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SAMMANFATTNING 

Övervikt och fetma (Ö/F) hos barn ökar runtom i världen och är ett växande 

folkhälsoproblem. Sedan mitten av 1980-talet har det även ökat i Sverige. Syftet med 

föreliggande studie var att analysera möjligheten att förutsäga risken för Ö/F hos ett barn vid 

fem års ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder. Studien genomfördes som en 

registerstudie av 11 125 barn, födda mellan 2003–2006 och folkbokförda i Uppsala län. Data 

analyserades med korstabellsanalys och logistisk regressionsanalys med justering för 

mammans utbildningsnivå och mammans vikt. Analyserna i studien visade att tillväxtmätning 

vid tre års ålder inte gav en säker förutsägelse för Ö/F vid fem års ålder, eftersom 40,5 % av 

barnen med Ö/F vid tre års ålder normaliserade sin vikt vid fem års ålder. Detta trots att 

resultatet visade en kraftig överrisk att utveckla Ö/F vid fem års ålder om barnet hade Ö/F vid 

tre års ålder (OR 18,73). Bland mammor med låg utbildningsnivå fanns en överrisk för barnen 

att ha Ö/F vid fem års ålder, jämfört med mammor med hög utbildningsnivå. Det fanns även 

en överrisk att ha Ö/F vid fem års ålder för de barn vars mammor själva hade Ö/F i jämförelse 

med de barn som hade normalviktiga mammor. Vidare forskning behövs inom området Ö/F 

hos förskolebarn samt kring behandlingsstrategier för att kunna implementera tidiga insatser, 

såväl på individ- som samhällsnivå.  

 

Nyckelord: Barnfetma, övervikt, socioekonomiska faktorer, distriktssköterska, barnhälsovård   



 

 
 

ABSTRACT 

Overweight and obesity in children increases around the world and is a growing public health 

problem. Since the mid-1980's it has also increased in Sweden. The purpose of the present 

study was to analyze the possibility of predicting the risk of overweight/obesity in a child at 

the age of five by means of growth measurement at the age of three years. 

The study was conducted as a register study of 11 125 children, born between 2003-2006 and 

registered in Uppsala county. Data was analyzed with cross-reference analysis and logistic 

regression analysis with adjustment for mothers education level and mothers weight. The 

analyzes in the study showed that at three years of age, growth measurement did not provide a 

reliable predictive of overweight/obesity at the age of five years, since 40.5 % of the children 

with overweight/obesity at three years of age normalized their weight at the age of five years.  

Even though the results showed a high risk of developing overweight/obesity at five years of 

age if the child had overweight/obesity at the age of three years (OR 18.73). Among mothers 

with low education level, there was an over-risk for the children to have overweight/obesity at 

the age of five years, compared to mothers with a high level of education. There was also an 

over-risk of having overweight/obesity at the age of five years for the children whose mothers 

themselves had overweight/obesity in comparison with the children who had normal-weight 

mothers. Further research is needed in the field of overweight/obesity and preschool children 

and regarding treatment strategies to be able to implement early interventions, both at 

individual and social level. 

 

Keywords: Childhood obesity, overweight, socioeconomic factors, district nurse, Child 

Health Service 
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DEFINITIONSLISTA 
 

BMI – Body Mass Index. 

BMI används för att definiera och avgränsa under-, normal- och övervikt samt fetma hos 

vuxna och barn över två års ålder. BMI beräknas utifrån vikt i kg och längd i meter med en 

formel (vikt/längd2). BMI-gränserna är olika för vuxna och barn (Marild, Olbers & 

Torgerson, 2016). Vuxna har BMI-gränsvärde för övervikt på 25 och för fetma på 30 

(Hagenäs, 2012). BMI-värden för barn varierar pga. att barnen fortfarande växer på längden 

(Marild et al., 2016). Barns värden kan tolkas med hjälp av Iso-BMI som är ett internationellt 

vedertaget mått, vilket är specifikt för kön och ålder mellan 2 till 18 år (Cole, Bellizzi, Flegal 

& Dietz, 2000), se bilaga 1. Att utgå från BMI-värden på populationsnivå har en god 

samstämmighet med fettmängden, dock inte för den enskilda individen (Hagenäs, 2012).  

 

Normalvikt 

Normalvikt definieras som BMI 18,5–24,9 och undervikt som BMI <18,5 (Marild et al., 

2016). I föreliggande studie kommer personer med BMI under 25 att benämnas som 

normalviktiga, oavsett hur lågt BMI de har. 

 

Tillväxtmätning 

Individuell mätning av längd och vikt hos barn vid upprepade tillfällen under barnens 

uppväxt. För att kunna följa barnens individuella tillväxtförlopp. Det är viktigt att barnen mäts 

med samma teknik (Ekholm, 2017). 

 

Överrisk 

I denna studie används begreppet överrisk när en ökad risk för händelse föreligger.  

 

Övervikt och fetma 

Övervikt klassificeras som en riskfaktor för framtida sjukdom i form av exempelvis hjärt-

kärlsjukdomar medan fetma klassificeras som en sjukdom i sig (Marild et al., 2016). 
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BAKGRUND 

 

Epidemiologi  

 

Globalt 

Enligt Världshälsoorganisationen (2017) har övervikt och fetma (Ö/F) tidigare främst varit ett 

problem i höginkomstländer, men nu ses även en drastisk ökning i låg- och 

medelinkomstländer. Patienter med Ö/F är en patientgrupp där ansvaret för omhändertagande 

är oklart, i USA har problemet med Ö/F identifierats, men det finns inga strategier eller 

lösningar för att hantera denna patientgrupp (Larsson & Rössner, 2015). Även övervikt hos 

barn samt barnfetma ökar runtom i världen, och är ett växande hälsoproblem. I ett flertal 

länder ses barnfetma som en alarmerande utmaning (Världshälsoorganisationen [WHO], 

2016). År 2010 hade cirka 43 miljoner barn i världen, en konstaterad Ö/F, vilket motsvarade 

en ökning från 4,2 % år 1990 till 7,7 % år 2010. Om Ö/F fortsätter att öka i samma takt så kan 

det år 2020 förväntas vara 9,1 % eller cirka 60 miljoner barn som utvecklat Ö/F (de Onis, 

Blössner & Borghi, 2010). Enligt WHO (2016) har det gått långsamt att få fram insatser för 

att minska barnfetma runtom i världen och kontinuitet har inte kunnat uppnås. WHO (2016) 

menar att det inte hjälper med enstaka interventioner för att minska den växande 

fetmaepidemin utan det behövs ett världsomfattande samarbete.  

 

Nationellt 

Ö/F hos barn och ungdomar har sedan 1980-talet ökat i Sverige. Hos tioåriga skolbarn sågs en 

ökning av fetma från mindre än 1,0 % år 1980 till 3,0 % vid 2000-talets början, men sedan 

dess har det legat stabilt på cirka 3,0 %. Data insamlade från barnhälsovården (BHV) påvisar 

att 2–4 % av fyraåringar har utvecklat fetma (Marild et al., 2016). Enligt statens 

folkhälsoinstitut (2011) ses nu en avtagande ökning, men trots detta är det historiskt sett 

fortfarande en hög andel barn med Ö/F. I Sverige har barn som bor på landsbygden samt barn 

som bor i områden med lägre socioekonomisk status högre risk att utveckla övervikt jämfört 

med de som bor i städer och i områden med högre socioekonomisk status (Lissner, Sohlström, 

Sundblom & Sjöberg, 2010). Larsson och Rössner (2015) lyfter att Ö/F hos barn är ett 

specifikt problem som kräver utökade kunskaper, dock saknas dessa kunskaper inom dagens 

primärvård och barnmedicin.  
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Samhällskostnad till följd av övervikt och fetma  

Fetma orsakar samhällskostnader i form av bland annat minskat arbete, för tidig död och 

ökade vårdkostnader (Dee et al., 2014). Under de senaste decennierna har övervikt blivit ett 

stort folkhälsoproblem i ett flertal länder, vilket lett till ökade kostnader för hälso- och 

sjukvården (Odegaard, Borg, Persson & Svensson, 2008). Vårdkostnad, både somatisk och 

psykiatrisk, är högre för en person med övervikt jämfört med en normalviktig person (Borg et 

al., 2005). År 2003 antogs vårdkostnaden i Sverige för primärvård, sjukhusvård samt 

läkemedel till följd av övervikt motsvara ett värde på tre miljarder kronor (Statens Beredning 

för medicinsk och social Utvärdering [SBU], 2002). Sonntag, Ali och de Bock (2016) menar 

att barnfetma står för en samhällsekonomisk belastning då barn med Ö/F i stor utsträckning 

förblir Ö/F som vuxna, detta innebär höga livstidskostnader i form av vårdkostnader och 

indirekta kostnader såsom sjukskrivning.  

 

Samhälle och miljö som bidragande faktorer till övervikt och fetma 

Fetma är inte enbart resultatet av individuella livsstilsval utan påverkas även av samhällets 

strukturer. Samhället idag är mekaniserat och kravet på fysisk aktivitet har minimerats jämfört 

med föregående generationers. Det är idag lättare att ta bilen än att promenera och då hunger 

uppstår finns energirik och onyttig mat lättillgängligt (Larsson & Rössner, 2015). Dagens 

barn växer därför upp i miljöer som gynnar Ö/F och i många länder är omgivningen inte 

anpassad efter barnens fysiska aktivitet. Dessutom har barn idag, i högre grad än tidigare, 

stillasittande aktiviteter med ökad skärmtid (dator, surfplatta och tv) (WHO, 2016). I miljöer 

där barn vistas förekommer även marknadsföring av ohälsosam kost vilket uppmuntrar barn 

till osunda levnadsvanor istället för att skydda dem (Prowse, 2017). Den ohälsosamma 

kosthållningen som uppstått beror bland annat på lättare åtkomst, överkomliga priser och 

reklam för ohälsosam kost (WHO, 2016).  

 

Risker med övervikt och fetma hos barn 

Barn med Ö/F har en ökad risk att fortsätta vara det längre fram i livet (WHO, 2016). Enligt 

Cunningham, Kramer och Narayan (2014) är det fyra gånger så stor risk att ha fetma som 

tonåring för de som är överviktiga vid fem års ålder, jämfört med normalviktiga femåringar. 
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Enligt Derwig och Håkansson (2016) kan Ö/F med tiden göra att barnen utvecklar diabetes 

typ två, hjärt-kärlsjukdomar, artros och vissa cancerformer. Vidare menar Derwig och 

Håkansson (2016) att livskvaliteten för dessa barn kan försämras, då de kan bli utsatta för 

mobbning, få lågt självförtroende samt låg självkänsla. Detta kan i sin tur leda till fysisk och 

psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det många barn med fetma som inte får sina 

behov av behandling tillgodosedda.  

 

Behandlingsstrategier för barn med övervikt och fetma  

Flertalet studier visar behovet av tidiga interventioner hos barn för att minska Ö/F (Baker, 

Farpour-Lambert, Nowicka, Pietrobelli & Weiss, 2010; de Onis et al., 2010). Tidiga 

interventioner för att minska Ö/F kan bestå av små förändringar i vardagen såsom att införa 

nya matrutiner, äta tillsammans med familjen, påbörja fysisk aktivitet såsom att gå eller cykla 

till skolan eller att familjen tar dagliga promenader tillsammans (Baker et al., 2010). Personal 

inom BHV möter ett stort antal barn i Sverige, vilket ger möjligheter att arbeta förebyggande 

genom hälsosamtal kring levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2013). Baker et al. (2010) menar att 

en stor andel barn med Ö/F behandlas inom primärvården, där olika professioner såsom 

sjukgymnast, dietist och läkare utövar ett nära samarbete. Då de flesta barn med fetma inte har 

någon underliggande sjukdom, indikerar det på ohälsosamma levnadsvanor (Baker et al., 

2010). Den stora utmaningen blir då att hitta strategier för familjerna att ändra sina 

levnadsvanor. Jackson och Cunningham (2017) menar bland annat att en tidig insats kan vara 

att minska tv-tittandet hos barn, vilket kan leda till lägre BMI. Frekvent tv-tittande leder till 

ökad inaktivitet och risk för ökat kaloriintag framför tvn. En senare åtgärd är familjeterapi 

som sägs vara en effektiv behandlingsmetod för att förebygga fetma. Terapin går ut på att få 

familjerna att ändra sina livsmönster genom att öka viljan till förändring samt känna ansvar 

för levnadsvanorna (Flodmark & Ohlsson, 2008). Behandlingen av barn med fetma bör utövas 

med en helhetssyn där även andra problemområden uppmärksammas, t.ex. psykosociala 

faktorer (Socialstyrelsen, 2013). Målet med behandlingen är att ändra barnets och familjens 

beteende kring levnadsvanor för att förbättra livskvaliteten. Här spelar vårdgivarna en viktig 

roll. Genom motivation, stöd och utbildning till familjerna kan goda levnadsvanor erhållas 

samt bibehållas (Baker et al., 2010). I Sverige ska sjuksköterskor inom barnavårdscentraler 

(BVC) arbeta med personcentrerad rådgivning och stärkande av patienternas egna delaktighet 

i vården (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes, 2012).  
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Risk- och skyddsfaktorer för att utveckla övervikt och fetma 

 

Arv och levnadsvanor 

Familjen är en viktig faktor för barnets utveckling och påverkar barnets livskvalitet (Flodmark 

& Ohlsson, 2008). Det är vanligare att överviktiga barn har överviktiga föräldrar jämfört med 

normalviktiga barn. Att ha överviktiga föräldrar utgör därför en riskfaktor för utveckling av 

övervikt (Andersen, Christensen & Søndergaard, 2013). Larsson och Rössner (2015) menar 

att övervikt kan ses som en indikation på att familjen har problem med sina kost- och 

livsstilsvanor. Föräldrar med övervikt kan dessutom identifiera sig med att deras barn är 

överviktiga och därmed har de lättare att acceptera detta (Flodmark & Ohlsson, 2008). Ö/F 

kan även uppstå på grund av andra faktorer än livsstilsvanor, såsom ärftlighet i familjen, 

bakomliggande sjukdom hos barnet, läkemedel såsom psykofarmaka, samt komplikationer 

under fosterlivet, som leder till låg eller hög födelsevikt, som i ett senare skede kan leda till 

att barnet blir överviktigt (Baker et al., 2010). 

 

Mammans vikt 

Barnafödande kvinnor har under de senaste decennierna ökat i vikt och det har även 

födelsevikten hos barn, vilket tros ha ett samband. Barn med hög födelsevikt löper större risk 

att utveckla fetma än barn med normal födelsevikt (Marild et al., 2016). Studier har påvisat att 

mammor med fetma ökar risken för att deras barn utvecklar fetma, diabetes typ 2, astma samt 

hjärt- och kärlsjukdomar (Godfrey et al., 2017). Den starkaste riskfaktorn för barn att utveckla 

Ö/F är enligt Doi, Williams och Frank (2016) att mamman är överviktig. Parrino et al. (2016) 

påvisar att överviktiga mammor hade signifikant ökad risk att få överviktiga barn, jämfört 

med normalviktiga mammor. I diskussionen tar de upp att detta kan vara relaterat till genetisk 

ärftlighet samt livsstils- och kostvanor.  

 

Socioekonomiska faktorer 

Det är vanligare med Ö/F i områden med lägre inkomster än i höginkomstområden (Roswall 

et al., 2016; Sjöberg et al., 2011). Vidare menar Roswall et al. (2016) att barn i 

höginkomstområden inte påverkades i samma utsträckning av andra kända riskfaktorer för 

Ö/F som barn i låginkomstområden. Det finns skyddande faktorer i höginkomstområden och 

dessa faktorer skulle kunna ligga till grund för tidiga insatser, det efterfrågas dock fler studier 
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kring vilka de skyddande faktorerna är. Det är även vanligare med övervikt bland barn i 

områden med lägre utbildningsnivå jämfört med barn i områden med högre utbildningsnivå 

(Sjöberg et al., 2011). Barn till mammor med låg utbildningsnivå har ökad risk att utveckla 

Ö/F (Matthiessen, Stockmarr, Fagt, Knudsen & Biltoft-Jensen, 2014; Rougeaux, Hope, Law 

& Pearce, 2017). Svensson et al. (2014) menar att socioekonomiska faktorer påverkar barns 

tillväxt och det är därför viktigt att familjer med låg utbildningsnivå får ökat stöd och 

utbildning för att förebygga Ö/F.  

 

Barnhälsovårdens preventiva arbete i Sverige 

I Sverige erbjuds alla barn kostnadsfri BHV från födseln fram t.o.m. fem års ålder då 

elevhälsan tar över. Kontakten sker i hemmet och på mottagningar som benämns BVC där 

distriktssköterskor har en viktig roll i det dagliga arbetet (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2016a). Enligt Socialstyrelsen (2014) är BHVs mål att främja barns hälsa och 

utveckling, samt att bidra till att öka den fysiska och psykosociala hälsan och därmed 

förebygga ohälsa. Ett av BHVs delmål är att tidigt identifiera problem i barns uppväxtmiljö 

och hälsa för att kunna sätta in åtgärder. BHV agerar riskförebyggande genom att främja 

hälsosamma relationer i familjen. Det sker genom en kontinuerlig hälsoövervakning med 

regelbundna besök där möjligheter finns att ge individuell hjälp till barn och familj. Här finns 

även möjlighet att identifiera ohälsa, arbeta förebyggande, vara uppmärksam på barnens 

närmiljö samt, via riktade insatser, minimera risken att barn far illa (Socialstyrelsen, 2014). 

Barnfetma är svårbehandlat och tidiga insatser är avgörande för att överviktiga barn inte ska 

utveckla fetma (Socialstyrelsen, 2013). Barnfetma anses dock vara lättare att behandla än 

fetma hos vuxna, men det är fortsatt en utmaning och ett komplext område. Det är viktigt att 

identifiera barnfetma och det första steget till en effektiv behandling är att ge goda råd kring 

kost och fysisk aktivitet (Flodmark & Ohlsson, 2008).  

 

Distriktssköterskans preventiva arbete inom barnhälsovården 

Enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) ska distriktssköterskan inom BHV arbeta 

hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och kunna stödja familjerna. Det gör 

distriktssköterskan genom att bygga upp en relation till familjerna. Genom sin kompetens kan 

distriktssköterskan uppmuntra familjerna till delaktighet i den fortsatta planeringen av vården 



 

7 
 

för att minska Ö/F och på så sätt stödja livsstilsförändringar. Distriktssköterskan ska ha ett 

holistiskt förhållningssätt och kunna se till den miljön som barnet lever i för att på så sätt 

kunna arbeta hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Enligt Magnusson, Blennow, Hagelin och 

Sundelin (2016b) ingår det i distriktssköterskans arbetsuppgifter inom BHV att ge stöd till 

föräldrar i grupp och individuellt.  

 

Etiska dilemman inom det preventiva arbetet med övervikt och fetma  

Ö/F hör till ett tillstånd i vården som av sjukvårdspersonal anses svårbehandlat och 

patientgruppen ses som ett problem, till följd av svårigheterna att få tillräcklig följsamhet till 

behandlingar och livsstilsråd. Patienter med Ö/F har samma rätt att bemötas med respekt som 

andra patientgrupper. Dock känner sig många av dessa patienter inte välkomna i vården 

(Larsson & Rössner, 2015). Även sjuksköterskor som arbetar på BVC anser att Ö/F är ett 

svårbehandlat tillstånd, och upplever svårigheter i att bemöta och hantera dessa barn, då de 

upplever att det är ett komplext och omfattande område. Barnens övervikt kan många gånger 

förklaras genom att föräldrarnas livsstil överförs på barnen och är beroende av vilken 

medvetenhet föräldrarna har om problemet med ohälsosamma levnadsvanor och övervikt. 

Därför kan det uppfattas som ett provocerande och känsligt område (Isma et al., 2012). De 

flesta föräldrar håller med om att dålig kosthållning samt inaktivitet orsakar Ö/F. En del 

föräldrar, som själva är överviktiga, är dock mindre mottagliga eller ointresserade av att få råd 

kring levnadsvanor eller få dietistkontakt (Andersen et al., 2013).  

 

Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska perspektiv åskådliggörs med Bronfenbrenners ekologiska system, som är 

en modell för att se relationen mellan barn, familj och samhälle (i Magnusson et al., 2016a). 

Bronfenbrenner (1977) menar att barnet genomgående i livet och uppväxten är en del av sin 

omedelbara miljö. Barnen formas av relationerna i den närmaste miljön, likväl av miljöerna 

sinsemellan samt av de större sammanhangen. Bronfenbrenners modell utgår ifrån individen, i 

detta fall barnet, som omges av fyra system, mikro-, meso-, exo- och makrosystemet. Dessa 

system innefattar faktorer som samhällets lagar, institutioner, strukturer (förskola, skola) samt 

individens närmaste familj. Bronfenbrenners modell vill visa att barnets utveckling och 
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välbefinnande påverkas av en samverkan mellan livsvillkor och sociala sammanhang på flera 

olika plan (i Magnusson et al., 2016a). Den ekologiska miljön består också av olika system. 

Mikrosystemen t.ex. familj, öppen förskola och kamrater påverkar barnet indirekt. 

Mesosystemet är interaktionen mellan de olika mikrosystem som barnet befinner sig i (i 

Lagerberg & Sundelin, 2000). Bronfenbrenner (1977) förklarar vidare att mesosystemet är ett 

system av mikrosystem. Sedan följs detta av exosystemet som innefattar sjukvård, 

myndigheter samt massmedia, med andra ord olika samhällsstrukturer som inverkar på barnet 

i mikro- och mesosystemet (Bronfenbrenner, 1977). Makrosystemet påverkar inte individen i 

sitt specifika sammanhang på samma sätt som de föregående systemen. Makrosystemet är 

lagar, kulturer och mönster som samhället är uppbyggt av och därmed påverkar det hur barnet 

lever sitt liv (Bronfenbrenner, 1977). Ett exempel på hur makrosystemet verkar är att 

klassrummen har liknande utseende samt fungerar på liknande vis runt om i Sverige (i 

Lagerberg & Sundelin, 2000). Bronfenbrenner (i Lagerberg & Sundelin, 2000) menar att 

teorin kan användas som ett verktyg för att få en bättre uppfattning om samspelet individer 

emellan men också deras samspel med samhället. Bronfenbrenner har en tanke om att allt 

hänger ihop, alla påverkas av allt, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
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Problemformulering 

Barnfetma ökar runtom i världen, och är ett växande hälsoproblem. Barn med Ö/F har en 

ökad risk att fortsätta vara det längre fram i livet, vilket kan leda till psykisk och fysisk 

ohälsa. Flertalet studier påtalar behovet av tidiga insatser för att minska uppkomsten av Ö/F 

hos barn. Genom en ökad förståelse för sambandet mellan förskolebarn och Ö/F skulle 

möjlighet eventuellt kunna ges till tidig upptäckt samt preventiva åtgärder. Det är en kunskap 

som distriktssköterskan skulle kunna ha nytta av i sin profession.  

 

Syfte 

Syftet var att analysera möjligheten att förutsäga risken för övervikt/fetma hos ett barn vid 

fem års ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder. 

 

Frågeställningar 

• Går det att predicera övervikt/fetma hos barn vid fem års ålder med hjälp av 

tillväxtmätning vid tre års ålder? 

• Påverkas prediktionen av övervikt/fetma vid fem års ålder av föräldrars 

utbildningsnivå? 

• Påverkas prediktionen av övervikt/fetma vid fem års ålder av mammans BMI? 

 

METOD 

 

Design 

Föreliggande studie var en kvantitativ kohortstudie med longitudinell ansats, som utgick från 

registerdata. Kohorter följs över tid och benämns som naturliga grupperingar, en longitudinell 

ansats utförs för att se orsakssamband, dvs. att uppföljning görs över tid (Björk, 2011).  

 

Urval 

Studiepopulationen i föreliggande studie hämtades från forskningsdatabasen för SHIP-studien 

(Social differences in health among Infants and Preschool children in Uppsala and Orebro 
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Counties) som omfattar barn födda 1986–2011 folkbokförda i Uppsala respektive Örebro län 

något av dessa år, n=183 523. Tillväxtdata i denna databas fanns tillgängligt från och med år 

2006 och för 3- och 5-åringar endast för barn i Uppsala län. Studiepopulationen begränsades 

därmed till barn födda 2003 tom 2006 folkbokförda i Uppsala län, n=15 481.  

 

Exklusionskriterier för studien var barn som saknade tillväxtdata vid någon av tidpunkterna 

tre år eller fem år. Bortfallet bestod av barn som flyttat in/ut ur länet under perioden, barn som 

ej kommit på tre- eller femårskontrollen, barn som inte blivit mätta avseende längd och vikt 

+/- 2 månader från födelsedag samt barn med längd eller vikt utanför +/- 3 standardavvikelse 

(SD). Totalt bortfall var n=4356 (28,1 %). Den totala studiepopulationen bestod därefter av 11 

125 barn, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Urvalsprocessen

Barn födda 2003–2006

Folkbokförda i Uppsala län

n = 15 481

Totalt Bortfall
n = 4356 (28,1 %)

Tillväxtdata vid 5 år saknas
n = 1789 (11,6 %)

Tillväxtdata vid 3 år saknas
n = 1029 (7,5 %)

Tillväxtdata utanför +/- 3 SD
n = 1538 (12,1 %)

Exklusionskriterier

Urval
Barn födda 2003: n = 2590

Barn födda 2004: n = 2761

Barn födda 2005: n = 2790

Barn födda 2006: n = 2984

Totala studiepopulationen
n = 11 125
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Datainsamlingsmetod 

Registerdata innehållande uppgifter om barnens vikt och längd samt mammans vikt, längd 

och utbildningsnivå hämtades från forskningsdatabasen för SHIP-studien. Databasen 

innehåller rutinmässigt insamlade journaldata från BHV hämtade från informations- och 

statistiksystemet Basta i Uppsala län och BHV-system i Örebro län samt från flera nationella 

register, bland annat Medicinska födelseregistret på Socialstyrelsen (MFR) och LISA-

databasen på Statistiska Centralbyrån (SCB). Föräldrarnas uppgifter länkades till varje barn 

via personnumret i Flergenerationsregistret. Dahmström (2005) menar att registerdata kan 

komma till användning för att undersöka samband vid statistiska undersökningar genom att 

variabler tas fram för olika grupper. Registerdata innehåller sparad data som ligger tillgängligt 

i forskningsregister som kan komma till användning längre fram.  

 

Validitet i registerdatabaser 

Validiteten för data i Basta anses vara hög och är därför bra att använda i kvalitetsuppföljning 

och forskning. Data i barnens journaler och data i Bastaregistret har en hög grad av 

samstämmighet. Bastaregistret har inbyggda valideringskontroller, detta för att data ska 

lämnas in korrekt (Wallby, Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2011).  

 

Registret över befolkningens utbildning (UREG) i LISA-databasen uppdateras årligen med 

data angående utbildning (Statistiska centralbyrån [SCB], i.d.). En faktor som kan anses som 

en svaghet är att det är ett större bortfall gällande invandrares utbildningsnivå (SCB, 2006). 

Detta påverkar dock inte föreliggande studies resultat. 

 

Validiteten i MFR uppehålls genom att datainnehållet säkerställs och kvalitetssäkras 

regelbundet. Utvärderingar som utförts av registerdata i MFR 1998 påvisade att det fanns ett 

större bortfall för en del uppgifter (Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, 2002). I 

föreliggande studie har dock endast en liten del av data från MFR använts.  

 

Tillvägagångssätt 

I samband med inskrivningsbesöken inom BHV informerades föräldrar skriftligt och muntligt 

om att registerdata, såsom vikt och längd, samlas i ett länsregister (Basta). Deltagandet var 

frivilligt och om föräldrarna önskade avstå skulle de meddela detta till sjuksköterskan på 
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BVC. Så länge detta inte skedde registrerades data av sjuksköterska inom BHV, i 

statistiksystemet Basta, vid varje rutinmässigt besök. I Sverige ska etikprövning alltid 

förekomma för att skydda studiedeltagare (Kjellström, 2012). Godkännande för SHIP-studien, 

där föreliggande studie har inhämtat data, har givits av den lokala etikkommittén på 

medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, diarienummer (Dnr) 2008/367.  

 

Studievariabler 

 

Tillväxtdata vid tre och fem års ålder 

Tillväxtdata har i SHIP-studien hämtats från Basta. Grunddata i studien var barnens vikt i 

gram (g), vilket omräknades till kg enligt formeln (gram/1000), längd i centimeter (cm), vilket 

omräknades till meter enligt formeln (cm/100), vid tre respektive fem års ålder. Utifrån 

grunddata kunde BMI beräknas enligt formeln (vikt/längd2) därefter klassificeras enligt iso-

BMI i övervikt respektive fetma (Cole et al., 2000). BMI-variabeln (tillväxtvariabeln) 

dikotomiserades till två kategorier Ö/F respektive normalviktiga.  

 

Mammans utbildningsnivå  

Data om utbildningsnivå i SHIP-studien hämtades från UREG efter att skolor och övriga 

utbildningsanordnare registrerat uppgifter om avklarad utbildning till SCB. Variabeln 

mammans utbildningsnivå kategoriserades till tre kategorier. Förgymnasial utbildning kortare 

än nio år eller tom nio år kategoriserades till kort utbildning (låg utbildningsnivå), 

gymnasialutbildning som högst två-årig eller tre-årig och eftergymnasialutbildning kortare än 

tre år kategoriserades som medellång utbildning (medellång utbildningsnivå) samt 

eftergymnasial utbildning tre år eller längre och forskarutbildning till lång utbildning (hög 

utbildningsnivå) (Wallby, 2012).  

 

Mammans BMI 

Uppgifter om mammors längd och vikt i SHIP-studien hämtades från MFR och avser värden 

vid registreringen vid inskrivningen på mödravårdscentralen (MVC). Vikt i gram (g) 

omräknades till kg enligt formeln (gram/1000). Längd i centimeter (cm) omräknades till 

meter enligt formeln (cm/100). BMI beräknades enligt formeln (vikt/längd2). Därefter 

dikotomiserades BMI-variabeln till två kategorier Ö/F respektive normalvikt. 
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Utfallsvariabeln i studien var barnens vikt vid fem års ålder (beroendevariabel). Den 

huvudsakliga bakgrundsvariabeln var barnens vikt vid tre års ålder. Uppgift om mammans 

utbildningsnivå och BMI (oberoende variabler) utgjorde förväxlingsvariabler. 

Förväxlingsvariabler har samband med både oberoende samt beroende variabler och kan 

inverka på sambandet mellan exponering och effekt. Det kan därför vara av värde att justera 

undersökningen för dessa förväxlingsvariabler för att se hur resultatet förändras (Björk, 

2011). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vissa register t.ex. MFR är så kallade hälsodataregister som omfattas av särskild lagstiftning. 

Enligt lagen om hälsodataregister (SFS, 1998:543) är deltagande i hälsoregister obligatoriskt, 

vilket innebär att inget samtycke behöver inhämtas för dessa data. Hälso- och sjukvården har 

skyldighet att lämna uppgifter till register för kvalitetssäkring, uppgifterna som förs in i 

register ska dock vara ändamålsenliga, användningsområden kan vara forskning och 

epidemiologiska undersökningar. Data ur forskningsdatabasen får endast användas i en studie 

om det är till nytta i ett större perspektiv. Enligt Kjellström (2012) ska en etisk motivering till 

studien förekomma där nytta för individen, samhället eller professionen ska kunna ses. Basta 

är inte ett hälsodataregister och därför krävdes samtycke från föräldrarna. Föräldrarna 

informerades rutinmässigt av BHV om att data samlas in i forskningssyfte och de har haft 

möjlighet att tacka nej till deltagande. Föräldrarnas uppgifter länkades till varje barn via 

personnumret i Flergenerationsregistret sedan byttes personuppgifterna ut med löpnummer för 

att förhindra att dessa uppgifter sprids. Data kommer i föreliggande studie att presenteras så 

att enskild individ inte går att identifiera. Därmed upprätthålls konfidentialiteten, som enligt 

Kjellström (2012) innebär att människor har en rättighet till att uppgifter ska få vara privata 

samt att data presenteras så att enskild deltagare inte kan identifieras. 

 

Bearbetning och analys 

Studievariablerna analyserades såväl deskriptivt som med logistisk regression. Baserat på de 

faktiska antalen på de dikotomiserade tillväxtvariablerna beräknades också sensitivitet, 

specificitet samt det positiva och negativa prediktiva värdet i en korstabell. Resultaten 

redovisas i frekvens och procent. Enligt Gunnarsson och Billhult (2012) används sensitivitet 
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och specificitet till att avgöra om ett test mäter det som avses mätas. Detta innebär att om 

sensitiviteten är 100 % blir det inga normalviktiga som felaktigt klassas som Ö/F samt om 

specificiteten är 100 % blir det inga Ö/F som felaktigt klassas som normalviktiga 

(Gunnarsson & Billhult, 2012). Gunnarsson och Billhult (2012) menar att det positiva 

prediktiva värdet talar för sannolikheten att barnen är Ö/F vid fem års ålder om de var Ö/F vid 

tre års ålder, medan det negativa prediktiva värdet talar för sannolikheten att barnen är 

normalviktiga vid fem års ålder om de var normalviktiga vid tre års ålder. De dikotoma 

variablerna analyserades med logistisk regressionsanalys i fyra modeller. Vid dikotoma 

variabler då uppskattning av risken för en händelse önskas är logistisk regression en lämplig 

analysmetod (Björk, 2011). I modell 1 analyserades de enskilda bakgrundsvariablernas 

betydelse för utfallet var och en för sig i en ojusterad analys. I modellerna 2–4 justerades 

sambandet mellan Ö/F vid tre års ålder och Ö/F vid fem års ålder för övriga 

bakgrundsvariabler. Resultatet har beskrivits i form av oddskvoter (OR) med ett 95 procentigt 

konfidensintervall (95 % CI). Resultatet presenteras i löpande text och tabeller. Registerdata 

har transformerats och analyserats i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

version 23. 
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RESULTAT 

Studiepopulationen bestod av totalt 11 125 barn, av dessa var det vid tre respektive fem års 

ålder 15,1 % respektive 15,2 % som hade Ö/F. Mammor med låg utbildningsnivå var få (7.1 

%) i jämförelse med mammor med hög utbildningsnivå (41.1 %). För variabeln mammans 

BMI fanns ett bortfall på 18.2 %, se tabell 1. 

 

 

 

Analys av möjligheten att förutsäga risken för övervikt och fetma hos barn vid fem års 

ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder 

Som framgår av tabell 2 hade 40,5 % av de barn som hade Ö/F vid tre års ålder normalvikt 

vid fem års ålder och 59,5 % av barnen som hade Ö/F vid tre års ålder var fortsatt Ö/F vid 

fem års ålder. Det var vanligare att ha Ö/F vid fem års ålder, om mamman hade en låg 

utbildningsnivå (17,6 %) samt om mamman själv hade en Ö/F (23,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Studievariabler. 

Antal och relativa frekvenser n=11 125 

     n % 

Vikt vid 3års ålder N 1)  9446 84,9 

 Ö/F 2)  1679 15,1 

     

Vikt vid 5års ålder N  9439 84,8 

 Ö/F  1686 15,2 

     
Mammans 

utbildningsnivå Låg   795 7,1 

 Medel  5689 51,1 

 Hög  4573 41,1 

 Saknas  68 0,6 

     

Mammans BMI N  5802 52,2 

 Ö/F  3298 29,6 

  Saknas   2025 18,2 

1) Normalvikt (N)     

2) Övervikt/Fetma Ö/F     
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Tabell 2. Samband mellan vikt vid tre års ålder, mammans 

utbildningsnivå samt mammans BMI och vikt vid fem års ålder.    

Antal och relativa frekvenser. n=11 125         

    

Vikt vid 

5års ålder   

   N 1)   Ö/F 2)  

   n %   n % 

Vikt vid 3års ålder   N 8759 92,7  687 7,3 

  Ö/F 680 40,5  999 59,5 

        

Mammans Låg 655 82,4  140 17,6 

utbildningsnivå  Medel 4742 83,4  947 16,6 

  Hög 3981 87,1  592 12,9 

        

Mammans BMI N 5182 89,3  620 10,7 

    Ö/F 2529 76,7   769 23,3 

1) Normalvikt (N)        

2) Övervikt/Fetma (Ö/F)       
 

Sensitivitet: 59,3 %. Den andel av de barn med Ö/F vid fem års ålder som även hade Ö/F vid 

tre års ålder. D/(B+D). Se tabell 4 nedan.  

Specificitet: 92,8 %. Den andel av de barn som var normalviktiga vid fem års ålder som var 

normalviktiga redan vid tre års ålder. A/(A+C).  

Positivt prediktivt värde: 59,5 %. Andelen barn vid tre års ålder med Ö/F som fortsatt hade 

Ö/F vid fem års ålder. D/(C+D).  

Negativt prediktivt värde: 92,7 %. Andelen normalviktiga barn vid tre års ålder som fortsatt 

var normalviktiga vid fem års ålder. A/(A+B) (Wallby, 2012). Se tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Korstabell. Övervikt och fetma vid tre års ålder 

 och vid fem års ålder. Antal. 

                    Vikt vid fem år 

Vikt vid tre år N Ö/F Totalt 

  N 8759 687 9446 

  Ö/F 680 999 1679 

 Totalt 9439 1686 11 125 
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Tabell 4. Korstabell för beskrivning av sensitivitet, specificitet och positivt respektive 

negativt prediktivt värde 

 

Vikt vid fem år 

Vikt vid tre år N Ö/F Totalt 

  N A B A+B 

  Ö/F C D C+D 

 Totalt A+C B+D   

 

Prediktion av övervikt och fetma vid fem års ålder om övervikt och fetma vid tre års 

ålder, ojusterad analys 

I modell 1 sågs en överrisk att ha Ö/F vid fem års ålder för barn med Ö/F vid tre års ålder i 

jämförelse med normalviktig treåring, se tabell 5.  

 

Prediktion av övervikt och fetma vid fem års ålder om övervikt och fetma vid tre års 

ålder, justerat för mammans utbildningsnivå 

Det fanns en överrisk att ha Ö/F vid fem års ålder om mamman hade en låg utbildningsnivå i 

jämförelse med hög utbildningsnivå, se modell 1. I modell 2 sågs dock ingen större skillnad i 

oddskvoten för prediktionen av Ö/F vid fem års ålder, då analysen justerats för 

utbildningsnivå, se tabell 5.  

 

Prediktion av övervikt och fetma vid fem års ålder om övervikt och fetma vid tre års 

ålder, justerat för mammans BMI 

Det fanns en överrisk att ha Ö/F för barn vid fem års ålder om mamman hade Ö/F i jämförelse 

med de barn som hade normalviktiga mammor, se modell 1. I modell 3 sågs en liten skillnad i 

oddskvoten för prediktionen av Ö/F vid fem års ålder, då analysen justerats för mammans 

BMI, se tabell 5.  
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Prediktion av övervikt och fetma vid fem års ålder om övervikt och fetma vid tre års 

ålder, justerat för både mammans utbildningsnivå och mammans BMI 

Vid analys av prediktionen för Ö/F vid fem års ålder om Ö/F vid tre års ålder justerad för 

samtliga variabler, modell 4, minskade oddskvoterna i alla oberoende variabler, se tabell 5. 
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OR OR OR OR

Ö/F vid 3år 18,73 18,77 17,55 17,55

n=11 125

Mammans Låg 1,44 1,46 1,11

Utbildningsnivå Medel 1,34 1,35 1,16

Hög 1 1 1

Mammans BMI 2,54 2,28 2,25

2) Prediktion av utfallet Ö/F vid 5år om Ö/F vid 3år, analysen har justerats för utbildningsnivå hos mamman med hög utbildningsnivå som referensvariabel (Ref.)

3) Prediktion av utfallet Ö/F vid 5år om Ö/F vid 3år, analysen har justerats för mammans BMI

4)  Prediktion av utfallet Ö/F vid 5år om Ö/F vid 3år, analysen har justerats för samtliga bakgrundsvariabler

1) Ojusterad analys av bakgrundsvariablerna var för sig och utfallet av Ö/F vid 5 år

Tabell 5. Logistiska regressionsmodeller för samband mellan övervikt/fetma vid fem års ålder och 

övervikt/fetma vid tre års ålder samt mammans utbildningsnivå och BMI.

Konfidensintervall och Oddskvot.

(95 % CI)

1,18-1,76

1,2-1,5

Ref.

2,26-2,85

16,56-21,27

1,15-1,85 0,85-1,47

15,27-20,16 15,27-20,18

1,18-1,53 1,00-1,34

Ref. Ref.

1,99-2,62 1,96-2,58

Bakgrundsvariabler (95 % CI)

16,54-21,22

(95 % CI) (95 % CI)

Modell 1 1)        Modell 2 2)        Modell 3 3) Modell 4 4)
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DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie var att analysera möjligheten att förutsäga risken för Ö/F vid 

fem års ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder. Analyserna i studien visade dock 

att tillväxtmätning vid tre års ålder inte gav en säker prediktion för Ö/F vid fem års ålder trots 

att resultatet visade en kraftig överrisk att utveckla Ö/F vid fem års ålder för barn med Ö/F 

vid tre års ålder (OR 18,73).  

 

Resultatdiskussion 

 

Analys av möjligheten att förutsäga risken för övervikt och fetma hos barn vid fem års ålder 

med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder 

Resultatet visade att av de barn som hade Ö/F vid tre års ålder hade endast 59,5 % fortsatt Ö/F 

vid fem års ålder. Hur väl detta resultat stämmer överens med tidigare studier är svårt att 

uttala sig säkert om, då inga studier med samma åldrar på barnen har hittats. Tidigare studier 

har påvisat att Ö/F som barn ger en ökad risk för att fortsatt ha Ö/F senare i livet (WHO, 

2016; Cunningham et al., 2014). Cunningham et al. (2014) menar att sannolikheten för 

uppkomst av fetma mellan fem och 14 år, var högre bland de barn som var överviktiga redan 

vid fem års ålder. I föreliggande studie var dock sambandet mellan Ö/F vid tre års ålder och 

Ö/F vid fem års ålder inte lika starkt, då mer än 40 % av barnen med Ö/F vid tre års ålder 

normaliserade sin vikt till fem års ålder. Orsaken till varför 40,5 % av barnen normaliserar sin 

vikt vid fem års ålder gick i föreliggande studie ej att utläsa. Dock skulle det kunna finnas ett 

antal olika förklaringar som enskilt eller i kombination förklarar detta resultat. En del av 

resultatet kan ha orsakats av mätfel, dvs. att barnen vägts med kläder på vid tre års ålder vilket 

då lett till att barnen felaktigt klassats som Ö/F. En annan förklaring skulle kunna vara att 

BMI är ett mindre precist tillväxtmått vid tre års ålder än vid högre åldrar. Vidare skulle 

barnet kunna ha fått insatser såsom dietistkontakt eller ökad fysisk aktivitet. Det skulle också 

kunna vara att det skett en naturlig viktnedgång mellan tre och fem års ålder eller att barnen 

växt mycket på längden vilket normaliserat BMI vid fem års ålder. Fysisk aktivitet samt 

kosthållning är enkla insatser som kan minska BMI (Baker et al., 2010).  

 

Studier påvisar att tidiga interventioner föreslås för att minska Ö/F (Baker et al., 2010; de 

Onis et al., 2010). Om insatser förekommit hos de barn som normaliserat sin vikt vid fem års 
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ålder så pekar det på nyttan av att tidigt kunna identifiera barn med Ö/F för att kunna arbeta 

hälsofrämjande. Resultatet skulle eventuellt kunna peka på att det är lättare att arbeta med 

frågan kring Ö/F hos barn ju yngre de är. Barnfetma anses enligt Flodmark och Olsson (2008) 

vara lättare att behandla än fetma hos vuxna.  

 

Barnfetma är ett växande hälsoproblem världen över (WHO, 2016). Intressant i 

sammanhanget var att endast 59,5 % av barnen i föreliggande studie med Ö/F vid tre års ålder 

fortfarande hade Ö/F vid fem års ålder, trots att en kraftig överrisk att ha Ö/F vid fem års 

ålder om Ö/F vid tre års ålder påvisades (OR 18,73). Barn med Ö/F får ökad risk att utveckla 

sjukdom och detta kan leda till försämrad livskvalitet med fysiskt och psykiskt lidande 

(Derwig & Håkansson, 2016). Orsaker till att utveckla Ö/F skulle kunna vara ohälsosamma 

levnadsvanor såsom inaktivitet, dålig kosthållning samt en miljö som främjar ohälsa (Baker et 

al., 2010; Jackson & Cunningham, 2017; Larsson & Rössner, 2015; WHO, 2016).  En annan 

orsak skulle kunna vara att barnen inte får rätt behandling. Socialstyrelsen (2013) framhåller 

att barnfetma är svårbehandlat och att barnen inte alltid får den nödvändiga behandling de 

behöver. Därför är det viktigt att tidigt hjälpa de barn som ligger i riskzonen att utveckla Ö/F, 

här skulle distriktssköterskan kunna hjälpa genom sitt preventiva arbete. Att barnen går från 

Ö/F vid tre års ålder till normalviktiga vid fem års ålder (40,5 %) samt från normalviktiga vid 

tre års ålder till Ö/F vid fem års ålder (7,3 %) skulle kunna bero på förändringar i familjens 

levnadsvanor, detta menar även Baker et al. (2010) som framhåller att osunda livsstilsvanor är 

en av de största orsakerna till Ö/F, men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser då det 

även kan finnas andra orsaker. Baker et al. (2010) menar att t.ex. bakomliggande sjukdom och 

ärftlighet skulle kunna bidra till att öka BMI. Sjukdom skulle eventuellt kunna vara en 

bidragande faktor till resultatet i föreliggande studie, att barnen byter mellan Ö/F och 

normalvikt. Det är därför viktigt att distriktssköterskan inte endast fokuserar på förändring 

kring livsstilsvanor utan de bör även ta anamnes på barnets bakomliggande historik vid 

uppkomst av Ö/F.  

 

Mammans utbildningsnivås påverkan på prediktionen av övervikt och fetma vid fem års ålder 

Bland barn till mammor med låg utbildningsnivå fanns en överrisk att ha Ö/F vid fem års 

ålder, jämfört med barn till mammor med hög utbildningsnivå (modell 1, tabell 5). Det ses i 

tidigare studier att det är vanligare med Ö/F bland barn med föräldrar som har låg 

utbildningsnivå jämfört med hög utbildningsnivå, vilket innebär att dessa föräldrar kan ses 

som en riskfaktor till att barnen utvecklar Ö/F (Sjöberg et al., 2011; Matthiessen et al., 2014; 
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Rougeaux et al., 2017). Tidigare studier påvisar även att det är vanligare med Ö/F hos barn 

som är uppvuxna i låginkomstområden jämfört med höginkomstområden (Lissner et al., 2010; 

Roswall et al., 2016; Sjöberg et al., 2011). De med högre utbildning har ofta högre inkomst än 

lågutbildade (Magnusson, 2004). Herrmann et al. (2017) ser att en högre inkomst hos 

föräldrar ger ökade möjligheter att tillgodose sina barns basala behov och ger även möjlighet 

till en tryggare ekonomisk framtid för barnen, vilket ger en emotionell trygghet. Att inte ha 

samma möjlighet att kunna tillgodose sina barns behov i form av till exempel fysisk aktivitet 

och nyttig mat skulle kunna ses som en bidragande orsak till att de med låg utbildningsnivå 

har ökad risk att få barn med Ö/F. Roswall et al. (2016) menar att det finns skyddsfaktorer i 

höginkomstområden som gör att barnens vikt inte påverkas i samma utsträckning av kända 

riskfaktorer såsom att mamman röker eller att barnet föds med hög födelsevikt. Det är ännu 

oklart vad dessa skyddsfaktorer består av, vilket skapar funderingar. Skulle det kunna vara 

inkomsten i sig som skyddar barnen från att utveckla Ö/F, att föräldrarna har råd att tillgodose 

sina barns behov i form av hälsosam mat och fritidsintressen. Eller har detta möjligen ett 

samband med att föräldrarna har högre utbildningsnivå och därmed mer kunskap kring vad 

som orsakar Ö/F.  

 

Sambandet mellan barnens vikt vid tre års ålder och barnens vikt vid fem års ålder påverkades 

inte i någon större utsträckning av mammans utbildningsnivå (Modell 2, tabell 5). Därmed 

hade utbildningsnivån ingen större påverkan på sambandet att utveckla Ö/F vid fem års ålder. 

Detta skulle kunna bero på att utbildningsnivån som upphov till levnadsvanor var en faktor 

som påverkade barnet redan från födseln och inte specifikt mellan åldrarna tre och fem års 

ålder. Vidare talar detta för att ju tidigare insats desto större vinning framförallt för barnet 

som kan undvika fysiskt och psykiskt lidande. Svensson et al. (2014) visar att 

socioekonomiska faktorer kan inverka på barns tillväxt. Det kan därför vara av värde för 

distriktssköterskan att ha kunskap om sambandet mellan utbildningsnivå och Ö/F i mötet med 

familjer. Distriktssköterskan ska arbeta med att tidigt identifiera ohälsa hos barn för att kunna 

sätta in åtgärder (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Mammans BMI:s påverkan på prediktionen av övervikt och fetma vid fem års ålder 

Det fanns en överrisk att ha Ö/F vid fem års ålder för de barn vars mammor själva hade Ö/F i 

jämförelse med de barn som hade normalviktiga mammor (Modell 1, tabell 5), vilket 

överensstämmer med tidigare studier. Risken att utveckla Ö/F hos barnet ökar om mamman är 

överviktig, detta i jämförelse med normalviktiga mammor (Doi et al., 2016; Parrino et al., 
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2016). Bidragande orsak till sambandet mellan Ö/F vid fem års ålder och mammor med Ö/F 

skulle kunna bero på att ohälsosamma levnadsvanor hos mamman förs över till barnet, vilket 

även påvisas av Larsson och Rössner (2015) och Parrino et al. (2016). Resultatet visade en 

överrisk, vilket som ovan skulle kunna handla om ohälsosamma levnadsvanor, dock går det 

inte att utesluta att det skulle kunna bero på genetisk ärftlighet. Parrino et al. (2016) menar att 

detta utgör ett problem då det är svårt att urskilja om det beror på miljö eller ärftlighet. 

 

Sambandet mellan barnens vikt vid tre års ålder och barnens vikt vid fem års ålder påverkades 

i något större utsträckning av mammans BMI än av mammans utbildningsnivå (Modell 2, 

tabell 5). Därmed kunde en liten del av sambandet att utveckla Ö/F vid fem års ålder förklaras 

av mammans BMI. Detta skulle kunna bero på levnadsvanor och ärftlighet som tidigare 

nämnts. Flodmark och Ohlsson (2008) framhåller att Ö/F hos barn är ett komplext område. 

Att det är ett komplext område skulle kunna bero på att problemet finns inom familjen samt 

att det är svårt att veta hur frågan ska lyftas, framförallt om någon av föräldrarna själva har 

Ö/F. I föreliggande studie har endast mammors BMI undersökts då det i tidigare studier 

påvisats att mammor med övervikt utgör den starkaste riskfaktorn för barn att utveckla Ö/F 

(Doi et al., 2016). Om pappor med Ö/F hade medtagits i studien hade eventuellt resultatet 

kunnat sett annorlunda ut. Enligt tidigare studier utgör föräldrar med övervikt en risk för barn 

att utveckla Ö/F (Andersen et al., 2013), det skulle kunna vara av intresse att undersöka hur 

pappors BMI och utbildningsnivå påverkar sambandet mellan barnens vikt vid tre års ålder 

och barnens vikt vid fem års ålder. För att se om det föreligger någon skillnad mellan 

mammor och pappor. 

 

Bemötande av barn med övervikt och fetma   

Att lyfta frågan gentemot familjen kan eventuellt upplevas som en kränkning då Ö/F är ett 

känsligt område. Andersen et al. (2013) menar att vissa föräldrar som själva är överviktiga är 

mindre mottagliga för att få hjälp med livsstilsvanor än normalviktiga föräldrar. Flodmark och 

Ohlsson (2008) framhåller att familjer som har problem med vikten kan ha lättare att 

acceptera att deras barn är överviktiga. Det har i en annan studie även setts att det bland 

överviktiga mammor var en stor andel som inte själva ansåg att deras barn hade fetma utan de 

ansåg att deras barn såg normala eller lätt överviktiga ut. Mammorna med Ö/F hade med 

andra ord svårt att identifiera sina barn med Ö/F (Parrino et al., 2016). Att mammorna hade 

svårigheter med att identifiera sina barn som Ö/F skulle kunna försvåra för distriktssköterskor 

och annan vårdpersonal att samtala kring barnens Ö/F och upprätta fortsatta 
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behandlingsstrategier. Detta är något som sjuksköterskor som arbetar på BVC håller med om. 

Ö/F är ett provocerande område som är svårt att samtala med föräldrar kring då det ofta kan 

bottna i att föräldrarnas livsstil överförs på barnen (Isma et al., 2012). Eftersom det är ett 

komplext område att behandla behöver behandlingsstrategier utformas för hur detta problem 

ska bemötas och ämnet behöver avstigmatiseras för att vårdpersonal ska våga konfrontera 

personer med Ö/F. Larsson och Rössner (2015) påtalar att detta är en patientgrupp som 

behöver få ett gott bemötande, då de ofta känner sig ringaktade och ovälkomna i vården. Barn 

har inte själva valt att utveckla Ö/F, utan kan ofta vara en följd av samhällets strukturer, 

ärftlighet eller osunda levnadsvanor, vilket innebär att även samhället liksom individer har ett 

ansvar att minska förekomsten av Ö/F. 

 

Teoretisk referensram 

Utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell så befinner sig barnet i centrum och omringas av 

flera yttre system som påverkar barnet på olika vis. BHV är en del av exosystemet där även 

distriktssköterskan ingår. Distriktssköterskan har möjlighet att bilda en god och stödjande 

relation till familjerna. Genom att bygga upp denna relation ges det för distriktssköterskan 

möjlighet att bli ett av flera mikrosystem kring barnet. Det är i mikrosystemet som 

distriktssköterskan kan påbörja sitt preventiva arbete, att främja hälsa och förebygga Ö/F, 

genom att använda sig av sin kompetens kan en god relation uppbyggas och på så sätt påverka 

till livsstilsförändringar. Distriktssköterskan ska ha ett holistiskt förhållningssätt och se till 

miljön barnet lever i, och samarbeta interprofessionellt. Att arbeta mellan de olika 

mikrosystemen exempelvis i samarbete med föräldrar och dietist. Idag är samhället inte 

anpassat för att minska risken för att utveckla Ö/F, utan många av miljöerna som barn vistas i 

kan istället öka risken då det är lättillgängligt med ohälsosam kost, ej miljöanpassat efter 

fysisk aktivitet samt att stillasittande aktiviteter har ökat (WHO, 2016; Prowse, 2017). Prowse 

(2017) menar att detta är något som bör åtgärdas på organisations- och samhällsnivå, att 

arbeta hälsofrämjande med god marknadsföringspolitik. Bronfenbrenner beskriver i sin teori 

exosystemet, som innefattar samhällsstrukturer såsom massmedia, som påverkar barnets miljö 

och hälsa. För distriktssköterskor är det svårt att på egen hand påverka exosystemet, och än 

svårare makrosystemet. Som Prowse (2017) påpekar kan åtgärder behöva sättas in på 

organisationsnivå. Denna kunskap gör det lättare att förstå att det finns begränsningar i 

möjligheterna att som distriktssköterska kunna påverka barns hälsa fullt ut. Det krävs även 

samarbete mellan olika organisationer och myndigheter inom samhället för att kunna utföra 

hälsofrämjande insatser för barn.  



 

25 
 

 

Klinisk relevans 

Studien har en klinisk relevans för hälso- och sjukvård samt samhället i stort. Ö/F behöver 

uppmärksammas i tidigt skede för att kunna förebyggas, vilket ger en vinst både för individen 

och samhällsekonomiskt. Följdsjukdomar pga. Ö/F leder till höga samhällskostnader i form 

av ökade vårdkostnader och indirekta kostnader bestående av sjukskrivning (Dee et al., 2014). 

Vårdkostnaderna är högre för en person med övervikt jämfört med en normalviktig person 

(Borg et al., 2005). Genom ökade resurser till BHV får de möjligheter att förbättra ramar och 

uppdrag i sin verksamhet. Därmed skulle riktlinjer och rutiner kunna implementeras kring 

bemötande och identifierandet av barn med Ö/F. Att utbilda distriktssköterskor och annan 

vårdpersonal kring vad som orsakar Ö/F och vilka tidiga insatser som kan vara av nytta samt 

leda till att barn med Ö/F blir normalviktiga, är ett hälsofrämjande arbete. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie har utgått från registerdata där datamaterialet har insamlats från olika databaser. 

Det finns både för- och nackdelar med registerstudier. Wallby (2012) menar att en fördel med 

registerstudier är att datainsamlingen redan är utförd, vilket är tidssparande, och ofta samlade 

i forskningsdatabaser innehållande stora mängder data som kan användas inom forskning. I 

registerdatastudier används totalpopulationer istället för ett urval vilket ökar säkerheten i 

analyserna då en större undersökningsgrupp erhålls. Detta minskar i sin tur betydelsen av ett 

eventuellt bortfall. Vanligtvis kan bortfall i en urvalsundersökning vara ett problem, med både 

interna och externa bortfall i materialet. I en registerstudie är problemet med bortfall mindre 

då det oftast inte finns något externt bortfall och det interna bortfallet oftast är slumpmässigt 

och därför inte så avgörande för resultatet (Wallby, 2012). I föreliggande studie bestod det 

externa bortfallet av de exkluderade barnen (28,1 %) och det interna bortfallet var bortfallet 

hos variablerna mammans utbildningsnivå samt BMI. Inga register är felfria, dock uppvägs 

eventuella fel av det stora antalet deltagare i studien, vilket gör att felen inte väger lika mycket 

som i urvalsundersökningar där det är färre deltagare. En nackdel med att använda 

registerdata istället för att utgå från urvalsstudier är att då orimliga värden upptäcks är det 

omöjligt att gå tillbaka till ursprungskällan och kontrollera hur data överensstämmer, som 

exempel går det i urvalstudier att kontakta personer för förtydligande kring enkätsvar 

(Wallby, 2012). Då registerstudier ska utföras är det viktigt att se till att det finns tillräckligt 
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med variabler för att kunna svara på den forskningsfråga som ställs. Variablerna måste 

kontrolleras och korrigeras. Variablerna som fanns tillgängliga i forskningsdatabasen 

besvarade frågeställningarna i föreliggande studie på ett adekvat sätt. Samtliga register som 

använts i föreliggande studie har validerats och validiteten för innehållande data anses vara 

tillräckligt hög för att användas för forskning. Reliabiliteten i variabeln barnens vikt vid tre 

respektive fem års ålder skulle i föreliggande studie kunna påverkats av hur barnen vägts. 

Barnen ska vägas utan kläder, dock förekommer det att barn vägs med kläderna på emellanåt 

vilket skulle kunna leda till att barnen felklassificeras som Ö/F, vilket då resulterar i en 

felkälla. För att vikten ska gå att följa från mätning till mätning bör barnen vägas på samma 

sätt varenda gång, enligt Ekholm (2017) bör barnen vägas endast iförda underkläder. 

Reliabiliteten i variabeln mammans BMI skulle kunna ha påverkats av tidpunkten då 

mammorna vägdes in på MVC. Eftersom de var gravida, en graviditet leder till viktuppgång, 

går det inte med säkerhet att veta om mammorna tillhörde gruppen Ö/F före graviditet vilket 

även i detta fall skulle kunna ha lett till att mammorna felklassificerats. Invägningen sker 

oftast i början av graviditeten, cirka vecka 10-12 (Price, 2015), vilket innebär att mammorna 

troligen inte hunnit gå upp alltför mycket från sin normalvikt. 

 

Resultatets tillförlitlighet  

Analyserna i studien visade att tillväxtmätning vid tre års ålder inte gav en säker prediktion 

för Ö/F vid fem års ålder trots att resultatet visade en kraftig överrisk att utveckla Ö/F vid fem 

års ålder om Ö/F vid tre års ålder (OR 18,73). Överrisken som sågs för Ö/F vid fem års ålder 

om Ö/F vid tre års ålder tolkades utifrån en logistisk regressionsanalys med en oddskvot på 

18,73. Hade forskningsfrågan besvarats endast utifrån detta resultat (OR 18,73) hade 

informationen om tillväxt vid tre års ålder kunnat tolkats som en god prediktor för framtida 

Ö/F vid fem års ålder. Dock finns problem med att tolka oddskvoter som relativa risker, då 

Ö/F är ett relativt vanligt förekommande fenomen. Vid vanligt förekommande fenomen, 

prevalenstal på över 10%, så kan oddskvoten överskatta den relativa risken. Hade fenomenet i 

föreliggande studie varit mindre förekommande hade oddskvoten kunnat tolkats som den 

relativa risken (Björk, 2011). Korstabellen är en kompletterande analys till den logistiska 

regressionsanalysen. Med hjälp av de relativa frekvenserna i korstabellen beräknades den 

relativa risken (RR) till 8,15. Relativa risken beräknas med hjälp av formeln: risken att vara 

Ö/F vid fem års ålder om Ö/F vid tre års ålder dividerat med risken att vara Ö/F vid fem års 

ålder om normalviktig vid tre års ålder (59,5 % / 7,3 %). Den relativa risken belyser att 

oddskvoten för den logistiska regressionsanalysen är överskattad. Dock kvarstår en 8 gånger 
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så stor risk att utveckla Ö/F vid fem års ålder om Ö/F vid tre års ålder, men även den relativa 

risken är problematisk vilket kan ses med hjälp av det positiva prediktiva värdet som 

beräknades till 59,5 %. Detta påvisade att bara lite drygt hälften av alla barn med Ö/F vid tre 

års ålder förblir Ö/F vid fem års ålder. Alltså innebär detta att tolkningen av överrisken (OR 

18,73; RR 8,15) riskerar att få oss att dra en förhastad slutsats när det gäller svaret på 

forskningsfrågan. Den interna validiteten i resultatet att Ö/F vid fem års ålder om Ö/F vid tre 

års ålder utgör en överrisk upprätthålls ändå genom korstabellen. Gällande den externa 

validiteten är studiepopulationen så pass stor att den skulle kunna generaliseras till områden 

med liknande demografi. Avseende utbildningsnivå ser det inte likadant ut i hela Sverige utan 

Uppsala är en universitetsstad, vilket kan påverka andelen mammor med låg respektive hög 

utbildningsnivå och därmed generaliserbarheten.  

 

Hade utfallet i föreliggande studie specificerats till fetma eller kanske t.o.m. extrem fetma 

(BMI> 35) istället för Ö/F hade det sannolikt setts ett bättre positivt prediktivt värde. 

Föreliggande studie fokuserade på mammans utbildningsnivå och mammans BMI som 

förväxlingsvariabler. Att dessa förväxlingsvariabler valdes och inte andra socioekonomiska 

faktorer såsom inkomst eller bostadsområden berodde på att de ofta är starkt korrelerade till 

varandra. Hade förväxlingsvariablerna, inkomst eller bostadsområde, medtagits i föreliggande 

studie skulle de eventuellt kunnat försvaga resultatet då användande av flera samvarierande 

förväxlingsvariabler tenderar att minska förklaringsgraden och öka risken för Typ-2-fel. 

Forskningsetiska överväganden har utförts. Registerstudier är konfidentiella och det finns 

ingen risk att oönskade upplysningar om personuppgifter sprids, uppgifterna leder med andra 

ord inte till någon skada för deltagarna (Olsen, 2011). Ingen hänsyn tas till individen i sig utan 

registerdata utgår ifrån grupper där alla bedömts likvärdiga, exempelvis behöver inte en 

person med låg utbildningsnivå vara mindre intelligent jämfört med en person med hög 

utbildningsnivå. Att dela in barn i grupper såsom Ö/F kan anses som etiskt fel, dock utförs 

föreliggande studie med förhoppning om att resultatet ska kunna bringa barn och dess familjer 

hälsovinst. Meningen med studien är att den ska komma till nytta för individen, professionen 

och samhället (Kjellström, 2012). 
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Slutsats 

Då 40,5 % av barnen med Ö/F vid tre års ålder normaliserar sin vikt till fem års ålder, gav det 

ingen säker prediktion för Ö/F vid fem års ålder om Ö/F vid tre års ålder. Det saknas studier 

kring varför vikten normaliseras mellan tre och fem år och därför behövs fler studier som 

belyser vilka faktorer som kan påverka den normala tillväxtvariationen mellan tre och fem års 

ålder. En rekommendation är dessutom att följa riktlinjer vid vägning av barn, för att minska 

risken att barnens vikt blir en felkälla. Det påvisades emellertid en överrisk att ha Ö/F vid fem 

års ålder om barnet hade Ö/F vid tre års ålder, vilket är en hälsorisk för barn. Det finns därför 

ett behov av att sätta in tidiga insatser för att kunna förebygga uppkomsten av Ö/F hos barn. 

Vidare forskning behövs inom området Ö/F hos förskolebarn samt behandlingsstrategier för 

att kunna implementera tidiga insatser, såväl på individ- som samhällsnivå. 
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