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Sammanfattning
Bakgrund
Barnfetma är ett växande problem världen över och är en riskfaktor för övervikt och fetma
senare i livet. Övervikt och fetma i barndomen är förknippat med riskfaktorer, så som
överviktiga och feta föräldrar samt föräldrar med svårigheter att sätta gränser. Tidigare studier
har även sett samband mellan barnets vikt och föräldrars utbildningsnivå samt antal syskon.
Syfte
Vi ämnar undersöka sambandet mellan föräldrars självrapporterade gränssättning och barns
BMI SDS. Vi ämnar även undersöka andra bakomliggande faktorer till barnets vikt så som
förälderns vikt; utbildning samt antal syskon. Ett delsyfte är att validera enkäten
Kommunikation med barnet.
Material och Metod
Studien är en teoriprövande kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Till vår
undersökning användes 595 stycken häften med tryckta enkäter som delades ut på 20 stycken
förskolor i Stockholmsområdet, till föräldrar med barn födda 2008 och 2009. Vi fick 196
svarande. Spearman’s korrelationstest och deskriptiv statistik användes.
Resultat
Icke statistiskt signifikant samband mellan förälderns självrapporterade gränssättning och
barnets BMI SDS kunde ses. Ett signifikant samband sågs mellan förälderns BMI och barnets
BMI SDS. Enkäten är inte validerad med vår metod.
Diskussion
Vårt stickprov har en stor andel högutbildade föräldrar och många normalviktiga barn, vilket
gör att det blir svårt att dra några slutsatser gällande gränssättning och barnets vikt. Vi har inte
sett några tydliga samband mellan barnets BMI SDS och andra faktorer. Detta anser vi bero
på att vad som påverkar barnets vikt är komplext.

Abstract
Background
Childhood obesity is an increasing problem all over the world and is a risk factor for
overweight and obesity later in life. Overweight and obesity in childhood is associated with
risk factors, such as overweight and obese parents, and parents with problems setting
boundaries (limit setting). Correlations between the child’s weight and parents’ education and
numbers of siblings have previously been found.
Aim
We will investigate the correlation between parents’ self reported limit setting and the child’s
weight. We will also study underlying causes that can affect the child’s weight. Our study is
part of a larger study, where the questionnaire KB will be validated, why we are going to
validate it.
Material and Method
Our study used 595 pairs of printed questionnaires, which were distributed at 20 kindergartens
in Stockholm. The questionnaires were delivered to parents with children born in 2008 and
2009. 196 complete questionnaires were received. We used Spearman’s correlation test and
descriptive statistics.
Results
No statistically significant correlations between parents’ self reported limit setting and the
child’s BMI SDS were found. We found a significant correlation between the child’s weight
and the parent’s weight. According to our study the questionnaire KB is not validated.
Discussion
The sample has a large proportion of high educated parents and many children with normal
weight, which makes it hard to draw any conclusion regarding limit setting and children’s
weight. We have not found any strong associations between the child’s BMI SDS and other
factors. We believe that this is because what affects the child’s weight is complex.
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LBC – Lifestyle Behaviour Checklist
CEBQ – Child Eating Behavoiur Questionnaire

1. Bakgrund
1.1 Inledning
Fetma är en växande sjukdom (1–4) som kräver mycket behandling (1) och även barnfetma är
ett ökande problem världen över (1,5). År 2008 var 17 % av barnen i Stockholm överviktiga,
varav 3 % var feta (6). Barnfetma är en riskfaktor för fetma, övervikt och hjärtkärlsjukdom i
vuxen ålder (1,3,5,7). Det finns många samband mellan föräldrars övervikt och barnens
övervikt (1,8,9) och föräldrars inkomst och barnfetma (4). Kopplingar mellan föräldrars
gränssättning och barns övervikt har setts i en tidigare studie (4) även om studier på området
är få.

1.2 Prevalens fetma och sjukdomsförklaring
Fetma och barnfetma är ett ökande problem världen över och så även i Sverige och Stockholm
(1–4). En studie på 10-åriga barn i Stockholm år 2003, visar att 16-17 % av både flickor och
pojkar hade övervikt och ca 3 % av flickorna respektive ca 4 % av pojkarna hade fetma. År
2008 var totala andelen överviktiga barn 17 %, varav 3 % var feta (6).
Studier på barnfetma visar motstridiga resultat då forskning visat att barnfetma
både ökar (1–4) och minskar (5). Idag har andelen överviktiga tioåringar fördubblats medan
andelen feta har ökat med fyra gånger jämfört med hur förekomsten såg ut för femtom år
sedan (10). Siffror från Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet visar dock
att under perioden 2006-2012 hade andelen fyraåringar i Stockholms län med övervikt och
fetma sjunkit (5). Stockholm läns barnhälsovårds årsrapport från 2012 visar att bland
fyraåringar var det 9 % som hade övervikt och 2 % hade fetma. I denna undersökning sågs
även att fler överviktiga och feta barn var flickor (11).
Förekomsten av övervikt och fetma bland fyraåringar i Stockholm skiljer sig
mellan de olika kommunerna, där Kungsholmen har lägst prevalens på cirka 6 % och
Rinkeby-Kista har högst prevalens på cirka 19 % (11).

1.3 Kategorisering av BMI och BMI SDS
Body Mass Index (BMI) räknas ut för att se om en person har undervikt, övervikt, fetma eller
är normalviktig (7). BMI är ett av de mest använda antropometriska måtten för övervikt och
fetma (12). BMI räknas ut genom att ta vikten (kg) dividerat med längden (m) i kvadrat
(BMI=kg/m²) (12,13). BMI används främst på vuxna och indelas enligt följande;
· undervikt <18,5
· normalvikt 20-24,9
· övervikt 25-29,9
· fetma >30 (12,14).
När BMI räknas ut på barn behövs bland annat tillväxt, ålder, kön och
kroppssammansättning beaktas då barns kroppssammansättning inte liknar vuxnas. Barns
kroppar är mindre än vuxnas och får då ett lägre BMI utan att vara underviktiga, varför en
formel för att räkna ut BMI som är anpassat till just barn används. En sjuåring som har BMI
15,5 är normalviktig medan en femtonåring som har BMI 15,5 är underviktig. För att
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visualisera tillväxt hos barn och ungdomar kan man använda sig av kurvor, så som
tillväxtkurvor och BMI-kurvor (bilaga 1,2). Dessa innehåller kurvor med standardavvikelser
(7). För referenspopulationen, t.ex. svenska barn, är medelvärdet för BMI SDS (standard
deviation score) noll (siffran 0) och standard deviationen ett (siffran 1). Avståndet mellan de
olika kurvorna kallas för kanaler (15). Dessa kurvor gör att enskilda individers värden kan
jämföras med ett populationsmedelvärde för BMI (SDS 0) (7). Kurvornas avstånd från
medelvärdes-BMI är standardiserade och exempelvis en kurva över medelvärdet kallas BMI
+1SDS. World Health Organization (WHO) delar in BMI SDS enligt följande;
· svår undervikt <-3SDS
· undervikt <-3SDS till <-2SDS
· normalvikt -2SDS till +1SDS
· övervikt +1SDS till <+2SDS
· fetma >+2SDS (7).

1.4 Uppfostran
Föräldrar skapar sina barns mönster gällande kosthållning och fysisk aktivitet redan tidigt i
barnets liv och påverkar därmed barnets vikt (8,9,16),19). Barn som i tidig ålder utvecklar
dåliga matvanor bibehåller vanligtvis dessa även i vuxen ålder (8,18). Barnfetma är således en
riskfaktor för fetma och övervikt senare i livet (1,12). De barn som har fetma när de är sex år
löper tio gånger så stor risk att ha fetma som vuxen jämfört med en normalviktig sexåring (8).
Uppfostran och familjens roll är därför av stor vikt, speciellt i familjer med barnövervikt (14).
Under barnets första år utvecklar de preferenser för vad som är ätbart och icke.
När de börjar förskola och skola har de redan skaffat sig en uppfattning om vad som är rätt
och fel att äta, hur stora portioner som är lagom, vilken typ av smakpreferens de har och
vilken matkultur de tillhör (19).

1.4.1 Gränssättning
Gränssättning är en föräldrafärdighet som i tidigare forskning visat sig vara betydelsefull för
utveckling av en bra livsstil och goda vanor för barnet som på sikt leder till en hälsosam
viktutveckling (4). Föräldrafärdigheter och hur man uppfostrar sitt barn de första levnadsåren
kan ge mycket bra skydd mot övervikt senare i barnets liv beroende på hur man uppfostrar
dem (19).
En amerikansk studie har visat att föräldrar som sätter gränser har barn som är
mindre stillasittande framför dator, TV och dylikt. Föräldrar med övervikt kan väga upp
riskfaktorn att överviktiga föräldrar riskerar att får överviktiga barn genom att sätta gränser
(4). Andra studier har sett samband mellan föräldrar som sätter gränser gällande läggdags och
lägre förekomst av barnens överviktsproblematik (20,24).
Man har sett att de barn vars föräldrar inkluderas i behandlingen sänker sitt BMI
mer än de som behandlas utan att övriga familjen involveras (17,18). Alia et. al. menar att
gränssättning kan vara den viktigaste faktorn för att minska övervikt och fetma bland barn,
speciellt i familjer med överviktiga och feta föräldrar (4).
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1.5 Ålder
Ny forskning visar att det är i förskoleåldern som livsstilsbehandling kan vara mest effektiv
(1,3,19). Forskning har visat att barn i åldern fyra till sju år sänker sitt BMI SDS mer än barn i
åldern åtta till sexton år under en ettårsperiod. Vid en femårsuppföljning såg man även där att
de yngre barnen hade lägre BMI SDS än de äldre (3).
Barn växer i olika omgångar. De växer mycket i ettårsåldern och kommer sedan
in i en ny tillväxtfas när de är fyra till sju år. Om den senare tillväxtfasen kommer tidigt har
man sett ökad risk för övervikt senare i livet (22). Behandling av barnfetma i förskoleåldern
kan således skydda barn från viktproblem senare i livet (1,3,9).

1.6 Faktorer som har samband med barns BMI SDS
Flera studier har påvisat samband mellan föräldrars och barns vikt (1,8) där förälderns
övervikt är en stor riskfaktor för att barnet i sin tur ska utveckla fetma (9). En studie visar att
överviktiga barn hade överviktiga föräldrar. Barn med svår fetma och normalviktiga mödrar
visar större viktnedgång vid fetmabehandling än barn till mödrar som har fetma (1).
Det finns skillnader i hur föräldrapar med olika etniska bakgrunder hanterar
matsituationer och gränssättning (8,18,23). Det skiljer sig även beroende på vart man är bosatt
och det områdets normer (24). I Sverige har man stort fokus på barnets autonomi och
självbestämmande jämfört med många andra länder (18).
Samband mellan hög inkomst och högt BMI har påvisats i studier (4). Tidigare
studier har sett att de med lägre socioekonomisk status och de som var bosatta på landsbygden
hade mer överviktsproblematik (6,22,25). Barn från familjer med lägre socioekonomisk status
var mer överviktiga än barn från familjer med högre socioekonomisk status (14,22).
Sambandet mellan låg socioekonomisk status och övervikt är extra tydligt i de välutvecklade
länderna (12). De med högre utbildning har barn med lägre BMI SDS (12).
En studie som undersökt amerikanska barn såg att de barn som hade syskon
hade lägre BMI SDS. Denna skillnad blev större och tydligare ju äldre barnen var (14).

1.7 Tidigare forskning på området gränssättning
Det finns få studier som studerat svårigheter i föräldraskap där man undersökt hur föräldrar
bemöter barns beteende och hur detta påverkar behandlingen av fetma (2). Det saknas studier
som tittar på generellt föräldraskap så som gränssättning och samband mellan generellt
föräldraskap och överviktiga barn (20).
Utvecklingen av studier som undersöker hälsostatus och livskvalitet är något
som växt fram mer och mer under de senaste fyrtio åren (26). De senaste tio åren har
forskningen alltmer börjat fokusera på relationen mellan barns övervikt och föräldraskap (18).
Ett evidensbaserat och validerat instrument behövs för att hitta familjer med barn i riskzonen
för att utveckla barnfetma. På så sätt skulle man kunna stoppa utvecklingen av den ökande
barnfetman (9).
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1.8 Pågående forskning på området gränssättning
På Karolinska Institutet (KI) bedrivs för närvarande forskning om föräldrars självrapporterade
gränssättning och barnets vikt. Studien som bedrivs heter Mer och Mindre (MoM) och syftet
med studien är att jämföra två typer av barnfetmabehandling för att senare kunna utveckla
behandlingen för bättre behandlingsresultat (27)

1.9 Sammanfattningsvis
Barnfetma är ett växande problem världen över (1,5). I Stockholm var det år 2012 9 % av
fyraåringarna som hade övervikt och 2 % hade fetma, varav fler flickor var överviktiga och
feta (11). Barnfetma är en riskfaktor för övervikt och fetma senare i livet (1,7). Barnfetma är
förknippat med många riskfaktorer, så som överviktiga och feta föräldrar samt föräldrar med
svårigheter att sätta gränser (2,4,7,8). Samband mellan barnets vikt och föräldrars
utbildningsnivå samt antal syskon har setts (12,17). Tidigare studier har påvisat samband
mellan gränssättning och barnets vikt (2). Vi ämnar studera sambandet mellan föräldrars
gränssättning och barns vikt för att kunna förebygga barnfetma, vilket är något bland annat
vården skulle tjäna på.
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2. Syfte
2.1 Huvudsyfte
Vi ämnar undersöka sambandet mellan föräldrars självrapporterade gränssättning och barnens
BMI SDS. Vi ämnar även undersöka andra bakomliggande orsaker till barnets vikt, så som
förälderns vikt, utbildning samt antal syskon.

2.1.1 Hypotes
Vi förväntar oss att föräldrar som upplever svårigheter gällande gränssättning har barn med
högre BMI SDS än de föräldrar som upplever sig ha bra gränssättning.

2.2 Delsyfte
Ett delsyfte är att validera enkäten Kommunikation med barnet.
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3. Material och metod
Denna studie är en del av en större studie, Mer och mindre (MoM), varför vi själva inte har
kunnat påverka vilka förskolor som valts ut till studien, vilken ålder barnen hade som ingick
eller utformningen av enkäterna. Dessa beslut togs inom ramarna för det övergripande
projektet. Vi hade dock själva valt att undersöka barn i fyra- till femårsåldern då man i
tidigare studier sett att prevention och insatser mot fetma för barn i denna ålder har visat sig
vara mest framgångsrika (1,3).
Studien är en tvärsnittsstudie där föräldrars självrapporterade förmåga att sätta
gränser här och nu undersöks. Inom ramarna för det övergripande projektet har en kvantitativ
metod valts i form av en enkät då man i det övergripande projektet önskade att nå ut till ett
stort antal föräldrar och på så sätt få ett stort urval. Ett stort urval önskades då det behövdes
för att kunna göra de analyser som gjorts samt för att kunna göra generaliseringar, exempelvis
gällande barnets BMI SDS och förälderns gränssättning.
Studien är en teoriprövande studie med ett deduktivt angreppssätt då vi från
början hade en hypotes där vi antog att det finns en positiv korrelation mellan föräldrars
gränssättning och barnets BMI SDS (28).

3.1 Urval
Enkäterna delades ut till föräldrar till barn födda 2008 och 2009 på 20 stycken förskolor i
Stockholmsområdet. För att se fördelningen av enkäterna på de olika förskolorna, se bilaga 3.
Förskolorna valdes ut i enlighet med det övergripande projektet genom tillgänglighetsurval.
Motivet till att välja just dessa förskolor var att de områden där förskolorna är belägna har låg
andel personer med invandrarbakgrund (29). De områden som kom att undersökas var Ekerö,
Bromma, Huddinge, Årstaberg, Hammarby sjöstad och Tullinge. Flera andra områden och
förskolor blev tillfrågade att delta i studien men tackade nej, främst på grund av tidsbrist.

3.1.1 Presentation av inkluderade områden
Följande sociodemografiska data från de inkluderade områdena inhämtades från Statistiska
centralbyrån (SCB) (30) och kommunernas hemsidor (31–34). Vissa skillnader i
sociodemografisk data kan ses mellan de olika områdena. Alla områden slogs ihop och ett
genomsnittsvärde för de olika variablerna räknades ut (tabell 1). Vad som då sågs var att
prevalensen övervikt och fetma hos barn i de utvalda områdena överensstämde med hur det
ser ut i Stockholms län. Dock såg vi på SCB och kommunernas hemsidor att det var stor
skillnad i förekomsten av övervikt och fetma mellan de olika områdena.
De områden som inkluderades i studien hade lägre andel överviktiga och feta
vuxna jämfört med hela Stockholms län. I Stockholms län var andelen överviktiga tio
procentenheter högre än genomsnittet för de områden i studien. Andelen feta var även något
högre i Stockholms län än i de inkluderade områdena. Skillnaden i förekomst av övervikt och
fetma bland män i de olika områdena var stor. Även skillnaden i förekomst av fetma för
kvinnor är stor bland de inkluderade områdena med elva procentenheter skillnad mellan den
högsta och lägsta prevalensen.
33 % av befolkningen i hela Stockholms län har en examen från
universitet/högskola eller har motsvarande utbildning. Genomsnittet i de sex inkluderade
områdena stämmer väl överens med genomsnittet för Stockholm i stort. Däremot kan stora
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skillnader mellan områdena ses. Detsamma gäller förekomst utrikesfödda. Genomsnittet
stämmer väl överens med Stockholms län, dock ses stora skillnader mellan områdena.
Tabell 1

Huddinge
Ekerö
Bromma
Årstaberg
(Enskede,
Årsta,
Vantör)
Hammarby
sjöstad
(Södermalm)
Tullinge
(Botkyrka)
Genomsnitt
för de sex
områdena
Stockholms
län

Sociodemografisk data för de inkluderade områdena, genomsnittsvärden för de
inkluderade områdena samt Stockholms län
Antal
invånare

Övervikt
barn 4
år, %

Fetma
barn 4
år, %

Övervikt
män, %

Övervikt
kvinnor,
%

Fetma
män,
%

Fetma
kvinnor,
%

Utrikesfödda,
%

12
6
7
12

Examen från
universitet,
högskola
eller
motsvarande,
%
27
29
40
31

101010
26160
69651
93544

10
9
9
9

2
1
2
2

46
40
39
35

30
25
19
25

14
9
8
13

124742

7

0

38

20

6

8

46

14

86274

13

4

46

28

16

18

21

39

62273

10

2

41

25

11

11

32

22

2127006

9

2

50

35

10-12

10-12

33

23

27
10
15
26

Data hämtad från SCB (30) samt kommunernas hemsidor (31–34). Avrundat till närmaste heltal.

3.2 Enkäter
Totalt delades 595 häften med följande enkäter ut; Kommunikation med barnet (KB), Child
Feeding Questionnaire (CFQ) (bilaga 5), bakgrundsdata (bilaga 6), Lifestyle Behaviour
Checklist (LBC) och Child Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ) (bilaga 7).

3.3 Inkluderade enkäter i denna studie
3.3.1 Kommunikation med barnet (KB)
Kommunikation med barnet (KB) är en enkät som utvecklats i den övergripande studien, då
det tidigare inte fanns någon enkät som mäter just gränssättning och hur föräldrarna
kommunicerade dessa till sitt barn. Då enkäten ännu inte är validerad kan den inte bifogas
som bilaga.
3.3.1.1 Enkätutveckling och analyser som gjorts i den övergripande studien Mer och
mindre
Enkäten utvecklades inom ramarna för det övergripande projektet genom att delar av redan
framtagna enkäter som mäter föräldrafärdigheter, till exempel gränssättning och uppmuntran,
användes. Dessa enkäter identifierades genom en litteratursökning. Efter avslutad utveckling
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kvarstod 12 frågor som tillsammans utgör enkäten KB. I den övergripande studien har
Exploratory Factor Analysis (EFA) och Cronbach’s Alpha utförts. Efter genomförd EFA
kunde två kategorier av frågor ses, nämligen gränser och känslor. Dessa kommer hädanefter
att refereras till som ”KB gränser” och ”KB känslor”. I KB gränser ingår följande fem
påståenden;
 Mitt barn kan få mig att ändra mig om jag från början sagt nej till något.
 Jag tycker att det är svårt att säga nej till mitt barn.
 Om jag och mitt barn är oense om något får mitt barn ofta sin vilja igenom.
 Jag kan ändra mig om mitt barn får ett utbrott över något som jag har bestämt.
 Jag tycker det är svårt att sätta gränser för mitt barn.
Cronbach’s Alpha genomfördes för att undersöka den interna reliabiliteten.
3.3.1.2 Syfte och utformning
KB ämnar mäta föräldrars gränssättning och hur föräldrarna kommunicerar dessa till sitt barn.
Syftet är att kommunikationen/gränssättningen inte ska kopplas till måltidssituationer och mat
utan till situationer utanför köket, till exempel om föräldern har svårt att säga nej till sitt barn
och om barnet ofta får sin vilja igenom. Studier på föräldrars gränssättning och föräldraskap i
matsituationer finns men det saknas studier på hur det generella föräldraskapet påverkar
barnets viktutveckling (35). Teorin bakom vår studie är att det är det generella föräldraskapet
som påverkar barnets viktutveckling mer än just gränssättning vid matsituationer (21).
Enkäten består av tolv påståenden med följande fem svarsalternativ:
1. Stämmer inte alls
2. Stämmer till liten del
3. Stämmer något
4. Stämmer till stor del
5. Stämmer helt.
Personen som fyller i enkäten anger sin relation till barnet och kan endast fylla i
ett svarsalternativ för varje påstående.

3.3.2 Child Feeding Questionnaire (CFQ)
Child Feeding Questionnaire (CFQ) (bilaga 5) är en av de mest använda enkäter för att mäta
föräldrars beteenden och attityder kring mat (36). I denna studie har den använts för att
validera den nyutvecklade enkäten KB. CFQ består av sju olika delskalor där vi valt att
fokusera på delskalorna Restriction (CFQ RST) och Monitoring (CFQ MN) då dessa stämmer
överens med vad KB ämnar mäta, det vill säga gränssättning och tillsyn. Restriktionsskalan är
de frågor under avsnitt E fråga 1-8 och tillsynsskalan är de frågor under avsnitt F i enkäten.
CFQ är sedan tidigare en validerad enkät (36).

3.3.3 Bakgrundsdata
Enkäten med bakgrundsdata (bilaga 6) togs fram inom ramarna för det övergripande projektet
och var specifikt framtagen för detta ändamål. Föräldrarna fick fylla i barnets kön, vikt, längd,
ålder, om barnet har en kronisk sjukdom och i så fall vilken samt ange barnets födelseland. De
angav vikt och längd från senaste besöket på barnavårdcentralen (BVC). De fick även ange
sin egen vikt och längd, hur många barn de har, härkomst, vilket språk som oftast talas i
hemmet samt sin högsta utbildning. Denna information användes sedan till att göra diverse
korrelationsanalyser.
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3.4 Enkäter som ingår i den övergripande studien
Förutom KB, CFQ och enkäten med bakgrundsdata fick föräldrarna även fylla i två andra
enkäter om livsstil och ätbeteende; Lifestyle Behaviour Checklist (LBC) – Frågor kring
barnets livsstil samt Child Eating Behaviour Questionaire (CEBQ) – Frågeformulär om
barnets ätbeteende. LBC och CEBQ användes i den övergripande studien. LBC är ännu inte
validerad, vilket medför att vi inte kan bifoga den.
I denna studie har vi använt oss av enkäterna KB, CFQ samt enkäten med
bakgrundsdata (figur 1).

Enkäter som ingår i den
övergripande studien

Enkäter som ingår i denna
uppsats

• Bakgrundsinformation
• Kommunikation med barnet
(KB)
• Lifestyle Behavoiur
Checklist (LBC)
• Child Eating Behaviour
Questionnaire (CEBQ)
• Child Feeding Questionnaire
(CFQ)

• Bakgrundsinformation
• Kommunikation med barnet
(KB)
• Child Feeding Questionnaire
(CFQ)

Figur 1 Översikt över de enkäter i den övergripande studien och de som ingår i den del av projektet som
avser denna uppsats

3.5 Litteratursökning
Litteratursökningen pågick mellan 4 och 27 november. Litteratursökningen utfördes genom
att ett eller flera av följande sökord användes; limit setting, child, children, obesity, EFA
(Expolatory Factor Analysis), BMI SDS, preschool, overweight, parent, parents, parenting,
BMI z-score, no siblings, high education, low BMI, authorative. De databaser som använts är
SCOPUS och PubMed samt sökfunktionen Google. De studier och artiklar som användes
inkluderade generellt föräldraskap, barnövervikt, barnfetma, BMI, utbildningsnivå, inkomst
och härkomst. Kraven på de studier och artiklar som inkluderats var att artikeln skulle vara
skriven på engelska eller svenska, vara publicerad tidigast 2000, artikeln skulle finnas i
fulltext och barnen i studien skulle vara max 19 år. Krav på metod har inte funnits.

3.6 Datainsamling
Enkäterna lämnades ut till förskolorna den 6 november. En förälder till barnet fyllde i enkäten
och skickade sedan in den till Karolinska Institutet i det medföljande svarskuvertet, alternativt
lämnade den på barnets förskola där vi sedan hämtade den. Enkäter kom successivt in till
Karolinska Institutet under svarsperioden som var knappt tre veckor. Enkäterna kodades
fortlöpande i nummerordning och datan matades in i en databas i Excel 2010. Då vi var två
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par studenter som validerade varsin enkät i den övergripande studien (MoM) hjälptes vi åt
med datainmatningen. Dagliga stickprov gjordes för att kontrollera säkerheten att vi kodat rätt
vid datainmatning.
När sista svarsdatum närmade sig och svarsfrekvensen endast var 27 % togs
beslutet att flytta fram sista svarsdatum till 2 december istället för 25 november. Måndagen
den 25 november åkte vi till förskolorna och lämnade ut påminnelselappar till föräldrarna och
hämtade in enkäter som föräldrarna lämnat på sitt barns förskola. I den del av projektet som
omfattar den här uppsatsen har vi endast inkluderat de enkäter som inkom senast 26
november. De enkäter som inkom senare än 26 november användes dock i den övergripande
studien för vidare analyser.

3.7 Behandling och definitioner av data
Datan från Excel matades in i SPSS (IBM SPSS Statistics 22.0) för att genomgå de analyser
som valts till vår del av projektet.
Vi har studerat hur föräldrar svarat på respektive påstående i KB gränser och
vilken viktkategori barnet tillhör för att se om föräldrar som upplever sig ha problem med
gränssättning har överviktiga barn. Vi har inte studerat enskilda föräldrar och dess barn utan
undersökt populationen i stort.
För att vikt, längd och BMI SDS skulle överensstämma med barnets ålder
räknade vi ut barnets ålder vid senaste BVC-besök. BMI räknades ut för både barn och
föräldrar. BMI SDS räknades ut med svenska ålders- och könsspecifika referenser enligt
Karlberg (37,38). Denna referens lades in i Statistica, version 10 av en statistiker. Barnets
kön, ålder, vikt, längd och BMI matades in från databasen i Excel till Statistica för att beräkna
BMI SDS. Tillväxtkurvor för både pojkar och flickor användes under inmatning i Statistica
för att undersöka om det uträknade BMI SDS var rimligt (bilaga 1, 2).
Föräldrarna klassificerades i viktkategorier enligt internationella mått (39). Även
barnen klassificerades i viktkategorier enligt internationella mått från WHO (7,38).
Då vi ämnar undersöka föräldrars gränssättning behöver vi reda ut vad vi menar
med begreppet gränssättning. Vi definierar gränssättning som förälderns förmåga att minska
på ett oönskat beteende hos barnet. Vi definierar högutbildad som de föräldrar som har
eftergymnasial utbildning.

3.8 Statistiska analyser
3.8.1 Korrelationsanalyser
Spearman’s korrelationstest användes för att undersöka sambandet mellan föräldrars
självrapporterade förmåga att sätta gränser och barnets BMI SDS. Spearman’s korrelationstest
användes även till att undersöka samband mellan barnets BMI SDS och förälderns BMI;
utbildningsnivå samt antal syskon.
Signifikansnivån är <0,05. Detta betyder att i mindre än 5 % av fallen har
slumpen påverkat resultatet (40).
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3.8.2 Förklaring till positiv och negativ korrelation
För att göra det enklare att förstå resultaten av kommer här en förklaring på korrelationerna.
För de frågor som tillhör gränssättning och känslor i enkäten KB, är det positivt att man svarar
”1. Stämmer inte alls”, då det innebär att man upplever sig vara bra på att sätta gränser. Till
exempel på påståendet “Jag tycker det är svårt att sätta gränser för mitt barn” anser sig
föräldern bra på gränssättning om denne svarar “Stämmer inte alls”. I våra
korrelationsanalyser betyder negativ korrelation med KB och faktorer så som BMI SDS och
förälderns vikt, att föräldern upplever sig vara bättre på gränssättning.
I CFQ gäller att de som svarat ”5. Stämmer helt” i CFQ RST och/eller ”5.
Alltid” i CFQ MN är de som upplever sig vara bra på att sätta gränser och hantera känslor.
Till exempel på påståendet “Jag ser avsiktligt till att viss mat är utom räckhåll för mitt barn”
anser sig föräldern bra på gränssättning om denne svarar “5. Stämmer helt”. I våra
korrelationsanalyser betyder positiv korrelation med CFQ RST och CFQ MN att föräldern
upplever sig vara bättre på att sätta gränser. För övergripande sammanfattning av
förklaringen, se figur 2.

KB

CFQ RST och CFQ MN

Negativ korrelation

Positiv korrelation

Upplevd bra
gränssättning

Upplevd bra
gränssättning

Figur 2 Förklaring av vad positiv och negativ korrelation innebär vid
korrelationsanalyser med KB och CFQ

3.8.3 Validering
I vår studie användes en begreppsvalidering. Med validering menas att man undersöker så att
det man ämnar mäta med enkäten verkligen är det som enkäten mäter (28). Vi har undersökt
om KB verkligen mäter gränssättning. Valideringen skedde genom att föräldrars svar på
enkäten KB gränser och KB känslor jämfördes med föräldrars svar på CFQ RST samt CFQ
MN med hjälp av Spearman’s korrelationstest. Förväntade samband mellan KB och CFQ var
att KB kommer korrelera med CFQ RST och CFQ MN. Det vill säga, vi förväntade oss att om
en förälder har svarat att denne anser sig bra på gränssättning i KB har samma förälder svarat
att denne anser sig bra på gränssättning även i CFQ.

3.9 Forskningsetiska aspekter
De etiska aspekterna bör alltid noga övervägas i studier som rör barn och föräldrar. Övervikt
hos barn kan vara ett känsligt ämne vilket vi är medvetna om då vi båda arbetar/har arbetat
med barn och haft kontakt med deras föräldrar.
I det övergripande projektet hade ett följebrev till föräldrarna tagits fram där de
informerade om att syftet med studien är att studien och framtida forskning vill komma fram
med nya behandlingsmetoder för barn med fetma.
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Föräldrarna fick tillsammans med enkäterna ett följebrev med tydlig information
om projektet, därmed är informationskravet uppfyllt. I följebrevet stod att deltagandet är helt
frivilligt och att man när som helst kan avbryta sitt medverkande. All information
behandlades anonymt, vilket medför att samtyckes- och konfidentialitetskravet uppfylls.
Nyttjandekravet uppfylldes då endast adekvat information insamlades samt att all data
behövdes för att kunna genomföra valideringen samt de analyser som gjorts.
I följebrevet fanns kontaktuppgifter till studieansvariga, för eventuella frågor.
Föräldrarna informerades om att de gärna fick kontakta forskargruppen vid frågor, vilket
kunde göras anonymt.
Det kostade föräldrarna inget att delta i studien. Vi övervägde dock tidsaspekten.
Eftersom det är fem stycken enkäter som ska fyllas i kan det ta tid från föräldrarnas andra
uppgifter och tid från familjen, men då det är frivilligt att delta förutsätter vi att de som deltar
inte har något emot att undvara tid till enkäterna. Något som även togs i beaktning var att
föräldrar med överviktiga barn eller som själva är överviktiga kan tycka att det är jobbigt och
känsligt att tänka på sitt barns eller sin egen situation när enkäten fylldes i. Studien i sig ska
dock inte påverka informanterna under eller efter undersökningen.
Den övergripande studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden
i Stockholm, diarienummer: 2013/1628-31/2, därför är även vår studie godkänd då den är en
del av den större studien.
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4. Resultat
Databasen stängdes den 26 november och 196 av 595 häften med enkäter hade då inkommit.
Svarsfrekvensen var således 33 % och 196 barn med deras förälder/föräldrar deltog i studien.
Majoriteten av enkäterna var ifyllda av barnets mor.
Fördelningen pojkar och flickor var relativt jämn fördelad med en knapp
övervikt av flickor. Både medelåldern och medianen för barnen var 4 år och 10 månader. Vad
gäller BMI SDS framkom att 71 % var normalviktiga, endast 6 % hade övervikt, 2 % led av
fetma och 5 % var underviktiga (tabell 2). Lika många flickor som pojkar var överviktiga eller
hade fetma.
Tabell 2

Barnens BMI SDS*

Viktkategorier barn
N (%)
Barnens viktkategorier *
Undervikt (BMI SDS <-2)
10 (5)
Normalvikt (BMI SDS -2 till +1) 140 (71)
Övervikt (BMI SDS 1 till 2)
12 (6)
4 (2)
Fetma (BMI SDS >2)
*BMI Standard deviation score, enligt Karlberg et.al. (38)
Avrundat till närmaste heltal.

De flesta familjer hade två barn och 8 % av barnen var ensambarn. 18 % hade tre barn eller
fler. Majoriteten föräldrar var normalviktiga. Här var dock spridningen större än hos barnen,
med en knapp fjärdedel föräldrar med övervikt och fyra procent med uttalad fetma. En högre
andel av männen jämfört med kvinnorna hade uttalad övervikt och fetma (tabell 3).
Tabell 3

Föräldrars BMI*
N (%)

Föräldrarnas viktkategorier *
Undervikt (BMI <18,5)
4 (2)
Normalvikt (BMI 18,5-24,9) 136 (69)
Övervikt (BMI 25-29,9)
47 (24)
Fetma (BMI >30)
8 (4)
Kvinnor viktkategorier *
Undervikt (BMI <18,5)
4 (3)
Normalvikt (BMI 18,5-24,9) 116 (73)
Övervikt (BMI 25-29,9)
34 (21)
Fetma (BMI >30)
6 (4)
Män viktkategorier *
Undervikt (BMI <18,5)
0 (0)
Normalvikt (BMI 18,5-24,9) 20 (56)
Övervikt (BMI 25-29,9)
13 (36)
Fetma (BMI >30)
2 (6)
*BMI enligt internationella kriterier (39).
Avrundat till närmaste heltal.

86 % av föräldrarna var födda i Sverige och i stort sett alla pratade svenska i hemmet.
Majoriteten av föräldrarna, 71 %, hade en universitetsutbildning eller motsvarande utbildning.
För fullständig deskriptiv statistik, se bilaga 8.
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4.1 Skillnader i hur föräldrar till barn i de olika
viktkategorierna svarat på påståendena i KB gränser
Majoriteten föräldrar har svarat att de inte upplever sig ha några problem med att sätta
gränser. Inte heller kunde någon skillnad ses i hur föräldrar till underviktiga, normalviktiga,
överviktiga respektive barn med fetma hade svarat på huruvida de hade problem med
gränssättning. Dock ses tendenser till att de föräldrar till barn med övervikt och fetma
upplever sig ha god gränssättning då de till stor del svarat ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer till
liten del” samt ”Stämmer något”.
70
60
50
40

Undervikt n=10
Normalvikt n=140

30

Övervikt n=12
Fetma n=4

20
10
0
Stämmer inte Stämmer till
alls
liten del

Stämmer
något

Stämmer till Stämmer helt
stor del

Figur 3 Svarsfrekvens påstående "Mitt barn kan få mig att ändra mig om jag från början har sagt nej till
något"

Figur 3 visar att föräldrar till normalviktiga barn till stor del svarar ”Stämmer till liten del”
eller ”Stämmer något” medan föräldrar till de andra viktkategorierna av barn har en jämnare
spridning över svarsalternativen.
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Figur 4 Svarsfrekvens "Jag tycker att det är svårt att säga nej till mitt barn"

Figur 4 visar att få av samtliga föräldrar upplever sig ha problem med att säga nej till sitt barn
då de flesta svarat ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer till liten del”.
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Figur 5 Svarsfrekvens "Om jag och mitt barn är oense om något får mitt barn ofta sin vilja igenom"

Även i figur 5 kan utläsas att få föräldrar upplever sig ha problem med gränssättning. Som
nämnts ovan svarar föräldrar till barn med övervikt och fetma endast ”Stämmer inte alls” och
”Stämmer till liten del”.
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Figur 6 Svarsfrekvens "Jag kan ändra mig om mitt barn får ett utbrott över något som jag har bestämt"

Figur 6 visar att föräldrar till normalviktiga barn har större spridning på sina svar än övriga
föräldrar. De har även större spridning över svarsalternativen än i övriga påståenden i KB
gränser.
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Figur 7 Svarsfrekvens "Jag tycker det är svårt att sätta gränser för mitt barn"

Även i figur 7 framkommer liknande resultat som visats i tidigare figurer; föräldrar upplever
sig inte ha problem med att sätta gränser.
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4.2 Faktorer som har samband med barns BMI SDS
Barnets BMI SDS korrelerade svagt positivt till KB gränser, dock var det varken hög
korrelation eller ett statistiskt signifikant samband (tabell 4). Hade sambandet varit signifikant
hade det betytt att föräldrar till barn med övervikt upplever sig sämre på gränssättning. Dock
är fallet inte så utan slutsatsen blir att vi inte kunnat se några samband mellan föräldrars
självrapporterade gränssättning och barnets BMI SDS.
Ett signifikant resultat var sambandet mellan barnets BMI SDS och förälderns
BMI. Sambandet var dock så svagt att vi inte med säkerhet kan uttala oss om ett befintligt
samband (tabell 4). Samband mellan barnets BMI SDS och förälderns utbildningsnivå samt
antal syskon var icke statistiskt signifikanta.
Tabell 4

Resultat av korrelationsanalyser mellan barnets BMI SDS och andra faktorer

KB gränser
BMI förälder
Förälderns utbildningsnivå
Antal syskon
* p < 0,05

r= 0,035
r= 0,163*
r= 0,030
r= -0,015

p = 0,652
p = 0,037
p = 0,703
p = 0,852

4.3 Validering
För att göra begreppsvalidering av KB har vi gjort Spearman´s korrelationstest (tabell 5). KB
gränser och KB känslor jämfördes med CFQ RST och CFQ MN. Resultatet visade
signifikanta samband mellan CFQ RST och KB gränser samt till KB känslor. Sambandet var
dock för svagt för att vi ska kunna uttala oss om huruvida enkäten är validerad med denna
metod eller ej.
Tabell 5

Valideringsresultat av enkäterna KB gränssättning och KB känslor och CFQ
restriktionsskalan och tillsynsskalan

CFQ RST
KB gränser
r = -0,171*
KB känslor
r = -0,281***
*p < 0,05, *** p < 0,001

p = 0,019
p = 0,000

CFQ MN
r = 0,112
r = 0,077

p = 0,120
p = 0,282

4.4 Missing data
KB har inget internt bortfall, dock finns externt. För att se hur samtliga föräldrar svarat på
KB, se bilaga 9. CFQ har däremot internt bortfall, det vill säga, vissa frågor hade missats eller
utelämnats av föräldrarna. Det största bortfallet fanns på CFQ RST. Något mindre bortfall
fanns på CFQ MN. Vissa frågor hade inte besvarats eller så hade föräldrarna missat att svara
på en hel sida i häftet.
Inga barn exkluderades på grund av kronisk sjukdom. Däremot exkluderades de
barn med BMI SDS lägre än -3,5 då dessa ansågs orimliga (41). I de analyser där BMI SDS
använts har de barn med avsaknad av inrapporterad vikt, längd, ålder eller orimligt lågt BMI
SDS exkluderats (n=30).
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5. Diskussion
5.1 Sammanfattning av resultatet
Vi såg ett mycket svagt samband mellan de föräldrar som inte upplever problem med att sätta
gränser har barn med lägre BMI SDS, dock var detta samband inte signifikant. Vi såg ett
svagt men statistiskt signifikant samband mellan förälderns BMI och barnets BMI SDS.
Övriga resultat från korrelationsanalyserna ger sammanfattningsvis svaga samband utan
statistisk signifikans, vilket gör att vi inte med säkerhet kan uttala oss om några samband.
Med vår metod är enkäten KB inte validerad.
De mest framträdande deskriptiva resultaten är att förekomsten av övervikt och
fetma hos både barn och vuxna var lägre än den genomsnittliga förekomsten i Stockholms län.
Vad som också sågs var att en stor del av föräldrarna var högutbildade och hade Sverige som
födelseland. Inte heller dessa två faktorer är representativa för hur det ser ut i Stockholms län.
Där är en lägre del högutbildade och en högre andel har ett annat land än Sverige som
födelseland.

5.2 Metoddiskussion
Tidigare studier visar att människor ofta underrapporterar sin vikt, framför allt kvinnor (9).
Detta skulle då betyda att vår population uppger ett BMI som inte överensstämmer med
verkligheten. Vår studie visade att 21 % kvinnorna och 36 % männen var överviktiga samt att
4 % av kvinnorna och 6 % av männen led av fetma. I de valda områdena var 25 % av
kvinnorna och 41 % av männen överviktiga och 11 % av både männen och kvinnorna var feta.
Man skulle då kunna dra slutsatsen att många av de föräldrar som deltog underrapporterade
sin vikt. Dock är deltagarna i denna studie välutbildade, 71 % har en examen från universitet,
högskola eller motsvarande utbildning och tidigare studier har visat att högutbildade har ett
lägre BMI (4,12,42). Därför anser vi att vår population har låg andel överviktiga och feta.
För att validera KB jämfördes föräldrarnas svar från KB med föräldrarnas svar
från CFQ med hjälp av Spearman’s korrelationstest. Då KB handlar om gränssättning utanför
köket och CFQ handlar om gränssättning och tillsyn vad gäller mat anser vi att valet att
använda sig av CFQ till valideringen inte var det optimala. KB är en av de första enkäter som
mäter föräldrars självrapporterade gränssättning utanför köket och eftersom det då inte finns
någon annan enkät att jämföra med skulle vi rekommendera en annan metod för validering.
Mer om detta i Förslag på framtida studie.

5.2.1 Enkätdiskussion
Valet att använda sig av en enkät grundar sig på att det är en billig metod som når många samt
så att vi skulle kunna generalisera resultatet. Enkäten är menad att mäta föräldrars
gränssättning men vad den egentligen mäter är hur föräldrar skattar sin egen gränssättning. Vi
misstänker att föräldrar överskattar sin förmåga att sätta gränser för att inte framstå som en
sämre förälder. Kan man då säga att enkäten mäter gränssättning? Nej, det kan man inte men
man kan säga att den mäter förälderns självrapporterade gränssättning. Tidigare studier visar
att självrapporterat beteende ofta är missvisande då den svarande svarar enligt vad som är
mest önskvärt och det självrapporterade svaret stämmer inte alltid överens med hur de faktiskt
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agerar (17,20). Det kan därför bli svårt att jämföra studier som undersöker föräldraskap trots
att de olika studierna använder sig av enkäter som mätinstrument (20).
Vårt resultat visar att föräldrar skattar sin gränssättning som god i KB. Det är
dock väletablerat att användningen av flera metoder, så som enkäter och intervjuer, ger bäst
resultat vid forskning (18). En möjlighet är att föräldrarna inte är medvetna om sitt beteende
eller fyller i enkäten på måfå. Detta är några begränsningar i att använda sig av enkäter. Hade
observationer eller intervjuer använts i denna studie tillsammans med enkäten där följdfrågor
kan ställas hade resultatet troligen visat något annat.
Utformningen av enkäterna gjorde att korrelationsanalyserna blev svåra att
tolka. När det gäller KB hade det varit bättre att spegelvända svarsalternativen, så att svaret
som innebär att föräldern anser sig bra på gränssättning alltid har värdet fem. Det gör att
korrelationsanalyserna blir lättare att tolka och tydligare resultat hade säkerligen framkommit.
Att svara ”1. Stämmer inte alls” på de frågor som ingår i KB gränser betyder att föräldern är
bra på att sätta gränser. Däremot när det gäller påståendet ”Mitt barn lyssnar på vad jag
säger”, gäller det att föräldern anser sig bra på gränssättning om denne svarar ”5. Stämmer
helt”. Det gör det svårt att jämföra och analysera svaren. Frågorna är inte enhetliga.
En nackdel med att ha enkäter som delas ut är att det är lätt att tappa bort dem,
de är tidskrävande samt att de tar upp ett känsligt ämne som barnfetma. Det kan vara några av
anledningarna till att svarsfrekvensen endast uppkom till 33 %. En demografisk nackdel är att
bakgrundsenkäten saknar en fråga om stadsdels- eller kommuntillhörighet. Hade detta funnits
hade det gjort att vi kunnat jämföra de olika områdena. En styrka hos enkäten är att inget
internt bortfall existerar.

5.2.2 Urval – representativitet
Då enkäten är på svenska och önskvärt var att så många som möjligt skulle förstå enkäten,
valdes de inkluderade områdena då de har låg andel invånare med invandrarbakgrund. Risken
för lägre svarsfrekvens och språkliga missförstånd minskades genom valet av områden. Detta
val medförde att minoritetsgrupper där fetma ofta förekommer exkluderades (4).
Prevalensen övervikt i de inkluderade områdena är i genomsnitt på 41 % bland
männen och 25 % bland kvinnor. Detta är cirka 10 procentenheter lägre än genomsnittet för
Stockholms län. Härkomst och utbildningsnivå i de inkluderade områdena stämmer i
genomsnitt överens med Stockholms län, dock ses stora skillnader mellan de inkluderade
områdena. Vårt stickprov är inte representativt för de inkluderade områdena då vårt stickprov
består av en stor andel högutbildade och svenskfödda. De som svarat på enkäten har inte
övervikt och fetma i lika stor utsträckning som genomsnittet för de inkluderade områdena
eller Stockholms län i stort. Vi kan då dra slutsatsen att få från minoritetsgrupper svarade på
enkäten.
Tidigare studier har visat att föräldrar från olika kulturer har olika föräldrastilar
(8,18,23) och då vi så gott som endast har föräldrar födda i Sverige kan vi inte säga att vi har
undersökt hur föräldrar i Stockholms län sätter gränser, utan endast hur föräldrar som är födda
i Sverige och bosatta i de inkluderade områdena sätter gränser. I och med ovanstående
argument menar vi att vårt urval inte är representativt för Stockholms län. Vi kan dock inte
uttala oss om hur representativt vårt urval är för Sveriges befolkning men förväntningarna är
att det inte är representativt. Vi hade önskat att fler minoritetsgrupper inkluderats för att kunna
generalisera vårt resultat mot Stockholm.
Då vi undersöker barn i fyra- till femårsåldern har föräldrarna fortfarande stort
inflytande i barnets matvanor och fysiska aktivitet, vilket påverkar barnets vikt (16,43). Man
har sett att högutbildade i större utsträckning än lågutbildade har mer kunskap om goda
kostmönster och fysisk aktivitet (12,42). Då vårt stickprov inkluderar många högutbildade
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föräldrar, kan vi föreställa oss att teorierna ovan även stämmer i vårt fall. Det innebär alltså att
de i vårt stickprov är högutbildade och har då större kunskap om kost och hälsa, vilket leder
till att dessa vanor och kunskap överförs till barnet, som då bibehåller normalvikt. Detta kan
vara en av orsakerna till att vi fått så få överviktiga barn med i vårt stickprov.
Alla enkäter som föräldrarna fick svara på handlar om barns vikt, hälsa och
livsstilsvanor. De föräldrar som svarar på enkäten anser vi är de som är intresserade och
insatta i dessa ämnen. Detta anser vi kan medföra ett lägre BMI hos både föräldrar och barn.

5.3 Skillnader i svarsfrekvens på påståendena i KB gränser
Vid en jämförelse av hur föräldrar till barn i de olika viktkategorierna svarat på påståendena i
KB gränser ses inga tydliga skillnader. Dock kan vissa tendenser ses att föräldrar till
överviktiga och feta barn ofta svarar ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer till liten del”. Detta
skulle då innebära att föräldrar till barn med övervikt och fetma upplever sig ha god
gränssättning. Detta resultat motsäger det resultat som Spearman’s korrelationstest visar. Vi
anser dock att de resultat från korrelationsanalyserna ger ett mer statistiskt säkerhetsställt
resultat då det är en vedertagen metod för att jämföra samband.
Gällande normalviktiga barn sågs i stapeldiagrammen (figur 3-7) att spridningen
av svarsfrekvensen var större än bland de övriga grupperna. Detta anser vi bero på att det är
fler barn som är normalviktiga än underviktiga, överviktiga och feta, vilket innebär att större
variation kan förekomma inom samma grupp.

5.4 Samband mellan föräldrars självrapporterade
gränssättning och barnets BMI SDS
Vi vill förtydliga att vi inte tagit hänsyn till kontrollvariabler vid utförandet av analyserna då
det kräver avancerade statistiska tester (28).
Inget statistiskt signifikant samband kunde ses mellan BMI SDS och föräldrars
gränssättning. Det kan bero på att endast tolv barn var överviktiga och fyra stycken feta i vårt
stickprov, vilket gör att det blir svårt att tolka resultatet. Finns det inga överviktiga barn kan
man inte heller se några samband. Vi har dock sett vissa tendenser till att föräldrar som säger
sig ha problem med gränssättning har barn med högre BMI SDS. Detta, tillsammans med
teorier från tidigare studier (9,22), indikerar att vår hypotes kan stämma trots att resultatet inte
är statistiskt signifikant.
KB har påståenden som inriktar sig på gränssättning utanför köket då teorin var
att det är det generella föräldraskapet som påverkar barnets vikt. En studie från USA visade
att om barnen hade regelbundna tider för läggdags, ett begränsat TV-tittande och fick hjälpa
till med hushållssysslorna medförde detta att barnen hade en lägre förändring i BMI SDS från
förskoleåldern till femte klass (21). Detta stärker vår teori om att gränssättning även utanför
köket påverkar barnens vikt. Vi vill påpeka att minskat TV-tittande och att hjälpa till med
hushållssysslorna automatiskt ger ökad rörelse hos barnet och på så sätt högre
energiförbrukning, vilket i sin tur skulle kunna påverka vikten mer än kanske just själva
gränssättningen. Dock behövs det en förälder som sätter gränser vad gäller bland annat TVtittande för att barnet inte ska titta på TV utan istället vara fysiskt aktiv. Det finns andra
faktorer som är avgörande för barnets vikt. Bland annat kan kopplingen mellan att föräldrars
och barns övervikt bero på genetiska faktorer. Barnet ärver då förälderns benägenhet att
utveckla övervikt. Att förälderns gener är en stor bidragande faktor till barnets utseende är
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något som de flesta människor har kunskap om men att de gener föräldern överför till sitt barn
även kan påverka barnets vikt är något få vet (44). Tidigare forskning har studerat den
genetiska sammansättningen i relation till fetma och sett att vissa människor har en större
benägenhet att överäta och gå upp i vikt (45,46). Vi anser även att föräldrar med ett
problematiskt förhållningssätt till mat omedvetet kan överföra detta till sitt barn. Ovan
nämnda faktorer påvisar hur komplext det är att studera faktorer som påverkar barns vikt.
Man kan inte säga att det endast är en faktor som påverkar barns vikt utan flera faktorer
samverkar. Det är dock ändå bra för både vården och föräldrar att veta vilka faktorer som kan
påverka för att kunna arbeta preventivt mot barnfetma.
En amerikansk studie (22) har endast sett signifikanta samband mellan barnens
BMI SDS och två av fyra gränssättningsfaktorer, nämligen begränsat TV-tittande och
regelbundna sovtider. Regler angående vilka TV-program barnet får titta på samt vilka tider
på dygnet barnet får titta på TV hade i denna studie inte lika stor betydelse för gränssättning
som de andra två faktorerna. Frågorna kring gränssättning i denna studie kretsade kring TVtittande medan påståendena i KB inte är inriktade på ett specifikt ämne. KB är en av de första
enkäter som endast inriktar sig på gränssättning utanför köket. Detta gör det svårt att jämföra
denna enkät med tidigare studier då dessa ofta är inriktade på kostrelaterade frågor. Vi anser
dock att det är bra att undersöka föräldrars generella gränssättning då man fångar in alla
föräldrar och inte bara de som har problem med ett specifikt ämne. Studien (22) visar också
svaga korrelationer och flera ickesignifikanta resultat vilket tyder på att det är svårt att finna
samband mellan föräldrars upplevda gränssättning och barns BMI SDS. I vår studie sågs
också många icke statistiskt signifikanta resultat med svaga samband. Det kan bero på att vad
som påverkar barnets vikt är komplext.

5.5 Samband mellan barnets BMI SDS och förälderns vikt,
förälderns utbildningsnivå samt antal syskon
Resultatet visade ett statistiskt signifikant samband mellan förälderns och barnets vikt, vilket
betyder att föräldrar med högre vikt har barn med högre vikt. Detta samband stärks då tidigare
enkät-, intervju- och observationsstudier har sett liknande resultat (1,8,9). Då få föräldrar i
vårt stickprov har övervikt eller fetma innebär det således att få barn har övervikt eller fetma,
vilket överensstämmer med vårt faktiska resultat.
Inget statistiskt signifikant sågs samband mellan förälderns utbildningsnivå och
barnets vikt. En studie som undersökt tio europeiska länder, där man bland annat undersökt
Sverige, har visat att hög utbildning har samband med lägre BMI. Dock var sambandet inte
lika tydligt bland kvinnor i Skandinavien som övriga länder (12). Vårt stickprov består av 81
% kvinnor där majoriteten är födda i Sverige. Detta kan då medföra att vi inte sett något
tydligt samband mellan föräldrarnas utbildning och barnets BMI SDS.
Vi undersökte även sambandet mellan barnets vikt och antalet syskon då en
tidigare studie sett att barn med syskon har lägre vikt (14). Vår studie kunde inte påvisa något
samband. Vi anser dock att sambandet som sågs i ovanstående studie kan stämma, detta på
grund av att de barn med syskon har någon att leka med och således mer fysisk aktivitet än de
barn utan syskon.
Denna studie har ett urval med få överviktiga och feta barn och detta anser vi ha
påverkat samtliga analyser som gjorts.
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5.6 Enkätens användningsområden inom vården
Fetma är en kronisk sjukdom som enligt en studie behöver minst fem års behandling (1).
Detta är något som vården kan ha i åtanke när behandlingsplaner för barnfetma ska göras.
Även dietister kan ha detta i åtanke vid fetmabehandling. Många föräldrar upplever att
övervikt hos barnet är ett problem först när barnet är gravt överviktigt (47). Detta kan påverka
utvecklingen och behandlingen av barnfetma negativt då behandling sätts in i ett sent skede.
Det är svårt att veta vilken typ av behandling som ger bäst resultat på barn (19).
Således behövs fler studier på området för att kunna avgöra vilken typ av behandling som ger
bäst behandlingsresultat. En tidigare studie har visat att familjens struktur kan ha betydelse
vid behandling av barnfetma, vilket är något vårdpersonal bör beakta (14).
Två studier visar att nästan så stor del som 20 % av förskolebarnen har övervikt
(6,19). En annan studie visar att behandling av fetma varit mest framgångsrik för yngre barn
och ju kortare tid barnet är överviktigt desto bättre (1). Barn med övervikt och fetma behöver
hittas tidigt i livet för att minska risken att bli överviktig som vuxen. Högt BMI redan som
ung är kopplat till sjukdom. När barnet äntrar tonåren ökar risken för diabetes typ II, högt
blodtryck och kardiovaskulära sjukdomar (12,48). Som dietist kan man få remiss från BVC på
barn som ligger i riskzonen för att utveckla fetma och på så sätt redan tidigt i barnets liv
förebygga övervikt, fetma och de sjukdomar som kan medfölja.
KB kan användas som screeningsverktyg på exempelvis BVC eller
dietistkliniker för att hitta de föräldrar som upplever att de har svårigheter med gränssättning
och därmed barn som hamnar riskgruppen för att utveckla övervikt. Åtgärder kan då sättas in
och enkäten kan användas på nytt vid ett återbesök och uppföljning. Det är viktigt att
inkludera föräldrarna i behandlingen då det är de som formar barnens kostvanor och påverkar
utvecklingen av barnens hälsa och vikt (8,17,47) varför vi anser att föräldrars gränssättning är
en tongivande faktor för barnets viktutveckling.
Då vi sett ett samband mellan föräldrars och barns vikt är denna information
något som kan utnyttjas i vården, till exempel genom att överviktiga föräldrar som söker sig
till BVC kan få råd och tips på vad de kan göra för att förhindra att deras barn ska utveckla
fetma. Även här kan KB användas i utredningsfasen för att kartlägga de faktorer som kan
påverka barnets vikt för att sedan kunna sätta in rätt behandlingsmetod.

5.7 Förslag på framtida studie
Vår studie medförde att vi inte med säkerhet kan uttala oss om att föräldrars självrapporterade
gränssättning påverkar barnets BMI SDS. Detta anser vi kan bero på som tidigare nämnts, att
metoden inte var den optimala för den aktuella studiens syfte. Då vi fortfarande anser att vår
hypotes önskar vi att framtida forskning på detta ämne görs. Vi har därför kommit med ett
förslag på en framtida studie.
För att få ett mer representativt urval föreslår vi att urvalet representerar hela
Sveriges befolkning. Man skulle då kunna inkludera familjer från olika typer av områden, till
exempel områden med olika många personer med invandrarbakgrund och olika
utbildningsnivå. Olika städer, kommuner och län av Sverige skulle då kunna inkluderas. I och
med detta medförs att resultatet representerar Sveriges befolkning och enkäten kan således
användas på barn i hela Sverige. Det gör även att vården kan använda sig av enkäten som ett
screeningsverktyg. Genom ett bredare urval inkluderas fler barn med övervikt, fetma och barn
med olika härkomst, vilket gör att de resultat som kan framkomma blir mer representativa.
Det blir även lättare att se samband mellan föräldrars gränssättning och barns BMI SDS. Att
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ha ett bredare urval skulle även innebära ett större stickprov, vilket leder till större statistisk
säkerhet. Då vi i bakgrunden skrev att 2 % av Stockholms läns fyraåringar har fetma och 9 %
har övervikt (11), skulle det krävas ett urval av 1500 barn för att statistiskt sett ens kunna
inkludera 30 barn med fetma och 135 barn med övervikt. För att få ett större stickprov och
även se om sambandet förändras med barnets ålder, kan det vara intressant att välja ett större
åldersintervall hos barnen. Vi föreslår då fyra upp till elva år, då man i tidigare studier sett att
barn äldre än elva i större grad än yngre barn har högre självbestämmande (47).
Då vår metod inte medförde att enkäten KB blev validerad föreslår vi att andra
metoder används för att validera den. Detta för att med säkerhet säga att KB mäter föräldrars
självrapporterade gränssättning. Vi föreslår även att använda sig av intervjuer som
kompletterar enkäterna. På så sätt får man ut mer kärnfull information om förälderns
gränssättning och minskar risken för felrapportering. Finns tid och budget kan man även
utföra en observationsstudie då det faktiskt blir föräldrars gränssättning och inte föräldrars
självrapporterade gränssättning. Det skulle även vara intressant att göra en longitudinell studie
för att kunna följa upp huruvida föräldrars gränssättning påverkar barnets vikt senare i barnets
liv. För att validera KB rekommenderar vi att föräldrars självrapporterade gränssättning
jämförs med det observerade beteendet för att på så sätt se att de överensstämmer.
Att fylla i enkäter tar tid, speciellt de enkäter vi skickade ut då det var ett flertal
enkäter som föräldrarna skulle fylla i. Vi föreslår därför att endast KB och enkäten med
bakgrundsdata skickas ut till föräldrarna för att på så sätt öka svarsfrekvensen.
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6. Slutsats
Vi såg inget statistiskt säkerhetsställt samband mellan föräldrars självrapporterade
gränssättning och barns BMI SDS. Vissa tendenser till att föräldrar som rapporterade sin
gränssättning som god hade barn med lägre BMI SDS syntes. Hade det varit ett signifikant
resultat hade det inneburit att de föräldrar som upplever sig ha bra gränssättning har barn med
lägre BMI SDS. Därför är det ändå möjligt att vår hypotes stämmer, då tidigare studier har
visat liknande tendenser (2). Det skulle vara intressant att vidare studera sambandet mellan
gränssättning och BMI SDS och då välja ett annat stickprov med fler överviktiga barn och
undersöka om resultatet blir annorlunda samt att göra observationsstudier.
På grund av de svaga sambanden i korrelationsanalyserna mellan KB och CFQ
RST och CFQ MN, kan vi inte uttala oss om huruvida enkäten KB är validerad med vår
metod eller ej.
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8. Bilagor
Bilaga 1

29

Bilaga 2

30

Bilaga 3
Fördelning av enkäter till de inkluderade förskolorna
Område/Förskola
Huddinge
Ekerö
Årstaberg
Hammarby sjöstad
Bromma
Tullinge
Totalt

Antal utdelade enkäter
119
80
38
186
82
90
595
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Bilaga 4
Enkäten Child Feeding Questionnaire

32

33

34

Bilaga 5
Enkät Bakgrundsdata

35
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Bilaga 6
Enkät Child Eating Behavior Questionnaire

37

38

Bilaga 7
Sociodemografisk data av urvalet

Barnens ålder (år)
Barnens BMI SDS *
Föräldrars BMI (kg/m²)

Total population, n=196
Medelvärde (SD), minmax
4,8 (0,67), 0,9-6,46
-0,31 (1,04), -3,22-2,09
23,5 (4,19), 17,9-41,4

N (%)
Barnets kön
Flicka
Pojke
Barnens åldersgrupper
<4 år
4-4,9 år
5-5,9 år
>6 år
Föräldrars ålder (år)
25-29,9
30-34,9
35-39,9
40-44,9
>45
Föräldrarnas viktkategorier **
Undervikt (BMI <18,5)
Normalvikt (BMI 18,5-24,9)
Övervikt (BMI 25-29,9)
Fetma (BMI >30)
Kvinnor viktkategorier **
Undervikt (BMI <18,5)
Normalvikt (BMI 18,5-24,9)
Övervikt (BMI 25-29,9)
Fetma (BMI >30)
Män viktkategorier **
Undervikt (BMI <18,5)
Normalvikt (BMI 18,5-24,9)
Övervikt (BMI 25-29,9)
Fetma (BMI >30)
Barnens viktkategorier *
Undervikt (BMI SDS <-2)
Normalvikt (BMI SDS -2 till +1)
Övervikt (BMI SDS 1 till 2)
Fetma (BMI SDS >2)
Flickor viktkategorier *
Undervikt (BMI SDS <-2)
Normalvikt (BMI SDS -2 till +1)
Övervikt (BMI SDS 1 till 2)
Fetma (BMI SDS >2)
Pojkar viktkategorier *
Undervikt (BMI SDS <-2)

106 (54,1)
89 (45,4)
9 (4,6)
100 (51,0)
84 (42,9)
1 (0,5)
6 (3,1)
47 (24,0)
86 (43,9)
47 (24,0)
10 (5,1)
4 (2,0)
136 (69,4)
47 (24,0)
8 (4,1)
4 (2,5)
116 (72,5)
34 (21,3)
6 (3,8)
0 (0,0)
20 (55,6)
13 (36,1)
2 (5,6)
10 (5,1)
140 (71,4)
12 (6,1)
4 (2,0)
5 (4,7)
75 (70,8)
7 (6,6)
2 (1,9)
5 (5,6)

39

Normalvikt (BMI SDS -2 till +1)
Övervikt (BMI SDS 1 till 2)
Fetma (BMI SDS >2)
Föräldrarnas utbildning
Grundskola eller motsvarande
2-årig gymnasieskola eller motsvarande
3-årig gymnasieskola eller motsvarande
Universitetsutbildning eller motsvarande
Föräldrars födelseland
Sverige
Annat
Barnens födelseland
Sverige
Annat
Språk hemma
Svenska
Annat
Antal barn
1
2
3
4
5
6
Kronisk sjukdom
Nej
Ja
Fyllde i enkäten
Mor
Far
Mor och far

65 (73,0)
5 (5,6)
2 (2,2)
1 (0,5)
14 (7,1)
40 (20,4)
140 (71,4)
169 (86,2)
27 (13,8)
193 (98,5)
3 (1,5)
192 (98,0)
4 (2,0)
16 (8,2)
144 (73,5)
28 (14,3)
6 (3,1)
1 (0,5)
1 (0,5)
191 (97,4)
4 (2,0)
159 (81,1)
35 (17,9)
1 (0,5)

*BMI Standard deviation score, enligt Karlberg et.al. (38).
**BMI enligt internationella kriterier (39).
Avrundat till närmaste heltal.
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Bilaga 8
Svarsfrekvens Kommunikation med barnet
Gränser
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Känslor
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Bilaga 9 Vem som gjort vad
Planering av arbetet
Litteratursökning
Datainsamling
Analys
Skrivandet av uppsatsen

50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
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