USA som innehöll fokusgruppsdiskussioner med årskurs 4 elever, föräldrar och lärare. 

Detta för att uppmärksamma vad skolan bör göra för att förebygga övervikt hos eleverna.  

Resultaten visade att lärare, föräldrar och elever var överens om att det inte erbjöds tillräckligt med 

hälsosamma matval i skolbespisningen. Föräldrarna uppfattade det som att deras barn inte får 

möjlighet att göra hälsosamma val utan vägledning. Eleverna var medvetna om de hälsosamma 

kostvalen i cafeterian, men de flesta valde ändå de mindre hälsosamma valen. Lärarna och 

föräldrarna kom överens om att eleverna presterade bättre i skolan om de gjorde hälsosamma 

kostval och deltog i fysisk aktivitet. Eleverna på skolan hade 45 minuters idrottslektion, vilket 

lärare, föräldrar och elever tyckte var otillräckligt, elever och föräldrar föreslog att det ska vara en 

idrottslektion om dagen. Lärarna rekommenderades även att öppna gym efter skolan, inrätta en 

vandringsled på skoldagar och ett dagligt träningsprogram. Lärarna tog även upp att det hade varit 

bra med en stegräknare för att hjälpa eleverna att bli mer medvetna om sin aktivitetsnivå.  

Goh, m.fl., (2009) gjorde även dem en studie där fokusgruppsdiskussioner utfördes på ungdomar, 

föräldrar. Fokusgruppsdiskussionerna hade till syfte att få fram vad deltagarna ansåg vad det fanns 

för hinder för sunda matvanor och fysisk aktivitet. Deltagarna blev även tillfrågade om 

interventionsidéer för att åtgärda ungdomars fetma. Studien bygger på 14 fokusgruppsdiskussioner 

med ungdomar (n=119), 8 fokusgruppsdiskussioner med föräldrar (n=63) och 28 intervjuer med 

experter inom kost och fysisk aktivitet för ungdomar. 

Deltagarna föreslog själv att en intervention på EU-nivå bör göras för att minska tillgången till 

ohälsosamma livsmedel och öka tillgången till hälsosam mat. De förslog också förbättringar av 

skolmaten med salladsbarer, färska grönsaker och skivad frukt. De betonar också att föräldrar måste 

ta ansvar för att ändra barnens kost hemma och förbättra kommunikationen med sina barn om just 

hälsosam mat. Författarna menade att om antalet elever som äter hälsosam skollunch ökar, skulle 

det resultera i minskad förbrukning av mindre hälsosamma alternativ omedelbart före och efter 

skolan. Ett ökat fokus på matens näringsinnehåll i skolhälsovårdens läroplan och matlagningskurser 

för familjer är förslag på tänkbara insatser för att åtgärda hinder för sunda matvanor. Många 

hävdade också att näringslära skulle börja i grundskolan (Goh, m.fl., 2009). 
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Ökad fysisk aktivitet 

Taylor m.fl. (2011) gjorde en studie där fysisk aktivitet mättes på 16 lågstadieskolor i Nya Zeeland 

där 441 barn deltog. Den fysiska aktiviteten mättes av tre forskare genom ett standardiserat 

protokoll under tre tillfällen vid skolgårdarnas fasta lekmöjligheter, t.ex. vid hinderbanor och 

klätterväggar. Resultatet visade att antalet fasta lekmöjligheter i skolan är förknippad med högre 

fysisk aktivitet hos barn.  

En studie av Donnely, m.fl., (2009) hade också till syfte att genom ökad fysisk aktivitet minska 

övervikt och fetma hos elever. Studien pågick under 3 år på 24 grundskolor. Den fysiska aktiviteten, 

måttlig till kraftig intensitet, i skolan skulle utökas till 90 min/vecka. Det primära målet var 

minskning av BMI, medan de sekundära var daglig fysisk aktivitet och förbättrade studieresultat 

hos eleverna. Efter 3 år visade resultatet att skolor med minst 75 minuters fysisk aktivitet gav 

eleverna en bromsad ökning i BMI. Resultatet visade även att skolorna som genomförde 

interventionen uppvisade mer daglig fysisk aktivitet och förbättrade skolresultat. 

I Veugelers och Fitzgerald (2005) studie visade det sig även att utökad fysisk aktivitet genom fler 

idrottstimmar medför goda resultat för viktnedgång och en hälsosammare livsstil.  Det medverkade 

4298 stycken årskurs 5 elever från Nova Scotia. Eleverna mättes, vägdes och deras matvanor, 

fysiska och stillasittande aktiviteter och skolbaserade riskfaktorer bedömdes även.  

Elever som hade idrott två eller fler gånger i veckan i skolan minskade risken för övervikt och 

fetma.   

Deltagarna i studien av Goh, m.fl., (2009) menar även att genom fler skoltävlingar och upprustning 

av skolgårds- miljön skulle kunna öka deras motivation till att vara mer fysiskt aktiva. 

 

Samhället 

Statsplanering och intervention inom hälso- och sjukvårdvården 

I studien av Goh, m.fl., (2009) kommer det även fram att samhällsinterventioner som att öka 

tillgången till fysisk aktvitet på fritiden genom att skapa fler lokala parker, fler fritidsgårdar med 

möjlighet till fysiska aktiviteter, skulle motivera fler barn och ungdomar till att vara mer fysiskt 

aktiva och på så vis förebygga övervikt och fetma på lång sikt bland barn och ungdomar. 

Hälso- och sjukvården gjorde även ett program för att utöka den fysiska aktiviteten på fritiden. Det 

medverkade 125 stycken överviktiga barn och ungdomar mellan 6-16 år som inväntade behandling 

hos öppenvården. Interventionen pågick under 1 år och syftade till att stabilisera eller minska 

deltagarnas vikt på lång sikt. Gruppmötena var en eftermiddag i veckan under 3 timmar, där 1,5 
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timme hölls igång med fysiskt aktiva lekar. Den resterande tiden undervisades gruppen om kost som 

de tillagade tillsammans. Under samtliga skollov kördes ett program mellan tre till fem dagar i 

veckan, där det var obligatoriskt att deltaga under minst en dag varje vecka. Program syftade som 

sagt till att främja fysisk aktivitet på fritiden och att skapa nya inbördes relationer genom utflykter 

(till exempel promenader och simning), spel, workshops och idrottstävlingar. Föräldrar och mor-

/farföräldrar och andra vårdnadshavare deltog även en gång i månaden i ett möte där de fick 

utbildning för utvecklandet av deras barn. Mötena innehöll område inom kost, fysisk aktivitet, 

stärka självkänslan, konfliktlösning och medicin. Efter interventionstiden visade resultaten på en 

minskning i BMI på många av barnen i behandlingsgruppen, men majoriteten var fortfarande 

överviktiga. En förbättring på subjektiv hälsa, emotionella välbefinnande och allmänna samt 

specifika behandlingar påvisades (Wille, Erhart, Petersen, Ravens-Sieberer, 2008).  

 

Motverka socioekonomiska skillnader 

Magnusson, Sjöberg, Kjellgren och Lissner (2011) gjorde en studie för att se hur de sociokulturella 

skillnaderna såg ut i övervikt och fetma hos skolbarn.  Studien genomfördes i två områden med hög 

och låg socioekonomisk status (SES). Trehundrafyrtio stycken 11-12 åringar deltog i tre 

tvärsnittsstudieenkäter där de kostrelaterade beteendena, den fysiska aktiviteten och den uppfattade 

hälsan, tillsammans med antropometriska undersökningar, bedömdes. Jämförelser gjordes före och 

efter en lokalt ingripande (2003 kontra 2008) inom låg-SES skolan, och mellan de låga och höga 

SES skolorna (2008 endast). Resultatet visade att mellan 2003 och 2008 fanns en minskning i BMI 

för flickor i låg SES skolan, i kombination med ett minskat intag av kaloririka sötade drycker och 

godis. De positiva förändringarna tros vara ett resultat av samspel mellan generella samhälleliga 

förändringar och lokala förebyggande insatser, författarna menade även att SES- områdena måste 

prioriteras och att åtgärder bör anpassas till befolkningen. Även i Veugelers och Fitzgeralds (2005) 

studie belystes även här vikten av att det erbjuds goda möjligheter för att minska övervikt och fetma 

i låginkomstområden och att dessa bör prioriteras för att de socioekonomiska ojämlikheterna i hälsa 

ska minskas i framtiden.  
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa arenor för prevention och promotion mot övervikt 

och fetma bland barn och ungdomar mellan 7-17 år. 

 

Resultatdiskussion 

Genom studierna som inhämtades var det flest lyckade interventioner och åtgärder på tre arenor, 

vilka var i hemmet, skolan och i samhället. 

 

Hemmet 

Studierna där förbättrade kost- och motionsvanor ingick kunde det även tolkas som att föräldrarna 

är viktiga på denna front, med tanke på att det bland annat är de som lagar mat åt barnen och 

ungdomarna. Det kan då även tolkas som att det är viktigt att föräldrarna har god kunskap om 

näringsinnehållet för att kunna minska och förhindra övervikt och fetma hos sina barn. Strandell 

(2006) menar även att många barn behöver hjälp från sina föräldrar för att minska i vikt eller att 

förebygga övervikt. Om föräldrarna inte stöttar deras barn genom hälsosam kost och att eventuellt 

ta med dem på fysiska aktiviteter blir det desto svårare för deras barns viktnedgång. Att föräldrarna 

har mer kunskap inom kost- och motionsområdet bidrar givetvis att de vet hur de ska gå tillväga för 

att hjälpa sina barn bli mer hälsosamma. Studien av Adamo, m.fl. (2010) visade att de flesta 

föräldrar kunde tänka sig att internet, TV och/eller radio var det som kunde förvärva kunskap om 

sunda mat- och motionsvanor enklast.  

Det kan även anses vara viktigt att föräldrarna inte bara säger till sina barn att göra de ena efter de 

andra goda vanorna, utan att de själv även förändrar sina vanor till det bättre. Av författarnas egna 

erfarenheter så gör barn och ungdomar sällan som föräldrarna säger, utan som föräldrarna gör.  

 

Skolan 

De flesta resultat tydde på att skolan var en av de viktigaste arenorna där en hälsosam livsstil kan 

påbörjas. Skolan är en arena som når ut till alla barn och ungdomar där betydelsefull kunskap fås. 

Detta är även något som Strandell (2006) bekräftar då författaren menar att skolan är betydelsefull 

eftersom kunskap om bland annat kost, fysisk aktivitet och hälsa kan ges där och nå ut till alla 

elever och alla socioekonomiska grupper.  

Då kan alltså skolan bidra genom en förbättring av kosten till att även barn och ungdomar med lägre 

socioekonomisk status iallafall kan inta en sund måltid om dagen. Härmed kan det alltså tolkas som 
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att skolan en central roll för det hälsofrämjande arbetet bland barn och ungdomar. Gratz och 

Lundberg (2006) menar även att skolan är den enda arena som når ut till alla elever och just därför 

bör kunskapen om ett hälsosamt liv påbörjas redan där.  

 

Det har upptäckts många olika skolinterventioner i studierna som haft som syfte att bl.a. minska 

elevernas övervikt. Detta bland annat genom kostförändringar och utökad fysisk aktivitet. Alla 

skolinterventioner som hittades påvisade ett positivt resultat med ökad fysisk aktivitet och minskat 

BMI hos de flesta elever efter interventionens tid. Författarna fann även relevanta studier med 

fokusgrupps- diskussioner som belyste åsikter om hur skolan bör bidra till hälsosamma vanor. Där 

framkom bland annat genom Schetzina, m.fl. (2009) från eleverna att idrottstimmarna bör utökas. 

Även majoriteten från studien av Andersson och Wanstadius (2005) visade att det som främst skulle 

motivera eleverna till goda motionsvanor även på fritiden var om fler idrottstimmar i veckan skulle 

schemaläggas. Goh, m.fl., (2009)  visade andra förslag från elever för att utöka den fysiska 

aktiviteten i skolan, vilka var bland annat att fler skoltävlingar skulle arrangeras och upprustning av 

skolmiljön. En studie av Haug, Torsheim, Sallis och Samdal (2008) visade att skolor som har mer 

utomhusanläggningar har större möjlighet till fysisk aktivitet, jämfört med skolor som ej har det. 

Samband mellan fysisk aktivitet och utomhusanläggningar och lekmöjligheter har studien av Taylor, 

m.fl. (2011) bekräftat genom resultatet som visade att antalet fasta lekmöjligheter i skolmiljön är 

förknippad med högre fysisk aktivitet hos eleverna. Även Haug, Torsheim, Sallis & Samdal (2008) 

menar att fokus borde ligga på att förändra skolans utomhusmiljö för att utöka mängden fysisk 

aktivitet i skolan.  

Författarna upptäckte även ännu en studie som påvisade goda resultat med interventionsstudier där 

fokus låg på ökad fysisk aktivitet och förändrade kostvanor i skolan. Nyberg (2009) som gjorde som 

bestod bland annat av att minska fett och socker i skollunchen och mellanmål. Den fysiska 

aktiviteten i skolan ökades även med 30 minuter per dag (utöver idrottslektionerna) som 

integrerades i skolschemat och genomfördes under ledning av klasslärarna. Resultatet blev att 

övervikt och fetma hos eleverna minskade från 20 till 17 procent i interventionsskolorna medan en 

ökning från 16 till 19 procent skedde i kontrollskolorna. Även livsmedelsvalen i hemmen var 

hälsosammare i interventions- än i kontrollskolorna.  

Denna studie kan kopplas till i princip samtliga studier av skolintervention som författarna har med 

i resultatdelen.  
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Ett empowermentperspektiv har på senare år kommit att utmana vissa mer traditionella mål och 

arbetssätt. En fördel med detta perspektiv är att det verkar etiskt mer tillfredsställande (Faresjö & 

Åkerlind, 2005). Den viktigaste punkten i empowerment är att det är barnen och ungdomarna själva 

som får den stora möjligheten att faktiskt formulera sina problem och lösa dem. En bra åtgärd i 

detta sammanhang är då eleverna själva får till exempel vara med i fokusgruppsdiskussionerna 

angående hur skolan anpassar sig till hälsosamma vanor. Här kommer åsikter fram om hur skolans 

miljö ska se ut för att få så stora möjligheter till fysisk aktivitet som möjligt och till förbättrade 

kostvanor. På detta vis kan eleverna tillsammans med föräldrar och lärare lösa de problem som finns 

inom hälsoområdet och förhoppningsvis ta del av dem mer.  

 

Skolan är som sagt en central och viktig arena för att få kunskap om ett hälsosamt liv (Haug, 

Torsheim, Sallis & Samdal 2008), dock menar Strandell (2006) att skolan själv inte kan ansvara för 

alla barns och ungdomars kost- och motionsvanor, utan att det krävs även att samhället och arenor 

som hemmet kan bidra till hälsosamma vanor. 

 

Samhället 

Förutom åtgärder i arenorna skolan och hemmet, kan även åtgärder i samhället och dess 

statsplanering, samt inom hälso- och sjukvården, förebygga övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar. Studien av Goh, m.fl., (2009) menar till exempel att olika samhällsinterventioner kan 

bidra till att barn och ungdomar är mer fysiskt aktiva. Exempel de tar upp är att skapa fler parker 

och fritidsgårdar.  

Engström (2004) menar att om det finns en fungerande cykelväg till och från skolan innebär det en 

viktig faktor för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.  

Även om möjligheter till gång- och cykelvägar finns till och från skolan, så finns det alltid barn och 

ungdomar som inte har möjligheten att cykla till och från skolan på grund av för lång sträcka. Här 

går ansvaret från samhällsplanering ”tillbaka” föräldrarna, som då får på bästa möjliga sätt aktivera 

sina barn fysiskt på fritiden.  

Hälsosamma insatser kan på så vis anses vara väldigt betydelsefulla eftersom barn och ungdomar 

med låg socioekonomisk status i förekommande fall inte har samma möjlighet till medlemskap i en 

idrottsförening och därav vara fysiskt aktiv på fritiden, på grund av att familjen är mer utsatt 

ekonomiskt. Den dåliga ekonomin kan även göra att kostvalen i hemmet blir sämre, med tanke på 

att nyttig kost såsom frukt och grönsaker oftast är ganska dyrt. 



 

19 

 

 

Här kan det anses som att alla arenor hör ihop och bör samarbeta på bästa möjliga vis för att 

förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar. Barnens närmiljö som hemmet och skolan 

är viktigast, men för att underlätta ännu mer till en hälsosam livsstil inblandas även samhället. 

 

Metoddiskussion 

För att få en översikt inom detta område genomfördes en litteraturstudie, där redan publicerat 

material sammanfattats till en enda studie.  

Litteraturstudiers fördelar är att resultatet höjs till en abstraktionsnivå som inte är lika möjligt som i 

en enskild studie (Nilsson, 2005). Andra fördelar med litteraturstudier menar (Backman, 1998) vara 

att dem ger en bredare helhetssyn och sammanfattning över den senaste forskningen inom det 

aktuella, avgränsade området. Forsberg och Wengström (2003) menar att den granskning som 

författarna gör av redan publicerat material kan vara en nackdel med litteraturstudier.  

 

Sökning av artiklar gjordes i databaserna PubMed , Cinahl och SweMed. PubMed var databasen 

som användes mest efter en bit in på uppsatsen eftersom den var en relevant databas för studiens 

syfte där många artiklar till studien fanns. Vi försökte finna så många relevanta artiklar som möjligt 

till att analysera och välja ut till uppsatsen. Artiklarna analyserades efter att vi valt ut 10 stycken 

artiklar var, vilket blev en styrka både tideffektivt och att vi tillsammans fick 20 stycken olika 

artiklar som kunde passa bra in till vår uppsats. Därefter analyserades artiklarna gemensamt genom 

att vi exkluderade artiklar som inte liknade varandra. Artiklar som inkluderades till studien var 

artiklar som kunde jämföras och föras samman i resulatdelen.  

 

De flesta artiklar som vi fann var utländska, framförallt USA. Detta kan förklaras som att övervikt 

och fetma hos barn och ungdomar är mest uppmärksammat utanför Sverige, även om övervikt och 

fetma har utökats radikalt under de senaste åren i Sverige. Att vi hittade mest engelska artiklar kan 

även förklaras med att vi genom våra mesh- termer framförallt sökte på engelska. Därigenom kan vi 

ha missat många relevanta artiklar från många andra länder, i detta fall hade vi även kunnat 

inkludera artiklar på danska, norska, tyska. Däremot fann vi två artiklar från Sverige men skrivna på 

engelska. Genom att endast söka med de valda mesh- termerna till studiens resultat kan även ha 

gjort att författarna missat många relevanta artiklar som inte innehar våra mesh- termer. Resultatet 

kan på så sätt sett annorlunda ut om författarna valt andra sökord. 
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Det kan ha funnits en risk att den engelska texten tolkats fel, då författarnas moderspråk är svenska. 

Detta är något som försökts undvikas genom diskussion med varandra, samt sökning av fraser och 

ord som kan tolkas på olika sätt. Detta är även något som Forsberg och Wengström (2003) bekräftar 

då de menar att den engelska inhämtade data kan misstolkas oavsiktligt.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna kan även vara faktorer som kan göra att inhämtningen av data 

begränsas och på så vis kan författarna missa fler relevanta artiklar till sin studie. I detta fall hade 

inte författarna många exklusionskriterier eller inklusionskriterier.  

Om författarna i denna studie hade begränsat sökningen mer genom att exempelvis endast använda 

artiklar som publicerats mellan år 2008 och 2011 så hade författarna missat en del viktiga artiklar. 

Författarna anser att det är intressant att se hur fetmaepidemin har utvecklats under årens gång. Nu 

fann författarna däremot endast artiklar från 2005 och framåt vilket faktiskt ger dem ett relevant 

resultat att de använder sig utav resultat som inte är äldre än sex år. Författarna hittade fler 

betydelsefulla artiklar ju närmre publikations år 2011 de kom. Detta kan bero på den ökade 

prevalens som just nu finns, vilket Folkhälsoinstitutet (2002) bekräftar genom att den kraftiga 

ökningen av övervikt och fetma i befolkningen är idag ett av de snabbast växande folkhälsoproblem 

som finns, både nationellt och internationellt. Det växer alltså fortfarande men däremot har fler och 

fler också blivit medvetna och intresserade om problemet vilket gör att kunskapen växer och 

förhoppningsvis kan den ökade prevalensen bromsas i framtiden.  

 

Konklusion 

Arenor där prevention och promotion kan genomföras mot övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar mellan 7-17 år är i hemmet, i skolan och i samhället. 

I hemmet kunde förebyggandet av övervikt och fetma framförallt ske genom en förändrad livsstil 

med bland annat förbättrade kostvanor, där föräldrarna bör servera sina barn nyckelhålsmärkt mat.  

I skolan resulterade framförallt utökad fysisk aktivitet genom fler idrottstimmar till en förbättrad 

hälsa hos barnen och ungdomarna.  

Samhället kan även bidra med utökning av möjligheter till fysisk aktivitet genom fler parker och 

fritidsgårdar. 
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Implikation 

Eftersom marknadsföring idag är så omfattande bör reklam som riktar sig till barn och ungdomar 

visa mer hälsosamma val än vad det gör idag. Tv reklam visar till exempel väldigt mycket från 

McDonalds och chokladtillverkare där barn och ungdomar är inblandade och ”suktar” efter detta 

goda, men dock så onyttigt. 

 

Skolsköterskan är en viktig del för barnens framtida hälsa då hon kan undersöka och informera om 

övervikt och fetma så fort som barnen börjar skolan, alltså i ett tidigt skede i barnens liv. Här kan 

det då även vara viktigt att föräldrarna är med de första åren då undersökningar görs på barnen, för 

att då få möjlighet att undervisas om vikten av sund kost och fysisk aktivitet.  Här bör 

skolsköterskan även belysa vikten av hur mycket barnen påverkas av sina föräldrars kost och 

motionsvanor.  

 

Fler skolinterventioner där fokus på kost förändringar och ökad fysisk aktivitet bör göras och 

prioriteras. Något som författarna anser hade kunnat vara intressant är att göra en kohortstudie 

baserat på en hälsointervention i skolan, där elever får ta del av en intervention som gjorts av 

experter inom hälsoområdet, för att sedan följas under ett par år och förhoppningsvis få goda 

resultat i barnens hälsa då fler är fysiskt aktiva och har sundare kostvanor.  

Inom skolan bör även ha fler schemalagda lektioner som vidtar fler område inom hälsa. 

Avslutningsvis kan det tyckas vara enormt viktigt att förebygga övervikt och fetma i tidig ålder, 

möjligtvis även tidigare än 7-årsåldern, som är författarnas yngsta målgrupp, eftersom att övervikt 

och fetma bidrar till oerhört många fysiska och psykiska hälsorisker.  

Om övervikt och fetma förebyggs i tidig ålder får fler bättre självkänsla, i förekommande fall 

kommer de lättare in på universitet och därmed får en bättre utbildning som vidare leder till bättre 

ekonomi. Den förbättrade ekonomin kan på så vis bidra till att individerna kan köpa sund kost och 

medverka i en idrottsförening eller något träningskompani.  

Alltså, om övervikt och fetma förebyggs i tidig ålder blir det inte en ond cirkel av ingen utbildning 

och dålig ekonomi. Barnen och ungdomarna som förebyggs mot övervikt och fetma kan lära sina 

eventuellt kommande barn mer om hälsa och på så vis kan prevalensen av övervikt och fetma mot 

framtidens barn och ungdomar bromsas upp och förhoppningsvis minskas successivt i världen.  
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Publikationsår 

Land 

Författare Titel  Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2011 

USA 

Matthews, V.L. 

Wien, M. 

Sabaté, J. 

The risk of 

child and 

adolescent 

overweight is 

related to types 

of food 

consumed. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sambandet mellan 

övervikt och intag 

av olika maträtter 

av barn och 

ungdomar som 

deltog i Child-

Adolescent Blood 

Pressure Study, en 

stor 

epidemiologisk 

studie. 

Metod 

1768 friska barn och 

och ungdomar i 

åldrarna 6-19 år 

Det dagliga intaget 

av grönsaker kan 

förebygga övervikt 

bland barn och 

ungdomar. 

HÖG 

2010 

Norge 

Sola, K. 

Brekke, N. 

Brekke, M. 

An activity-

based 

intervention for 

obese and 

Syftet med denna 

studie var att 

implementera och 

utvärdera en 

En prospektiv 

interventionsstudie. 

Sammanlagt 62 

överviktiga barn från 

Denna ettåriga 

aktivitetsbaserade 

interventionen för 

överviktiga och 

HÖG 



 

 

physically 

inactive 

children 

organized in 

primary care: 

feasibility and 

impact on 

fitness and BMI 

A one-year 

follow-up study 

primärvårdsbaserad 

intervention under 

ett år för 

överviktiga och 

stillasittande barn i 

åldrarna 6-14 år. 

 

Kristiansand, södra 

Norge, i åldrarna 6-14 

år som hade 

remitterats för deras 

fetma var inbjudna 

från väntelistor på det 

lokala sjukhuset. 

inaktiva barn 

utförts i 

primärvården 

lyckades genom att 

öka 

kardiovaskulära 

kapaciteten och 

fysiska konditionen 

i kombination med 

minskat BMI hos 

dem som avslutade 

interventionen. 

 

2009 

USA 

Goh, Y-Y.  

Bogart, L. M.  

Sipple-Asher B. 

K. Uyeda, K.   

Hawes-

Dawson, J. 

Olarita-

Dhungana, J.  

Using 

community-

based 

participatory 

research to 

identify 

potential 

interventions to 

Syftet med studien 

var att undersöka 

deltagarnas syn på 

hinder och möjliga 

interventioner för 

hälsosam kost och 

fysisk aktivitet. 

Kvalitativ metod 

119 ungdomar, 63 

föräldrar deltog samt att 

28 intervjuer med 

kunniga personer inom 

området övervikt och 

fetma bland barn och 

ungdomar gjordes. 

Fokusgruppsdiskussion

Resultaten visade 

att samhällsbaserad 

forskning är 

användbar för att 

upptäcka tänkbara 

åtgärder som är 

godtagbar av 

befolkningen.  

MEDEL 



 

 

Ryan, G. W. 

Schuster, M. A. 

overcome 

barriers to 

adolescents’ 

healthy eating 

and physical 

activity 

 

er hölls med 

ungdomarna men även 

med föräldrarna.  

2008 

Tyskland 

Wille, N. 

Erhart, M. 

Petersen, C. 

Ravens-

Sieberer, U. 

 

The impact of 

overweight and 

obesity on 

health-related 

quality of life in 

childhood – 

results from an 

intervention 

study 

 

Författarna 

undersökte 

hälsorelaterad 

kvalite av livet 

(HRQoL) och det 

emotionella 

välbefinnandet hos 

överviktiga barn 

från en 

öppenvårdbehandli

ng och 

förändringar av 

dessa parametrar 

under 

Tvärsnittsstudie. 125 

överviktiga (inklusive 

fetma) barn som 

uppsökte hjälp från en 

behandlingsanläggning 

jämfördes med 172 

barn från 

slumpmässigt utvalda 

skolor. 

Resultaten betonar 

vikten av 

patientrapporterade 

resultat av 

”Hälsorelaterade 

kvaliteten av livet” 

(HRQoL). 

Även om övervikt 

och fetma kan följa 

de flesta av barnen 

under hela deras 

livstid, kan 

minskning i 

samband med 

HÖG 



 

 

behandlingen.  denna kroniska 

sjukdom vara 

reducerad. 

Möjligheter för 

hälsofrämjande 

insatser hos 

överviktiga och 

feta barn och 

ungdomar 

diskuterades även.  

 

2005 

Kanada 

Veugelers, P. J. 

Fitzgerald, A. 

L. 

 

Prevalence of 

and risk factors 

for childhood 

overweight and 

obesity 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sambandet mellan 

övervikt/fetma och 

riskfaktorer som 

rör kostvanor, 

aktiviteter, 

föräldrar och 

skolor.  

 

Kvantitativ metod.  

Under 2003 

undersöktes årskurs 5 

elever och deras 

föräldrar och rektorer i 

Nova Scotia. 

Barn och skolor i 

låginkomstområden 

bör prioriteras i 

folkhälsoarbetets 

initiativ för att 

minska framtida 

socioekonomiska 

ojämlikheter i 

hälsa. 

 

HÖG 



 

 

 

2011 

Nya Zeeland 

Taylor, R.W. 

Farmer, V.L. 

Cameron, S.L. 

Meredith-Jones, 

K. 

Williams, S.M. 

Mann, J.I. 

School 

playgrounds 

and physical 

activity policies 

as predictors of 

school and 

home time 

activity 

Avgöra om antalet 

fasta 

lekmöjligheter på 

skolgårdar och i 

närvaro av skolans 

politik om fysisk 

aktivitet oberoende 

associerades med 

högre nivåer av 

fysisk aktivitet hos 

barn. Även att 

bedöma 

tillförlitligheten på 

mätinstrustrument 

och lekplatsen.  

Fysisk aktivitet mättes 

genom accelerometer 

över 5 fördjupnings 

perioder och 3 

heldagar i skolan på 

441 barn från 16 

lågstadieskolor i 

Dunedin, Nya 

Zeeland. Antalet fast 

lekmöjligheter (swing, 

fort, skjut, hinderbana, 

klättervägg etc.) i varje 

skolgård räknades vid 

tre tillfällen med tre 

forskare efter ett 

standardiserat 

protokoll.  

Antalet fast 

lekmöjligheter i 

skolan och 

lekplatser är 

förknippad med 

högre fysisk 

aktivitet hos barn. 

Inget samband med 

skolans politik som 

rör fysisk aktivitet 

visades. Att öka 

antalet permanenta 

lekmöjligheter kan 

erbjuda en 

kostnadseffektiv 

och långsiktig 

strategi för att öka 

den fysiska 

aktiviteten hos 

barn.  

MEDEL 



 

 

2011  

Sverige 

Magnusson, 

M.B. 

Sjöberg, A. 

Kjellgren, K.I. 

Lissner, L. 

Childhood 

obesity and 

prevention in 

different socio-

economic 

contexts 

Att bedöma de 

senaste trenderna 

inom fetma, hälsa 

och livsstil hos 

svenska skolbarn 

med fokus på 

socioekonomiska 

skillnader. 

Tvärsnittsstudie. 

340 stycken 11-12 

åringar besvarade 3 

stycken 

tvärsnittsenkäter. 

 

Positiva 

förändringar i kost 

och vikt status 

uppmärksammades 

flickor i ett 

socioekonomiskt 

utsatt samhälle som 

genomgick en 

hälsofrämjande 

intervention. 

Resultat 

understryker 

multifaktoriell 

etiologi av 

barnfetma och 

vikten av att 

fortsätta förbättra 

könsmedvetna 

förebyggande 

insatser.  

HÖG 

2011.  Waling, M. Effects on Att utvärdera Randomiserad Insatsen hade HÖG 



 

 

Sverige. Bäcklund, C. 

Lind, T.  

Larsson, C. 

Metabolic 

Health after a 1-

Year-Lifestyle 

Intervention in 

Overweight and 

Obese Children: 

A Randomized 

Controlled 

Trial.  

effekten av en 

familje-baserad 

intervention på 

antropometriska 

och metabola 

markörer hos 

överviktiga och 

feta barn. 

kontrollerad studie. 

Överviktiga eller feta 

8-12 åringar (n= 93) 

randomiserades till en 

interventionsgrupp 

eller kontrollgrupp. 

 

begränsade effekter 

på antropometriska 

och metabola 

markörer, som 

betonar behovet av 

att förebygga 

övervikt och fetma 

redan i barndomen.  

 

2009. 

USA. 

Donnelly JE, 

Greene JL, 

Gibson CA, 

Smith BK,  Washburn, RA. Sullivan, DK. DuBose, K. Mayo MS,  Schmelzle, KH. Ryan, JJ. Jacobsen, DJ. 

Williams, SL. 

Physical 

Activity Across 

the Curriculum 

(PAAC): a 

randomized 

controlled trial 

to promote 

physical 

activity and 

diminish 

overweight and 

obesity in 

Främja fysisk 

aktivitet och 

minska övervikt 

och fetma hos 

grundskolebarn 

genom 

interventionen 

”Physical Activity 

Across the 

Curriculum 

(PAAC)”. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Tjugofyra stycken 

grundskolor 

randomiserades till en 

interventionsgrupp 

eller en kontrollgrupp. 

Alla barn i årskurs två 

och tre följdes till 

årskurs fyra och fem.  

PAAC kan främja 

daglig fysisk 

aktivitet och 

studieresultat hos 

grundskolebarn. 

Dessutom kan 75 

minuter av PAAC 

bromsa ökningen 

av Body Mass 

Index.  

HÖG 



 

 

elementary 

school children.  

2009. 

USA. 

Schetzina, KE. 

Dalton III, WT. 

Lowe, EF.  

Azzazy ,N. 

VonWerssowet, 

KM.  

Givens, C. 

Stern HP.  

Developing a 

coordinated 

school health 

approach to 

child obesity 

prevention in 

rural 

Appalachia: 

results of focus 

groups with 

teachers, 

parents, and 

students. 

Att utveckla en 

samordnad strategi 

för 

skolhälsovården till 

barnprevention på 

landsbygden 

Appalachia. 

Fokusgruppsdiskussio

ner med lärare, 

föräldrar och årskurs 4 

elever i Appalachia. 

Datan som samlats 

in i den aktuella 

studien har bidragit 

till en kunskapsbas 

om befolkningen 

på landsbygden. 

Datan identifierade 

även styrkor och 

hinder för att hjälpa 

till med 

utvecklingen av ett 

pilotprogram 

baserad på CSH 

(coordinated school 

health) -modellen. 

MEDEL 

2010. 

Kanada.  

Adamo, K.B. 

Papadakis, S. 

Dojeiji, L. 

Turnau, M. 

Using path 

analysis to 

understand 

parents’ 

Att avgöra 

föräldrars 

uppfattningar om 

sitt barns 

En slumpmässig 

telefonundersökning 

genomfördes bland 

föräldrar till barn 

Föräldrarna i denna 

studie verkade inte 

förstå, eller hade 

liten kunskap om 

MEDEL 



 

 

Simmons, L. 

Parameswaran, 

M. 

Cunningham, J. 

Pipe,  A.L.  

Reid, R.D. 

perceptions of 

their children’s 

weight, physical 

activity and 

eating habits in 

the Champlain 

region of 

Ontario.  

kroppsvikt, kost 

och fysisk 

aktivitets vanor, 

och att testa en 

modell av 

föräldrarnas 

uppfattningar om 

sina barns fysiska 

aktivitet och deras 

sunda kostvanor.   

mellan fyra och tolv år 

som bor i Ontario. 

de 

rekommendationer 

för fysisk aktivitet 

och sunda 

matvanor hos barn. 

Föräldrarna 

verkade grunda 

sina bedömningar 

på hälsosamma 

nivåer av fysisk 

aktivitet eller sunda 

matvanor med  

minimala kriterier, 

dessa kriterier är 

oförenliga med de 

som används av 

vårdpersonal för att 

berätta om  lämplig 

fysisk 

aktivitetsnivå och 

sunda matvanor. 



 

 

Undersökningen 

belyser en viktig 

kunskapslucka 

mellan 

vetenskapligt 

yttrande och 

föräldrarnas 

uppfattningar om 

kriterierna för 

sunda motions- och 

ätbeteenden 

 

 

 

 

 

 


