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Sammanfattning 

 !

Inledning: Barnfetman ökar i samhället, vilket innebär konsekvenser för folkhälsan. Socker 

finns tillsatt i både mat och dryck. Tidigare forskning har visat att en hög konsumtion av 

socker kan leda till en rad följdsjukdomar. Syftet med den här studien är att beskriva 

kopplingen mellan hög sockerkonsumtion och fetma hos barn i åldern 6–12 år.!

 

Metod: Artikelsökningen genomfördes i PubMed, som är en sökmotor. 10 vetenskapliga 

originalartiklar valdes för denna litteraturöversikt. Artiklarna är etiskt granskade. Därefter!

gjordes en analys av artiklarna, som resulterade i fem olika teman.!

 

Resultat: Resultatet visar att barns ökade sockerkonsumtion leder till fetma som i sin tur kan 

innebära följdsjukdomar. Det finns kopplingar mellan etnicitet och sockerkonsumtion. Det 

finns även samband mellan genus och hur sockerkonsumtionen ser ut.!

 

Diskussion: Kostråden bör vara individanpassade och ta hänsyn till såväl etnicitet och genus. 

Mer information till föräldrar om sockrets negativa påverkan. Mer forskning behövs inom 

området.!

 

Nyckelord: Etnicitet, Barnfetma, Genus, Socioekonomisk status, Sötade livsmedel.!
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Abstract 

 

Background: Child obesity is on the increase in society, which could mean consequences for 

public health. Sugar is added to both food and drink. Earlier research has shown that a high 

consumption of sugar may lead to obesity related diseases. The aim of this study was to 

describe the association between high sugar consumption and child obesity in 6-12 years old.!

 

Methods: The PubMed search engine was used to conduct the search. 10 ethically approved 

original articles were selected for this literature review and thereafter an analysis was made of 

these articles, which resulted in five different themes.!

 

Results: The results show that the increased consumption of sugar in children may lead to 

obesity which in turn, may lead to other obesity related diseases. There is also an association 

between ethnicity and consumption of sugar and a connection between gender and how sugar 

is consumed. 

 

Conclusions: Dietary advice should be personalized. Both ethnicity and gender should be 

taken into consideration and parents need to be constructively informed about the negative 

effects of sugar. More research needs to be done in this field.!

 

Keywords: Ethnicity, Child Obesity, Gender, Socioeconomic Status, Sweetened foods 
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Introduktion0
!

Det är intressant att studera vilka konsekvenser den ökade barnfetman har i samhället. En 

viktig aspekt är den höga sockerkonsumtionen och sockrets negativa påverkan på hälsan. 

Problemet med fetma kryper allt längre ned i åldrarna (WHO, 2016).  Vad effekten blir i 

framtiden av en ökande fetma bland barn är intressant ur ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv. I dagens samhälle är tillgången till socker stor; TV, tidningar och internet överöser 

barn med reklam om socker i olika form såsom läskedrycker och godis. Hur påverkar detta 

dagens barn? Nilsen, Yngve, Monteagudo, Tellström, Scander och Werner (2017) beskriver 

hur barn i Sverige idag har ett relativt högt intag av grönsaker, dock visar det sig ändå att 

oddsen för övervikt/fetma är hög, främst för de barn som inte äter frukost på morgonen. 

Författarna menar att barn som dricker mycket läsk men även dryck som lättmjölk, tenderar 

att ha högre grad av övervikt. 

Barnfetma är idag ett eskalerande problem, att fetmaepidemi tidigare konstaterats som 

folkhälsoproblem är allmänt känt. Enligt Vårdguiden 1177 (2016) kan barnfetma leda till 

följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, svårigheter med 

sömn, hormonrubbningar, fettlever och cancer. I oktober 2005 kom medlemsländerna i WHO 

gemensamt fram till att det behövdes ett standardiserat och harmoniserat övervakningssystem, 

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), för att arbeta förebyggande med barnfetma 

(WHO, 2016). Målet med systemet är att rutinmässigt se över trenderna inom övervikt och 

fetma för att förstå epidemin i den här åldersgruppen (6.0–9.9 år) och även kunna jämföra 

länderna emellan. Problemet med barnfetma är så pass allvarligt att WHO beslutade sig för att 

länderna inom Europa behöver samarbeta med detta problem (WHO, 2016). Eiben och 

Magnusson (2013) beskriver hur Sverige, till skillnad från andra länder, inte har någon 

nationell handlingsplan för förebyggande arbete i befolkningen vad det gäller övervikt och 

fetma. Vidare berättar författarna att lokala handlingsplaner istället initierats på olika håll i 

landet. 

Från 1980-talet fram till 2000 har övervikten ökat markant bland barn och ungdomar enligt 

Eiben och Mårild (2014). Författarna beskriver att med hjälp av BMI (kroppsmasseindex) kan 

det bedömas om ett barn lider av fetma eller är överviktig. Kroppsmasseindex (BMI) innebär 

att vikten i kilogram divideras med längden i meter i kvadrat. Vid fetma är andelen kroppsfett 

märkbart hög, vilket påverkar hälsan negativt (WHO, 2017). Ett annat sätt att räkna ut BMI 
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för barn 5–19 år är att använda BMI z-scores. Då tas även åldern med i beräkning. Detta för 

att barnen fortfarande växer (WHO, 2017) 

År 2010 gjorde EFSA (European Food Safety Authority), den europeiska 

livsmedelssäkerhetsmyndigheten, en granskning över sambanden mellan sockerkonsumtion 

och övervikt och typ 2-diabetes. Då fanns inte tillräcklig forskning för att sätta en maxgräns 

på tillsatt socker. Men 6 år senare ansåg myndighetscheferna på livsmedelsverken i Sverige, 

Finland, Danmark, Island och Norge att en ny bedömning borde göras med tanke på all ny 

forskning som kommit inom området. Tanken är att hela EU ska ha samma maxvärde. 

Rekommendationen från WHO för det totala dagsintaget av socker är maximalt 10 procent 

men strävan är att det ska vara 5 procent (WHO, 2015). Som det är nu så följer Sverige de 

nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Rekommendationerna innebär att maximalt 10 

procent av den dagliga energin ska komma från tillsatt socker (Livsmedelsverket, 2016). 

Frågan är då, hur stor del av barnens dagliga intag är socker och hur påverkar det barnens 

hälsa? Enligt Livsmedelsverket (2018) äter invånarna i Sverige i snitt 15 kg godis per person 

per år. Svensson et al (2014) beskriver sockerkonsumtionen för barn från 8 länder där Sverige 

ligger på mitten av listan. Estland ligger lägst på listan med 19 procent energi från socker, 

Tyskland toppar med 30 procent medan Sverige ligger på 22 procent.  

Syfte0
!

Syftet med den här studien är att beskriva kopplingen mellan hög sockerkonsumtion och 

fetma hos barn i åldern 6–12 år.  

Metod0

Utformning00
!

Detta arbete är en litteraturöversikt, vilket innebär en genomgång av den litteratur som finns 

inom det valda kunskapsområdet. Arbetet med en litteraturöversikt syftar till att ta reda på hur 

kunskap och forskning ser ut för det område som ska undersökas enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Whittemore och Knafl (2005) beskriver hur det finns olika typer av 

litteraturöversikter: integrativ, systematisk, meta-analys och kvalitativa. För denna 

litteraturöversikt har en integrativ granskning valts. Whittemore och Knafl (2005) tar upp hur 
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den integrativa litteraturöversikten har potential att spela en större roll i det evidensbaserade 

praktiserandet av omvårdnad. Den integrativa granskningen har fördelen att den kan användas 

vid en kombination av olika metoder.  

 

Datainsamling0och0urval0
!

PubMed är en sökmotor där artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och 

närliggande ämnesområden finns att söka, därför valdes denna databas för litteratursökningen.  

Denna litteratursökning baseras på 10 originalartiklar, publicerade i olika tidskrifter. 

Granskning av valda artiklar skedde genom att analysera deras metod, resultat, diskussion 

samt vilken typ av studie som genomförts. 

Tabell 1 över de sökningar som gjorts för att få fram 10 vetenskapliga originalartiklar: 

Databas Datum Sökord Träffar Artikeltyper Lästa 
Abstracts 

Lästa 
Artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Pub Med 28.04.18 sugar AND obesity 
AND child 

2109 Clinical Trial 

Observational 
Study 

20 10 5 

PubMed 28.04.18 added sugar AND 
obesity AND children 

145 Clinical Trial 

Clinical Study 

Observational 
Study 

10 5 1 

 

Pub Med  07.05.18 sugar consumption 
AND obesity AND 
children 

556 Clinical Trial 

Clinical Study 

Observational 
Study 

15 4 2 

Pub Med 07.05.18 sugar AND obesity 
AND children AND 
disease 

435 Clinical Trial 

Clinical Study 

Observational 
Study 

8 3 1 

PubMed 10.05.18 sugar consumption 
AND obesity AND 

106 Clinical Trial 10 4 1 
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childhood NOT 
adolescents 

Clinical Stud 

Observational 
Study 

 

 

Fem sökningar genomfördes vid tre tillfällen:  28 april användes följande sökord: sugar AND 

obesity AND child och vid andra sökningen: added sugar AND obesity AND children, 7 maj 

användes följande sökkord: sugar consumption AND obesity AND children, och vid andra 

sökningen: sugar AND obesity AND children och slutligen 10 maj användes: sugar 

consumption AND obesity AND childhood NOT adolescents. Se Tabell 1. 

Den senaste sökningen (10 maj) genomfördes för att en artikel upptäcktes att inte hålla måttet 

vad det gällde relevans. Då lades NOT adolescents till för att den booleska operatoren NOT 

skulle utesluta ungdomar, eftersom tidigare sökningar genererat artiklar som behandlade både 

barn och ungdomar.  

Första sökningen 28 april gjordes med kriterierna för artikeltyp med Clinical trial och 

Observational study. Urvalet blev 2109 artiklar och fem användbara artiklar hittades. Andra 

sökningen 7 maj lades Clinical Study till, för att minska urvalet med andra sökord. De tre 

sista sökningarna 7 och 10 maj genomfördes med samma artikeltyper men med andra sökord. 

Se Tabell 1. Detta för att få en variation av relevanta artiklar, för att kunna täcka in 

forskningsområdet.  Medline användes för att säkerställa att artiklarna var publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. Alla artiklar granskades genom att “PT- journal article” visades i 

Medline, vilket innebär att artiklarna är peer-reviewed, det vill säga granskade. Denna studie 

har inte begränsats till kvalitativ eller kvantitativ forskning utan båda förekommer för att få en 

fördjupad bild av valt ämne. 

 

InklusionsF0och0exklusionskriterier0
!

Det grundläggande inklusionskriteriet för artiklarna var att de skulle vara originalartiklar och 

vara etiskt granskade och godkända enligt etikkommitté/nämnd. Vald tidsperiod för artiklarna 

var att de skulle vara publicerade de senaste 10 åren. Sökningarna skulle endast innefatta barn 
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i åldern 6–12 år. Exklusionskriterier var att artikelsökningarna begränsades till engelska, dock 

kan artiklar från hela världen förekomma. Dessutom användes Customize sökning för 

Abstracts och Full text. Även artiklar som innehöll forskning om både barn och tonåringar 

uteslöts. 

 

0

Analys0
!

De valda artiklarna lades in i ett elektroniskt dokument i Google Dokument med delad 

tillgång, vilket underlättade arbetsgången. När 10 stycken artiklar inkluderats i dokumentet 

lästes dessa noggrant och analyserades för att få fram ett resultat. Artiklarna lästes flertalet 

gånger för att skapa en större förståelse. Individuella sammanfattningar gjordes genom att 

artiklarna delades upp fem och fem sinsemellan. Därefter skapades en tabell över artiklarna 

för att på ett överskådligt sätt kunna genomföra analysen.  

Kolumnrubrikerna Författare, Titel, År & Land, Tidskrift, Metod, Deltagare & Ålder och 

Resultat valdes efter de givna anvisningarna “Anvisningar för examensarbete i 

folkhälsovetenskap”. Översättningen av artiklarna underlättades genom användning av 

Nordstedts ordlista och Google Translate. Analys av texterna genomfördes genom att 

systematiskt granska textinnehållet. Resultat och diskussion jämfördes mellan de olika 

artiklarna, därefter sammanställdes vilka uttryck och variabler som var mest förekommande 

och dessa bildade teman. Analysen ledde fram till följande teman -  Etnicitets påverkan. 

Genus, Följdsjukdomar, Socioekonomisk påverkan och Sötade livsmedel. 

Resultat0
!

Resultaten nedan redovisas i form av underrubriker som var och en motsvarar de teman som 

togs fram i samband med analysen av materialet. De teman som identifierades var Etnicitets 

påverkan, Genus, Följdsjukdomar, Socioekonomisk påverkan och Sötade livsmedel. Tabell 2, 

i Bilaga 1, illustrerar de valda artiklarna. 
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Etnicitets0påverkan0
!

Kell, Cardel, Bohan, Brown och Fernández (2014) använde sig av en tvärsnittsstudie för att se 

kopplingen mellan sötade livsmedel, högt blodtryck och blodlipider. Författarna menar att 

tidigare rekommendationer för barn som behöver gå ner i vikt har varit att minska intaget av 

natrium och fett. Den senaste forskningen pekar på sockrets inverkan på hälsan, och då främst 

det tillsatta sockret, enligt författarna. Barnen som deltog i studien var 320 barn från USA 

mellan 7 och 12 år. Studien utgår från perspektivet att det finns skillnader inom etniciteter, 

vilket påverkar kroppens metabolism och den allmänna hälsan. Barnen delades in i grupper 

baserat på etnicitet; europeisk amerikan (EA), afro amerikan (AA), blandat etnicitet (BE) eller 

latinamerikansk (LA). Studien genomfördes i två omgångar, den första genom att barnen fick 

genomgå en hälsoundersökning inom öppenvården och den andra genom en övernattning på 

UAB General Clinical Research Center, där alla serverades samma måltid, snacks och 

vattenmängd, för att sedan utvärderas genom fasteblodsocker morgonen därpå. Resultatet 

visade inga signifikanta skillnader mellan könen, inte heller skilde resultatet gällande fysisk 

aktivitet och systoliskt blodtryck mellan de olika grupperna.  

De latinamerikanska barnen hade en högre andel triglycerider och lägre andel tillsatt socker 

än både afroamerikanska och europeisk amerikanska barn. De afroamerikanska barnen hade 

högre halt kolesterol (HDL) och högre blodtryck än de latinamerikanska och europeisk 

amerikanska barn (Kell et al, 2014). 

Vidare undersökte Tweney, Emmett, Golding, Goodfellow och Taylor (2017) två olika 

regioner och jämförde barns matintag. Deltagarna var barn från två kohortsstudier gjorda på 

den brittiska ön Isle of Man (IoM) och i sydvästra England (ALSPAC). Ett tredagarsprotokoll 

användes för att registrera matintaget för barnen vid sju års ålder. Resultatet jämfördes sedan 

mot Englands rekommenderade intag (RDI). Sockerintaget av fria sockerarter var tre gånger 

så högt som RDI i båda grupperna. Dock skilde sig intaget av övriga näringsämnen åt. Barnen 

från IoM hade högre intag av energi, proteiner och kolhydrater. De konsumerade även större 

mängder rött kött, bröd, fet mjölk och sockersötade drycker (SSD). Båda grupperna behövde 

öka intaget av frukt och grönt samt minska socker. The Isle of Man är en understuderad del av 

de brittiska öarna.  

Beck, Tschann, Butte, Penilla och Greenspan (2014) undersökte intaget av SSD hos 

latinamerikanska barn. Kravet var att deltagarnas mödrar var av mexikanskt ursprung och att 
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barnen inte skulle ha några allvarliga sjukdomar. Bland deltagarna var 20% överviktiga och 

31% hade fetma. Mödrarnas BMI mättes och andra potentiella variabler användes såsom 

snabbmatskonsumtion, barns Tv-tid, barns fysiska aktivitet, mödrarnas ursprung, användning 

av spanska språket hos mödrarna, mödrarnas utbildning, hushållets inkomst och mödrarnas 

status arbete/arbetslöshet. Resultatet visade en klar ökad risk för fetma vid intag av SSD. 

Författarna menar att det är nödvändigt att förstå etiologin bakom fetmaförekomsten hos 

latinamerikanska barn. En liknande koppling mellan etnicitet och intag av SSD fann Laverty, 

Magee, Monteiro, Saxena och Millett (2015) fann i sina resultat. Sydasiatiska barn var mer 

benägna att konsumera SSD per vecka än vad europeiska barn var men de var mindre 

benägna att konsumera artificiellt sötade drycker (ASD) per vecka än europeiska barn. Daglig 

SSD konsumtion var kopplad till ökningar i procentuellt kroppsfett mellan åldrarna 7 och 11 

år medan daglig ASD konsumtion var kopplat till ökat procentuellt kroppsfett vid 11-årsålder 

och större ökningar av procentuellt kroppsfett mellan åldrarna 7 och 11. 

Genus0
!

Kell et al. (2014) delade även upp grupperna efter kön, efter att de delats in efter etnicitet. 

Dock såg de inga signifikanta skillnader på de båda könen inom grupperna gällande 

sockerintag, systoliskt blodtryck och BMI. Däremot visade Katzmarzyk et al. (2016) att det 

var en signifikant linjär trend vad det gäller BMI-zscores i kategorierna av pojkars 

konsumtion av vanliga läskedrycker, men inte hos tjejer. Det var inga skillnader i kroppsfett 

% hos varken killar eller tjejer. Pojkar uppvisade ingen ökning av BMI-zscores vid light 

läskedrycker men det gjorde tjejer. Laverty et al (2015) visade att pojkar var mer benägna att 

dricka SSD, såsom juice och läsk, än flickor. Liknande resultat fann Shang et al. (2012) som 

visade att pojkar hade ett högre dagligt intag av energi än flickor. Energiintaget hos barnen, 

oavsett kön, var väsentligt högre hos de barn som konsumerade en mindre mängd SSD än de 

som konsumerade en större mängd mjölk.  

Tweney et al (2017) presenterade också skillnader mellan könens energiintag men där spelade 

även regionen in då ett betydande högre energiintag visades hos både pojkar och flickor i 

IoM-studien jämfört med deltagarna från ALSPAC-studien. Procenten av energiintag från fria 

sockerarter och det totala intaget av fria sockerarter var olika endast hos flickor, med ett högre 

betydande intag hos flickorna från IoM-studien.  
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Följdsjukdomar0
!

Ibarra-Reynoso, López-Lemus, Garay-Sevilla och Malacara (2016) jämförde testresultaten 

sex veckor efter den ursprungliga kartläggningen. Deltagarna, 54 barn som led av fetma, 

ingick i en 6-veckors klinisk studie för att undersöka effekten av restriktioner av matintag 

med högt fruktossirapinnehåll. Risken för fettlever minskades signifikant efter fruktossirap 

restriktioner.  Triglyceridnivåerna förbättrades även, vilket innebär minskad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar.  Beck et al (2014) kunde påvisa en ökad risk för fetma vid intag av SSD.  

Kell et al. (2014) kom fram till liknande resultatet då de kunde påvisa att högre andel tillsatt 

socker i maten ökade risken för kardiovaskulära sjukdomar hos barn, särskilt förhöjda risker 

för förhöjt diastoliskt blodtryck, dvs det undre trycket. Vidare menar författarna att tillsatt 

socker ökar risken för fetma som i sin tur kan leda till komplexa sjukdomar såsom fettlever 

och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Även Piernas, Wang, Du,  Zhang, Wang, Su och Popkin (2016) kom fram till liknande 

resultat.  Med hjälp av bland annat blodtryck, matintag och fasteblodsocker, ville författarna 

studera kopplingen mellan barnens dagliga intag av mat och dryck och risken för metaboliskt 

syndrom och övervikt. Genom randomiserade klusteranalyser av 228 barn i 9 olika regioner 

fick de fram ett brett spektrum av deltagare från olika regioner och deras socioekonomiska 

situationer. Deltagarna fyllde i ett tredagarsmatprotokoll som sedan analyserades tillsammans 

med de fysiska proverna. Deras tvärsnittsstudie visade att ca 14% av barnen i Kina var 

överviktiga eller feta. Mer än hälften av deltagarna riskerade att drabbas av följdsjukdomar 

såsom metaboliskt syndrom. Hela 30% av deltagarna hade ett matintag som var högre än 

RDI. Risken för fetma var stor oavsett var i landet deltagarna bodde.  

  

Socioekonomisk0påverkan0
!

Katzmarzyk et al (2016) undersökte påverkan av läskedryckskonsumtion på barn från 12 olika 

länder. Trender av olika kategorier av läskedryck undersöktes i BMI z-scores, kroppsfett i % 

respektive övervikt. Länderna var uppdelade enligt World Bank klassifikation av ekonomisk 

status: Låg & Låg/Medel, Övre/Medel, och Hög.  För pojkar var det en positiv koppling 

mellan konsumtion av läskedryck och BMI-zscores i Låg & Låg/Medel-länderna men ingen 

annan koppling i de andra grupperna. 
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Piernas et al. (2016) visade i sin studie att prevalensen för fetma var 20% i områden, främst i 

städer, som hade en högre inkomst. Resultatet visade att det var högre andel tillsatt socker och 

ätande av snacks i de områden med högre inkomst, samtidigt som intaget av grönsaker och 

protein var högre i de områdena med lägre inkomst. Dock menar författarna att risken för 

fetma är hög i landet oavsett socioekonomisk status.  

Laverty et al (2015) konstaterade att barn i familjer i Storbritannien under 60 % 

av medianinkomst baserad på OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

development) var mer benägna att dricka SSD. Där fanns antydan på ett omvänt 

förhållande med mödrarnas utbildning (73.9 % bland mödrar utan någon formell utbildning 

vs. 52.5 % bland de med en universitetsutbildning). Barn vars mödrar hade en 

universitetsutbildning var mindre benägna att dricka ASD än de vars mödrar inte hade någon 

formell utbildning (50.3 % vs. 65.9 %). Författarna pekade på att konsumtion av både SSD 

och ASD var kopplat till ökningar av BMI och procentuellt kroppsfett hos barn i 

Storbritannien. Shang et al. (2012) kontrollerade även föräldrarnas socioekonomiska status 

genom en enkät som fylldes i. Där redovisades hushållets totala inkomst samt 

utbildningsnivå. Även Shang et al. (2012) menar att de familjer som hade en lägre inkomst 

hade en högre andel barn som drack SSD. 

Sötade0livsmedel0
!

Hur, Park, Kang, Lee, Song, Lee och Kim (2016) konstaterade att det fanns kopplingar mellan 

sötade livsmedel, i detta fall SSD, såsom juice och läsk, med fetma. Resultatet visade att 

risken för fetma kopplat till sockerintag varierade beroende på vilken form av socker barnen 

konsumerade. De barn som hade ett högre intag av fruktsocker hade även en mindre risk för 

fetma. Författarna påpekade att resultaten endast visade på små skillnader i barnens värden, 

men fyller en funktion i form av stöd till utvecklingen av näringsrekommendationer vid 

viktminskning för barn. Då främst med fokus på ökat intag av frukt och grönsaker och 

minskat intag av SSD.  

Garipağaoğl et al. (2008) analyserade ett tredagarsprotokoll som fördes över totalt energiintag 

och näringsintag. En matguidepyramid användes för att förtydliga de olika matgrupperna för 

deltagarna. Energi och vitamin B12 intag var signifikant högre hos de barn med fetma än de 

utan fetma, medan vitamin C and kalcium intag hos barn utan fetma var högre än hos barn 

med fetma. Konsumtion av flingor, kött, fett och sockergrupper var högre hos barn med fetma 
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än RDI och även högre än det hos barn utan fetma. Frukt och grönsaker och 

mjölkproduktsintag var under RDI i båda grupperna, även om barn med fetma låg under 

intaget än det hos barn utan fetma. Barn med fetma konsumerade mer snacks, såsom kakor, 

bakverk, glass, snabbmat och läsk än de barnen utan fetma. Ett av de mest viktiga rönen var 

att energiintaget hos barn med fetma är signifikant högre än hos de barnen utan fetma. Ett 

annat signifikant rön är att alla barnen, speciellt de barnen med fetma konsumerar överdrivet 

med fett och socker men otillräckligt med grönsaker och frukt (Garipağaoğl et al. 2008). 

Beck et al. (2014) undersökte latinamerikanska barns intag av läsk i en tvärsnittsstudie. Bland 

deltagarna var 20% överviktiga och 31% hade fetma. Resultatet visade en klar ökad risk för 

fetma vid intag av SSD. Kopplingen mellan serveringar av 240 ml av varje dryck per vecka 

och fetma (BMI ≥ 95th percentile) undersöktes. Data registrerades via en bedömning hemma 

och efter att ha kontrollerat efter confounders så visade fler läskserveringar association med 

ökat odds för fetma. Mer konsumtion av smaksatt mjölk visade lägre odds för fetma.  

Shang et al. (2012) studerade 6974 barn i Kina i åldern 6–13 år. Barnen fick testa blodtryck, 

fasteblodsocker, BMI och fysisk aktivitet, samt att de fick fylla i en enkät angående deras 

konsumtion av SSD. Utöver detta fylldes även det övriga dagliga matintaget under 24 timmar 

i, i en enkät. Detta upprepades tre gånger, två veckodagar och en helgdag för att kunna se det 

totala energiintaget. Shang et al. (2012) visade på resultat som tydde på att de som 

konsumerar större mängder SSD hade mycket högre BMI än övriga, oavsett kön och ålder. 

Även värdet på LDL kolesterol var högre hos de med högt intag av SSD. Författarna 

konstaterade att det finns en signifikant ökning av risk för fetma vid intag av SSD.  

0

Diskussion 

Metoddiskussion0
!

Artikelsökningen skedde i PubMed med olika sökord vid olika tidpunkter. Anledningen till 

den sista sökningen var att det upptäcktes sent i processen att en av de valda artiklarna inte 

höll måttet. Om artiklarna hade sammanfattats i ett tidigare stadie kunde detta eventuellt ha 

undvikits. De fem sökningarna med olika sökord kan ha gjort att spridningen av artiklar blev 

för stor, eventuellt kunde vi ha läst fler hela artiklar än vi valde att göra. Den första sökningen 
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gav 2109 artiklar. Då ändrades sökkriterierna vad det gäller sökord och artikeltyp. Det stora 

antalet träffar vid första sökningen kan innebära en svaghet då intressanta artiklar kan ha 

missats. 

Tidsbrist var en orsak till att inte fler artiklar lästes. Eftersom artiklarna är skrivna på 

akademisk engelska tar det även tid att översätta och förstå. Att endast söka artiklar på 

svenska hade å andra sidan inte varit ett alternativ, då hade intressant forskning inte kommit 

med i sökningen. Projektplanen inför detta examensarbete hade en tydlig tidsplan men 

kontakten med handledaren blev sen, då arbetet krävde mer tid än vad som var beräknat. 

Fördelen med sökstrategin var ett fysiskt möte där artiklarna kunde diskuteras utifrån 

användbarhet. 

itteraturöversikten består av tre artiklar med tvärsnittsstudier och detta får tas med i 

beräkning. Enligt Forsberg och Wengström (2013) anses enstaka studier av denna typ att ha 

ett lågt bevisvärde, då tvärsnittsstudiernas syfte antingen är att studera samband mellan 

variabler eller vill visa på nuläget.  

Vi hade kunnat minska antalet träffar genom att använda mer specifika sökord och även tagit 

mer hjälp av högskolebiblioteket. För att få en tydlig helhet valde vi att få med relevant 

information om hur studierna gjorts men så här i efterhand kunde vi ha fokuserat mer på rena 

resultat för att få en tydligare struktur och på så sätt få ett mindre rörigt intryck.   

 

Etikdiskussion0
!

De valda artiklarna ska enligt inklusionskriterierna vara etiskt granskade av etiska kommittéer 

alternativt att de etiska aspekterna övervägts noga. Pellmer, Wramner och Wramner (2012) 

beskriver vikten av att forskningen är godkänd av forskningsetiska kommittéer. Ett kritiskt 

förhållningssätt till studierna bör hållas för att försäkra sig om att författarna till studien inte 

bara valt att visa de resultat som stödjer hypotesen enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Särskilt viktig är etiken i denna litteraturöversikt då den berör minderåriga. Merparten av 

artiklarnas författare var väldigt detaljerade vilka etiska kommittéer som godkänt och även 

hur forskarna gått tillväga med godkännande i form av skriftligt godkännande av både barn 

och föräldrar. Garipağaoğl et al. (2008) uppgav enbart att deras arbete var godkänt av en 

forskningsetisk kommittee medan övriga författare var mer detaljerade i både godkännande 
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från deltagarna och vilka forskningsetiska kommittéer som godkänt arbetet. En annan etisk 

aspekt som kom upp under arbetets gång var hur de olika etniciteterna valdes att benämnas av 

författarna.  

Laverty et al (2015) valde att definiera en kategori barn som “White children”. Ur en etisk 

synvinkel tedde sig ordvalet gammaldags och förlegat. Beslut togs att översätta begreppet till 

“Europeiska barn”.  

Resultatdiskussion0

Etnicitets0påverkan0
!

Litteraturöversikten visar att etnicitet spelar roll vid konsumtionen av socker, dels mat med 

tillsatt socker och dels SSD. Kell et al (2014), Tweney et al. (2017), Laverty et al.  (2015) och 

Beck et al. (2014) hade liknande resultat vad det gäller etnicitet. Ursprunget spelar roll vad 

det gäller matvanor. Stort intag av sötade livsmedel och socker påverkar hälsan negativt. Det 

kan finnas viktiga olikheter gällande dieter inom olika folkgrupper.  

Forskningen behöver göra fler studier för att förstå orsakerna bakom detta och även fundera 

på hur folkhälsoarbetet kan förbättras genom att eventuellt skräddarsy 

näringsrekommendationer för de olika grupperna inom ett land. Tweney et al (2017) kunde 

till och med visa på olikheter mellan två regioner; en ö och en del av fastlandet. Skolan vore 

en bra arena att använda för att medvetandegöra vikten av en bra kost för de olika 

etniciteterna. Även föräldrarna behöver göras medvetna om sockrets negativa påverkan. 

(Eiben och Magnusson, 2013) 

Stone, Bankart, Sinfield, Talbot, Farooqi, Davies och Khunti (2007) beskriver hur 

sydasiatiska barn boende i Storbritannien har större risk för att utveckla barnfetma. 

Författarna genomförde en undersökning av mat- och dryckesvanor hos 3018 barn; 86% var 

sydostasiatiska barn och 14% var europeiska barn. Författarna konstaterade att de sydasiatiska 

barnen visade en hög konsumtion av “negativ” mat, såsom godsaker där 63% var konsumtion 

av asiatiska godsaker, men konsumtionen för “positiv” mat såsom grönsaker var endast 14%.  

Van de Gaar, Van Grieken, Jansen, och Raat  (2017) konstaterade att de barn som levde med 

föräldrar som konsumerade SSD, i högre utsträckning var överviktiga samt konsumerade 

större mängd SSD. Deltagarna delades in efter etnicitet, antingen med utländskt påbrå eller 
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födda i Holland. De barn som var födda i Holland konsumerade i snitt 1,1 L SSD/vecka 

medan barn med utländskt påbrå endast drack i snitt 0,7 L/vecka. Problemet med sötade 

livsmedel, i detta fall SSD, kan vara en viktig indikering till en möjlig ingång till preventivt 

arbete. Detta stöder resonemanget att etniciteter inom det egna landet behöver stöttning i form 

av näringsrekommendationer för att kunna minska intaget av socker. 

Genus0
!

 Litteraturöversikten visar på en koppling mellan kön och konsumtion.  Enligt Laverty et al. 

(2015) är pojkar mer benägna att konsumera läskedrycker. Liknande resultat fann Shang et al. 

(2012) som visade att pojkar hade ett högre dagligt intag av energi än flickor. Vad kan detta 

resultat bero på? Beror det på grupptryck och i sådana fall hur bör det hälsofrämjande 

folkhälsoarbetet läggas upp ur ett genusperspektiv? För att kunna arbeta hälsofrämjande med 

barns matvanor så är olikheterna mellan könen viktiga att ta med i beräkningen när 

näringsrekommendationer ska ges i skolorna.  

Rausch, Herscovici, Kovalskys, och Gregorio (2013) undersökte genom ett program med 

fokus att öka barns kunskap om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet genom fyra 

workshops, utbilda föräldrarna och även genom att erbjuda hälsosamma val vid skolans kiosk 

(“snackbar”). Resultatet visade att flickor var mer benägna att ta till sig informationen och 

ändra sina matvanor till mer hälsosamma matval. Pojkarna däremot misslyckades med att 

förbättra sina matvanor men de visade resultat på att ändå ha dragit ned på konsumtionen av 

varmkorv och hamburgare. Detta stöder resonemanget att information som ges även bör ges 

ur ett genusperspektiv för att kunna påverka de olika könen. Författarna menar att flickor 

eventuellt är mer medvetna eftersom utseende och kroppsvikt har påverkan tidigt på flickor.  

Kropski, Keckley och Jensen (2008) föreslår att program som är baserade på socialt lärande 

kan vara mer passande för flickor, medan struktur och miljöprogram som handlar om fysisk 

aktivitet kan vara mer effektivt för pojkar. 

 

Följdsjukdomar00
!

 Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen idag enligt WHO (2018). Risken är hög att 

de barn som drabbas av fetma, kommer att lida av grav övervikt även i vuxen ålder. I 
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samband med detta ökar även risken för exempelvis kardiovaskulära sjukdomar samt typ 2-

diabetes redan i ung ålder. Å ena sidan är barnfetma en sjukdom som det går att arbeta 

preventivt emot. Detta med hjälp av kunskapsspridning och samarbete mellan myndigheter, 

skola och föräldrainsatser. Å andra sidan är det en ytterst komplex fråga då tillgången på 

sockersötade livsmedel är obegränsad. Gatou,  Mamai-Homata, Koletsi-Kounari och 

Polychronopoulou (2016) undersökte matreklams inverkan på barn i åldern 11-12 år. 

Resultatet visade att de barn som blev exponerade för matreklam även minskade intaget av 

hälsosam mat. Författarna menar att matreklam kan påverka barn att välja bort nyttig mat och 

detta skulle kunna leda till ändrade matvanor, som i sin tur kan leda till karies och fetma.!

Finns det möjlighet att begränsa utbudet och därmed konsumtionen? Är det en fråga om 

ekonomi från livsmedelsföretagen, blir vi manipulerade? 

Socioekonomisk0påverkan00
  

Lebel, Morin,  Robitaille, Lalonde, Florina Fratu och Bisset (2016) konstaterade att de skolor 

som tillhörde de mer utsatta områdena i Kanada, tenderade eleverna att ha en högre 

konsumtion av SSD. En elev som flyttade från ett område med högre socioekonomisk status 

till ett med lägre status, tendenderade att konsumera mer SSD. I likhet med Shang et al. 

(2012) visade även Lebel et al. (2016) att den socioekonomiska statusen påverkar huruvida 

barnen får konsumera höga halter av sockersötade livsmedel. Å andra sidan visade Piernas et 

al. (2016) att i de områden med högre inkomst konsumerades SSD i högre utsträckning. Kan 

SSD möjligtvis vara en statusfråga? Kan det i områden med lägre inkomst ses som “lyxigt” 

att ha råd, samtidigt som det är “fri” tillgång i områden med högre inkomst? 

Sötade0livsmedel00
!

Hur et al. (2016) konstaterade att det fanns kopplingar mellan sötade livsmedel, i detta fall 

SSD, såsom juice och läsk, med fetma. Garipağaoğl et al. (2008) kom fram till liknande 

resultat då de påvisade att barn med fetma konsumerade mer snacks, såsom kakor, bakverk, 

glass, snabbmat och läsk än barn utan fetma. Beck et al. (2014) visade en klar ökad risk för 

fetma vid intag av SSD och då främst konsumtion av läsk. För att minska intaget av SSD 

borde det informeras om hur viktigt det är att dricka vatten för en bättre hälsa.  

Mårlid (2008) beskriver  5 fördelar med vatten. Alla skolor borde satsa på denna information. 

Även affärer borde ta sitt ansvar och informera vid läskedryckshyllan hur vatten är det bästa 
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alternativet. En samverkan med folkhälsan och politikerna måste till för att ta tag i problemet 

med SSD negativa påverkan. En intressant fråga är huruvida begränsning av utbudet skulle 

kunna minska konsumtionen av socker.  

Collins et al. (2015) uppskattade den potentiella inverkan som en skatt på SSD skulle kunna 

ha på lokal nivå i England. Hypotesen var att en skatt skulle kunna minska fetma och 

följdsjukdomar. Författarnas analys var att en 20% skatt på SSD skulle kunna resultera i 

ungefär 2400 mindre diabetesfall, 1700 färre strokes och hjärt- och kärlsjukdomar, 400 färre 

cancerfall och tjäna 41 000 Quality Adjusted Life Years (QALYs) varje år i England. Ur en 

etisk synvinkel har människor rätt att bestämma över sig själva, men här borde samhället ta 

ansvar. Likväl som Sverige har sitt Systembolag så borde SSD beskattas. Enligt Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (2017) skulle en sockerskatt på SSD kunna  

främja folkhälsan för grupper med låg socioekonomisk status och minska kostnader för vård 

av de sjukdomsfall som följer av konsumtion av socker. 

Slutsats0
!

Det som framkommit i den här litteraturöversikten är att det finns signifikanta kopplingar 

mellan en hög konsumtion av socker och fetma hos barn. Likaså visade resultaten att det 

fanns samband mellan etnicitet, socioekonomisk status och även beroende av kön. Tillgång på 

socker sötade livsmedel i samhället bidrar till konsumtion vilket i sin tur leder till fetma och 

andra följdsjukdomar, såsom fettlever, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. 

Sammanfattningsvis kan denna översikt ge en indikation på hur fortsatt folkhälsoarbete bör 

ske på en bred front genom att förändra matvanorna hos såväl föräldrar som för barn för att 

främja hälsan och motverka barnfetma.  

Det fortsatta folkhälsoarbetet riktat mot bättre barnhälsa borde fokusera på de olikheter som 

finns mellan etniciteter och även ta med genus i sina kostråd. Mer forskning behövs inom 

området för att förhindra en fetmaepidemi innan det är för sent. Framförallt behövs mer 

långsiktig forskning. 

! 0
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Tabell 2  
Tabell över valda artiklar 
Författare Titel År och 

Land 
Tidskrift Metod Deltagare och 

ålder 
Resultat 

Beck, Tschann, Butte, 
Penilla och  Greenspan  

Association of beverage 
consumption in obesity 
with American Mexicaan 
children 

2014 
USA 

Public Health 
Nutrition 

Tvärsnittsstudie 
som använde data 
från en 
kohortstudie 

319 latinamerikanska 
barn 
 
20% överviktiga 
31% feta 
 
8-10 år 

Resultatet visade en klar ökning 
/ökad risk för fetma vid intag av 
sötade drycker. Främst 
konsumtion av läsk 

Garipağaoğl, Sahip, 
Budak, Akdikmen, Altan 
och Baban 

Food types in the diet 
and the nutrient intake of 
obese and non-obese 
children. 

2008 
 
Turkiet 

Journal of 
Clinical Research 
in Pediatric 
Endocrinology 

Enkät med tre-
dagars 
matprotokoll 

687 barn totalt: 
 
95 barn med fetma 
592 barn med icke-
fetma 
6-10 år 
 

Energiintaget för feta barn är 
signifikativt högre än för icke-
feta barn. Alla barnen och 
speciellt de överviktiga 
konsumerade överdrivet tav fett 
och socker men otillräckligt med 
grönsaker och frukt. 
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Hur, Park, 
Kang,Lee,Song, Lee  and 
Kim 

Associations between 
Sugar Intake from 
Different Food Sources 
and Adiposity or Cardio-
Metabolic Risk in 
Childhood and 
Adolescence: The 
Korean Child–
Adolescent Cohort Study 

2016 
 
Korea 

Nutrients Kohortstudie 770 barn  
 
398 pojkar 
372 flickor 
 
9-10 år 
 

Konsumtion av sötade 
läskedrycker kan leda till fetma 
och metaboliska sjukdomar. 
Fruktosintag kan minska risken 
för fetma. 

Ibarra-Reynoso, López-
Lemu, Garay-Sevilla 
och  Malacara  

Effect of Restriction of 
Foods with High 
Fructose Corn Syrup 
Content on Metabolic 
Indices and Fatty Liver 
in Obese Children 
 

2017 
 
Mexico 
 

Obesity Facts Klinisk studie  
 
6 veckor lång 

54 barn 
 
27 tjejer 
27 killar 
 
6-11 år 
 

Reducering av fruktossirap i 
mat, restriktioner på sockerintag. 
Ej påverkan på vikt MEN 
förbättring av triglyceridnivåer 
samt minskad risk för fettlever 

Katzmarzyk Broyles, 
Champagne, Chaput, 
Fogelholm, Hi, Kuriyan, 
Kurpad, Lambert, Maia, 
Matsudo, Olds, Onywera, 
Sarmiento, Standage, 
Tremblay, Tudor-Locke 
och Zhao 

Relationship between 
Soft Drink Consumption 
and Obesity in 9-11 
Years Old Children in a 
Multi-National Study 

2016 
 
12 olika 
länder 

Nutrients Enkät med 
matprotokoll 

6162 barn 
 
9-11 år 

Det var en signifikant linjär 
trend vad det gäller BMI z-
scores i kategorierna av pojkars 
konsumtion av vanliga 
läskedrycker, men inte hos 
tjejer. Det var inga skillnader i 
kroppsfett% oavsett kön. Pojkar 
uppvisade ingen ökning av BMI 
z-scores vid light läskedrycker 
men det gjorde tjejerna.  
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Kell , Cardel, Bohan 
Brown och Fernández  

Added sugars in the diet 
are positively associated 
with diastolic blood 
pressure and 
triglycerides in children 

2014 
 
USA 

The American 
Journal of 
Clinical Nutrition 

Tvärsnittsstudie 320 barn 
 
122 Europeiska 
Amerikaner(EA),  
106 AfroAmerikaner 
(AA),  
84 
Latinamerikaner(LA), 
and 
8 blandad etnicitet 
7-12 år 

Tillsatt socker var positivt 
associerat med diastoliskt 
blodtryck och 
serumtriglycerider. Ökad 
konsumtion av socker kan vara 
associerat med negativa 
kardiovaskulära hälsofaktorer. 

Laverty, Magee, Monteiro, 
Saxena och  Millett  

Sugar and artificially 
sweetened beverage 
consumption and 
adiposity changes: 
National longitudinal 
study 

2015 
 
Storbritannien 

International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical Activity 

Longitudinell 
studie i UK 
Millennium 
kohortstudie 

13,170 barn 
 
7-11 år 

Konsumtion av både socker och 
sötningsmedel i drycker bidrar 
till ökning av fetma i de tidiga 
tonåren. 

Piernas, Wang, 
Du,  Zhang, Wang, Su och 
Popkin, 

Obesity, non-
communicable disease 
(NCD) risk factors and 
dietary factors among 
Chinese school-aged 
children 

2016 
 
Kina 

Asia Pacific 
Journal of 
Clinical Nutrition 

Tvärsnittsstudie 663 barn  
 
7-12 år 

Socker är signifikant kopplat till 
kardiometabolisk risk. 

Shang, Liu, Zhang, Hu, 
Du, Ma, Xu, Li, Guo, Du, 
Li och  Ma  

Report on childhood 
obesity in China (9): 
sugar-sweetened 
beverages consumption 
and obesity 

2012 
 
Kina 
 

Biomedical and 
Environmental 
Sciences 
 

Enkät 6975 barn 
 
3558 pojkar 
3412 flickor 
 
6-12 år 

Socker sötade drycker (SSD) har 
positivt samband med övervikt. 
Låg inkomst och låg 
socioekonomisk status höjde 
intag av SSD. 



28!
!

Tweney, Emmett, 
Golding, Goodfellow  och 
Taylor 

Comparison of Dietary 
Intakes of 7-Year-Old 
Children Enrolled in 
Observational Birth 
Cohort Studies on the 
Isle of Man and in 
South-west England. 

2017 
 
England2008 
 

Nutrients Observations 
kohortstudier 
  
 
Tredagars 
matprotokoll 

Isle of Man (IoM) 
490 barn:  
Pojkar 244 
Flickor 246 
 
Sydvästra England 
ALSPAC:  
7087 barn: 
3593 pojkar  
3494 flickor 
 
7 år 

De båda gruppernas resultat 
matchade mot Englands RDI. 
Resultatet visade att 
sockerintaget var tre gånger så 
högt som RDI i båda grupperna. 
Dock skilde sig intaget av övriga 
näringsämnen åt. Båda 
grupperna behövde öka intag av 
frukt och grönt samt minska 
sockerintaget.  
 

 


