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Sammanfattning 
Förekomsten av övervikt och fetma hos barn ökar i världen trots insatser. Studier 
visar att förebyggande interventioner för barn och unga har blygsam effekt. 
Deltagarbaserad forskning har visat sig vara ett sätt att hitta hållbara lösningar inom 
hälsointerventioner. Övergripande kunskap saknas dock om hur deltagandet för barn 
och vuxna kan tillämpas inom deltagarbaserade övervikt- och fetmainterventioner 
riktade till barn. Syftet med denna studie var att kartlägga deltagandet inom 
deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention riktad till barn. Hur tillämpas 
deltagande inom deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention? I vilken utsträckning 
deltar barnen?  
 
En litteraturbaserad design användes enligt Arksey och O’Malley’s ramverk för 
scoping review, som innebär fem steg; identifiera forskningsfrågan, identifiera 
relevanta studier, val av studier, kartläggning av data samt samla in, summera och 
rapportera resultat. Studier till resultatet samlades in från databaserna Medline, 
Academic Search Elite, Cinahl och Scopus samt via manuella sökningar.  
Inklusionkriterier var peer-reviewed, empiriska studier med fokus på interventioner 
mot förebyggande av övervikt/fetma för barn och unga (0–18 år) samt med en 
deltagande ansats med föräldrar, barn eller samhälle. Studier på annat språk än 
engelska eller svenska, som inte fokuserade på förebyggande interventioner mot 
övervikt/fetma för barn och som inte tydligt definierat studien som deltagarbaserad 
exkluderades. Sökningen resulterade initialt i 995 artiklar. Urvalsprocessen med 
vidare granskning resulterade slutligen i 34 studier som inkluderades i denna studie. 
Graden av delaktighet analyserades vidare med Shier’s Modell, som innebär 5 steg; 1. 
barn blir lyssnade på, 2. barn stöds i att uttrycka sina åsikter, 3. barns åsikter 
beaktas, 4. barn är involverade i beslutsprocessen, 5. barn delar makt och ansvar för 
att ta beslut”.  
 
Resultatet visade att de flesta interventioner skedde i skolan. Både föräldrar, barn, 
lärare och samhället involverades i olika grad och inom olika metoder. Flera studier 
rapporterade dock deltagandet bristfälligt. I 12 studier exkluderades barn som 
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deltagare. När barn deltog var det ofta äldre barn i tonåren. Vid analys av barns 
deltagande med Shier’s Modell var flest studier inom steg 4 (deltagande i beslut, n= 
7) och steg 3(konsultation, n=7) följt av steg 5 (delat ansvar och makt, n=6). 

Framtida forskning bör fokusera på att mer utförligt beskriva den deltagande 
processen, involvera yngre barn samt undersöka hur barn upplever sitt deltagande, för 
att skapa ett meningsfullt deltagande. Prevention för övervikt och fetma kräver 
innovativa lösningar och fokus inom framtida studier bör vara på att öppna upp för 
deltagande genom en deltagande utgångspunkt, att skapa möjligheter genom 
tillräckliga resurser och passande metoder samt att inkludera deltagandet som en 
inbyggd policy genom arbetsprocessen. 
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Abstract  

The prevalence of overweigth and obesity in children is increasing in the world 
despite efforts. Studies show that preventive interventions for children and young 
people have a modest effect. Participatory research has proven to be a way to find 
sustainable solutions in health interventions. However, there is no comprehensive  
knowledge on how participation for children and adults can be applied within 
participant-based obesity interventions targeting children.The purpose of this study 
was to map participation in participant-based obesity prevention targeting children. 
How is participation in participant-based obesity prevention applied? To what extent 
do the children participate? 
 
A literature-based design was used according to Arksey and O’Malley’s scoping 
review framework, which involves five steps; identifying the research issue, 
identifying relevant studies, selecting studies, charting data, and collecting, 
summarizing and reporting results. Studies for the results were collected from the 
databases Medline, Academic Search Elite, Cinahl and Scopus as well as through 
manual searches. Inclusion criteria were peer-reviewed, empirical studies focusing on 
interventions to prevent obesity for children and adolescents (0–18 years) and with a 
participatory approach with parents, children or society. Studies in languages other 
than English or Swedish, studies which did not focus on preventive interventions 
against obesity for children and studies that did not clearly define the study as 
participant-based, were excluded. The search initially resulted in 995 articles. The 
selection process with further examination finally resulted in 34 studies that are 
included in this study. The degree of participation was further analyzed with Shier's 
Model, which involves 5 steps; 1. children are listened to, 2. children are supported 
in expressing their opinions, 3. children's opinions are taken into account, 4. children 
are involved in the decision-making process, 5. children share power and 
responsibility in making decisions.  
 



 

 4 

The result showed that most interventions took place in school. Both parents, 
children, teachers and society were involved to varying degrees and within different 
methods. Several studies reported the participation poorly. In 12 studies, children 
were excluded as participants. When children participated, they were often older, in 
their teens. When analyzing children´s participation with Shiers’s Model, most studies 
were in step 4 (participation in decisions, n=7) and step 3 (consultation, n= 7) 
followed by step 5 (shared responsibility and power, n=6).  
 
Future research should focus on more fully describing the participatory process, 
involving younger children and examining how children experience their 
participation, in order to create meaningful participation. Prevention for obesity 
requires innovative solutions and the focus of future studies should be on opening up 
for participation through a participatory starting point, creating opportunities through 
adequate resources and appropriate methods, and including participation as an 
embedded policy through the work process. 
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Introduktion 
Mellan år 1975 och 2016 har förekomsten av fetma i världen nästan tredubblats och är 
nu inte bara ett folkhälsoproblem i höginkomstländer (WHO, 2018). Övervikt och 
fetma är ett komplext problem som involverar både genetiska och miljömässiga 
faktorer (Farooqi, 2005). Övervikt definieras som BMI (Body Mass Index) >25  
och fetma som BMI >30 (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002).  
Övervikt och fetma hos barn ökar. I OECD-länderna (Organisation for Economic Co-
operation and Development) har var sjätte barn övervikt eller fetma och antalet 15-
åringar som är överviktiga eller har fetma har ökat stadigt sedan år 2000 i majoriteten 
av alla OECD länder, trots insatser (OECD, 2017). Övervikt och fetma påverkar både 
barns fysiska och psykiska hälsa, med ökad risk för psykosociala besvär (Gibson et 
al., 2017) ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom i vuxen ålder (Umer et al., 2017; Reilly 
& Kelly, 2011) samt ökad risk för typ två diabetes och förtidig död som vuxen 
(WHO, 2018; Reilly & Kelly, 2011). Barnfetma är även en riskfaktor för att utveckla 
fetma i vuxen ålder (Solmi et al., 2018; WHO, 2016; SBU, 2002). Forskning visar att 
övervikt och fetma beror på både individen och samhället och en kombination av båda 
är att föredra för att minska fetma i världen (Townshend & Lake, 2017). Många barn 
växer idag upp i en miljö som främjar utvecklandet av fetma vilket kan ses i ett ändrat 
ätbeteende med högre intag av fett och socker, mindre fysisk aktivitet och en 
stillasittande livsstil (WHO, 2018). Förebyggande åtgärder består ofta av olika 
program och insatser i skolan för att bidra till aktivitet och hälsosamma matvanor 
(SBU, 2002). Thomas (2006) fann dock att de flesta förebyggande interventioner för 
barn och unga har blygsam effekt. Studier visar även att graden av tillämpning inom 
olika preventiva program påverkar resultatet vid arbete med barn och unga (Durlak & 
DuPre, 2008). En viktig organisatorisk faktor för framgångsrik och hållbar 
implementation har visat sig vara delat beslutsfattande, det vill säga kollaborativa 
metoder och deltagande (Durlak & DuPre, 2008). För att komma tillrätta med 
övervikt och fetma måste fokus vara på de i samhället som är mest drabbade samt att 
dessa involveras i forskningen för att inte öka ojämlikheter i ohälsa (Rosas & 
Stafford, 2012). Senaste forskningsrekommendationer lyfter även fram vikten av att 
engagera unga i utvecklingen av förebyggande metoder mot fetma hos barn (Kornet-
van der Aa, Randeraad-van der Zee, Mayer, Borys & Chinapaw, 2018). 
 
Enligt nya projektioner över fetma i OECD länderna kommer fetman att öka 
ytterligare i dessa länder till år 2030 (OECD, 2017). Om samhället inte lyckas få till 
effektiva åtgärder för att minska övervikt och fetma hos barn och unga beräknas 
andelen med övervikt och fetma stiga från 13,9 % år 2010 till 15,6 % år 2025 
(Lobstein & Jackson-Leach, 2016). Hanteringen av barnfetma är beroende av 
följsamhet och det behövs effektiva strategier för att få barn och unga att ansluta sig 
till behandlingen (Denzer, Reithofer, Wabitsch & Widhalm, 2004). Deltagarbaserad 
forskning kan vara ett sätt att hitta hållbara lösningar i arbetet med hälsointerventioner 
(Kumar et al., 2014; Bogart & Uyeda, 2009. Hållbara lösningar skapas genom att 
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involvera och engagera samhällsmedborgare vilket i sin tur möjliggör för effektivare 
interventioner i vald kontext (Kumar et al., 2014; Bogart & Uyeda, 2009). 
Deltagarbaserade interventioner har visat sig vara effektiv mot fetma hos barn 
(Chomitz et al., 2010; Sirikulchayanonta, Pavadhgul, Chongsuwat & Klaewkla, 2011) 
och vara en genomförbar metod i arbetet med att förebygga fetma hos barn (Berge et 
al., 2016). Det saknas dock kunskaper om hur barn och unga samt vuxna får delta och 
engagera sig i interventioner mot övervikt och fetma med deltagarbaserad 
tillämpning. Syftet med denna scopingstudie var att kartlägga deltagandet inom 
deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention riktad till barn. 
 

Teoretisk referensram 
Deltagande och delaktighet 

Deltagande är en grundläggande del i medborgarskapet (Hart,1992) och inom 
hälsopromotion är delaktighet centralt. Deltagande är en förutsättning för 
empowerment (O ’Mara Eves et al., 2013). Empowerment innebär en ökad förmåga att 
kunna kontrollera sitt liv och kan ses som både ett mål och en process (Tengland, 
2008). Thomas (2007) menar att deltagande generellt refererar till att ta del av en 
aktivitet eller att ta del i ett beslutsfattande. Dessa olika perspektiv har ofta skapat 
missförstånd i både policy och i praktik. Enligt Cornwall & Jewkes (1995) avgörs 
deltagandets existens av maktlokalisering och understryker vidare att deltagande 
handlar om mer än att bara ta del av något. Deltagande innefattar således bland annat 
både aktivitet, val och möjligheter. WHO (http://www.who.int) definierar deltagande 
inom hälsa som meningsfullt deltagande, vilket innefattar att individer har rätt att 
deltaga i de beslut som påverkar dem, både vad gäller design, implementation och 
kontroll av hälsointerventioner. Delaktighet kan bidra till att ge empowerment då 
individer som aktivt involveras får ökad kontroll (Green & Tones, 2010). Ett aktivt 
engagemang kan skapa psykosociala fördelar, som ökat självförtroende och därmed 
påverka det psykosociala välbefinnandet (Attree et al., 2011).  

Enligt Svensson & Hallberg (2010) innebär hälsopromotion att den bedrivs 
tillsammans med berörda. Det är inte endast vad som görs utan hur det görs som är 
lika viktigt. Hälsa kan ses som ett individuellt projekt där den enskilde ändrar sin 
livsstil för ökad hälsa. Hälsa och livsstil kan också ses som ett fenomen som formas i 
ett samhälleligt sammanhang, påverkat av strukturer och livsvillkor (Svensson & 
Hallberg, 2010). Hälsopromotion syftar till att möjliggöra för människor att få ökad 
kontroll och förbättring av sin hälsa. Enligt Ottawa charter (WHO, 1986) skall 
hälsopromotion anpassas till lokala prioriteter. Jakarta-deklarationen från WHO 
(1997) som behandlar hälsopromotion understryker deltagandet: ”Participation is 
essential to sustain efforts. People have to be at the centre of health promotion action 
and decision-making processes for them to be effective”. Ett aktivt deltagande av de 
som är innehavare av problemet kan undvika paternalism inom hälsopromotion. Att 
involvera individer kan hjälpa till att hitta orsaker och stärka individer att ta itu med 
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hälsorelaterade problem (McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988). Att engagera 
samhället har visat sig ha evidens vad gäller att påverka hälsan positivt (O ’Mara Eves 
et al., 2013). Enligt Popay (2010) kan fyra olika vägar påverka hälsan; bättre 
informationsflöde, styrande, socialt kapital samt kontroll och empowerment. 
Förbättrat informationsflöde, erhållet av populationen kan bidra till lämpligare 
interventioner, vilket på sikt kan förbättra hälsan. Genom styrande främjas 
populationens kontroll över interventionen vilket också kan främja lämpligheten och 
därmed påverka hälsan positivt. Utveckling av det sociala kapitalet kan ske genom 
engagemang av samhället eller genom empowerment vilket i sin tur kan påverka 
hälsan. Kontroll och empowerment kan slutligen påverka hälsan genom att förbättra 
individers förmåga (Popay, 2010). Hälsa är subjektivt och tolkning av vad som är 
hälsa påverkas av kulturen och miljön människor befinner sig i. Hur hälsoproblem 
skall tas itu med skall ses på två olika sätt; ”top-down” eller ”bottom-up”.  I ”top-
down”- program sker problemidentifiering uppifrån i systemet ner till samhället 
medans det i ”bottom-up” sker det i motsatt riktning med att samhället identifierar 
problemen och för de vidare uppåt. Top-down kan ses som en form av dominans där 
kontrollen brukas genom design, implementation och utvärdering av en intervention 
(Laverack, 2009). Deltagande inom planering av utvecklingsarbete innefattar två 
vägar; vem som deltar och inom vilken nivå. För ett fullt deltagande projekt skall 
individer vara med i management och beslutsfattande (White, 1996).  

 
Barns deltagande 

Barns deltagande varierar med barnets motivation, kapacitet och den kulturella 
kontexten. Motivationen kan skapas genom att barn och unga känner äganderätt i 
projektet (Hart, 1992). Att involvera barn inom hälsointerventioner tar hänsyn till 
barnkonventionen som säger: ”Children have the right to express their views and 
participate in matters affecting them” (Unicef). Sinclair (2004) nämner flera 
anledningar till att involvera barn som deltagare: att värna om barns rättigheter, 
förbättra service, förbättra beslutsfattande, förstärka demokratiska processer, främja 
att barn skyddas, förbättra barns förmågor och för att öka barns empowerment. För att 
analysera i vilken utsträckning barn engageras i olika projekt kan Shiers´s ”Pathways 
to Participation” (Shier, 2001) användas, som är en analysmodell av barns 
delaktighet och som består av fem olika steg: ”1. barn blir lyssnade på, 2. barn stöds i 
att uttrycka sina åsikter, 3. barns åsikter beaktas, 4. barn är involverade i 
beslutsprocessen, 5. barn delar makt och ansvar för att ta beslut”.  
Steg 1 innebär att vuxna lyssnar på barn då barn uttrycker en åsikt. Steg 2 innebär att 
undersökaren skapar möjligheter för barn att bli lyssnade på. Denna nivå skiljer sig 
från steg 1 genom ett aktivt åtagande att lyssna på barnen. Olika metoder eller 
aktiviteter kan hjälpa barnen att uttrycka sina åsikter. Steg 2 försäkrar inte att barns 
åsikter har möjligheter att påverka beslut. Inom steg 3 konsulteras barnen och deras 
åsikter beaktas. Steg 4 innebär att barn går från att vara passiva till att vara aktiva 
deltagare i beslut. I motsats till föregående steg 3 där barns deltagande sträcker sig till 
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deras åsikter, är steg 4 deltagande inom scener där beslut tas. När forskare och barn 
tillsammans möts och planerar ett program är det steg 4. Skillnaden mellan steg 4 och 
5 är att inom steg 5 har barnen verklig makt inom beslutsprocessen. Steg 5 innebär att 
vuxna åtar sig att dela sin makt (Shier, 2001). 
 
Deltagarbaserad forskning 

Deltagarbaserad forskning innebär att studera mänsklig handling. Denna 
forskningsansats uppkom som en motreplik på positivismen och som en kritik mot 
forskarrollen. Ansatsen härleder från kritisk social teori och kan ses som en form av 
social aktivism. Inom kritisk teori ingår tolkande och ifrågasättande av den sociala 
verkligheten (Alvesson och Sköldberg, 2017). Den deltagande processen skapar 
kritisk social medvetenhet och sedan en förmåga att planera och agera och kan på så 
sätt skapa förändring hos individer och grupper. Ansatsen tar hänsyn till lokal 
kunskap som en väsentlig del av strukturen vilket inhämtas hos samtliga involverade, 
även forskaren (Van der Riet, 2008). Deltagarbaserad forskning innebär att olika 
individer och grupper deltar i forskningsprocessen. Deltagarna ses som medskapare 
med värdefulla erfarenheter och kunskaper (Vallianatos, Hadziabdic & Higginbottom, 
2015). Fokus inom deltagarbaserad forskning innebär att skapa alternativ kunskap och 
är motsatsen till elitistisk och konventionell forskning (Higginbottom & Liamputtong, 
2015). Genom att använda deltagarbaserad forskning kan glappet mellan forskningen 
och praktiken minska och den sociala validiteten öka (White, Suchowierska & 
Campbell, 2004). Deltagarbaserad forskning har använts inom olika hälsoområden 
och ofta där det råder ojämlikhet i hälsa exempelvis bland marginaliserade individer 
(Higginbottom & Liamputtong, 2015). Deltagarbaserad forskning med barn, även 
kallat YPAR (youth participatory action research) handlar om att involvera barn och 
unga i olika delar av forskningsprocessen, vilket har kunnat göras framgångsrikt 
bland annat inom hälsoområdet (Conrad, Hogeveen, Minaker, Masimira och Crosby, 
2015). Deltagandet inom deltagarbaserad forskning kan ses på fyra olika nivåer; 
“contractual,” “consultative,” “collaborative,” och “collegiate, vilka kan ses som ett 
kontinuum, från ”contractual” där forskaren har all kontroll till ”collegial” som 
innebär en jämställdhet i roller och ansvar. Deltagarbaserad forskning är dock 
huvudsakligen collaborative (Higginbottom & Liamputtong, 2015). Det finns inte ett 
sätt att definiera deltagarbaserad forskning och inte heller bara ett sätt att 
implementera deltagarbaserad forskning (White et al., 2004). Deltagarbaserad 
forskning är mer en ansats eller orientering och kan därför använda en rad 
studiedesigner och metoder (Cargo & Mercer, 2008). Det finns universella principer 
men design och implementation kan se olika ut (Higginbottom & Liamputtong, 2015). 
Några olika definitioner av deltagarbaserad forskning är “participatory action 
research”, “action research”, “cooperative inquiry” och “participatory evaluation” 
(Israel, Schulz, Parker & Becker, 1998), CBPR (community-based participatory 
research), “appreciative inquire” och “participatory evaluation” (Higgingbuttom & 
Liamputtong, 2015). “Participatory research” kan användas som ett paraplybegrepp 
(Cargo & Mercer, 2008) för diverse definitioner. Gemensamma hållpunkter för 
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deltagarbaserad forskning är; meningsfullt deltagande i alla faser av 
forskningsprocessen, delande av makt mellan forskare och deltagare, respekt för 
olikheter i kunskap mellan gruppmedlemmar, utbildning mellan forskare och 
deltagare, omvandling av resultatet i nya program/initiativ samt att deltagarna inte ses 
som passiva objekt (White et al., 2004). Skillnaden mot vanlig forskning ligger i 
fördelningen av makt i forskningsprocessen. Deltagarbaserad forskning kännetecknas 
av att vara reflekterande, iterativ och anpassningsbar i motsats till konventionell 
forskning som har en mer linjär process (Cornwall & Jewkes, 1995). 
 
Metod 
Design  
Scopingstudie valdes som design eftersom ämnet deltagarbaserad forskning inom 
fetmaprevention för barn var föga kartlagt, vilket bekräftades med en inledande 
litteratursökning. Syftet med scopingstudier är att skapa en bred kartläggning och få 
en överblick inom litteraturen (Armstrong, Hall, Doyle & Waters, 2011) vilket även 
var syftet med följande studie. Scopingstudier passar både framväxande och 
etablerade forskningsområden (Colquhoun et al., 2014) och kan också innefatta en rad 
olika studiedesigner (Levac, Colquhoun & O’Brien, 2010). Scopingstudier använder 
undersökande forskningsfrågor för att kartlägga nyckelkoncept och forskningsluckor 
inom ett område som samlas i en kunskapsyntes. Denna kunskapssyntes är av vikt för 
att ge en bild av dagens forskning (Colquhoun et al., 2014). Arksey och O’Malley’s 
tillvägagångssätt användes vilket är ett rekommenderat ramverk (Colquhoun et al., 
2014). The PRISMA-ScR (PRISMA extension for Scoping Reviews) (Tricco et al., 
2018) användes även som riktlinjer vid utformning av denna studie.  
 
Etiska överväganden 
Enligt etiska principer skall deltagare som medverkar i forskningen skyddas från 
skada och etikansökan göras i samband med forskning på individer där ett fysiskt 
ingrepp kommer att ske eller där känsliga uppgifter behandlas (Hermerén, 2017). 
Denna studie baseras dock på redan utförd forskning genom att vara en 
forskningsöversikt och ingen direktkontakt med deltagare har skett och därför är 
etiska principer som samtycke och så vidare inte aktuellt. Det finns dock andra etiska 
principer som är av vikt exempelvis forskaretik. God forskningssed enligt Hermerén 
(2017) innebär bland annat genomföring av forskning med god kvalitet. God kvalitet 
innebär bland annat att öppet redovisa metoder och resultat och är en 
helhetsbedömning av studien där sämre kvalitet exempelvis kan vara vetenskapliga 
brister i val av frågeställning och bristfälliga eller felaktigt använda metoder. Etiska 
forskningsprinciper handlar ofta om tydlighet, ärlighet och att vara kritisk. Denna 
studie har följt forskningsetiska principer genom att i största möjliga mån vara 
transparent i processen från datainsamling, analys och resultat samt utöva en kritisk 
diskussion över arbetet. 
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Diskussion 
Resultat  
Resultatet visade att tillämpningen av deltagande inom deltagarbaserad 
fetmaprevention för barn och unga sker genom varierade metoder, från intervjuer till 
deltagande i olika råd. Den som var deltagare varierade; både barn, föräldrar, lärare 
och övriga i samhället var aktiva deltagare i olika grader. Flera studier rapporterade 
dock deltagandet bristfälligt genom att exempelvis inte definiera vilka som 
innefattades i samhället. I vissa studier involverades barn i olika aktiviteter men det 
framgick inte hur det gick till samt vilken påverkan barnen hade på interventionen 
eller inom programmet. I flera studier där fokus var på att involvera samhället var inte 
heller barn involverade. Innebär detta att barn inte ses som en del av samhället, som 
en samhällsmedborgare? Hart (1992) menar att i de nationer som anser sig 
demokratiska bör det finnas möjligheter för barn att deltaga i olika grad. Hart (1992) 
menar vidare att barn behöver deltaga i meningsfulla projekt med vuxna för att kunna 
förstå ett demokratiskt deltagande samt utveckla kompetens och självförtroende.  
 
Av de 12 artiklar som inte inkluderade barn var det två artiklar som utförde 
interventioner inom en minoritetsbefolkning samt en artikel med fokus på etnicitet. 
Kan barns deltagande påverkas om de tillhör olika kulturer? Raffety (2015) menar att 
just autonomi kan vara kulturspecifikt, vilket i detta fall skulle innebära att barn kan 
anses ha mer eller mindre rätt att delta beroende på kulturkontext, vilket Hart (1992) 
även nämner genom att understryka att barns deltagande bland annat varierar med den 
kulturella kontexten. 
 
När det gäller barns deltagande visade kartläggningen att det fanns en stor variation. 
Variationen visade sig i deltagande i behovsanalys, deltagande i egna beslut eller med 
vuxna, deltagande i gemensam planering och implementering samt deltagande i egna 
initierade projekt med stöd av vuxna. Inom steg 5 enligt Shier’s Modell återfanns sex 
artiklar. Här deltog barn som partners med vuxna och där barns deltagande ansågs ha 
makt att förändra, då barnen uttrycktes vara ”agents of change”. Barnen höll i 
kampanjer och planerade event. De var förebilder, ambassadörer, ledare och 
kampanjförespråkare. Barnen kan här ses som att de hade makten och inflytande 
genom att vara en förebild. Deltagandet var på så sätt en intervention i sig. Holland, 
Renold, Ross & Hillman (2010) som problematiserar just barns deltagande i 
deltagarbaserade projekt, understryker att det är viktigare hur deltagandet uppförs 
snarare är hur mycket deltagande som projektet åstadkommer. Holland et al. (2010) 
menar vidare att mängden deltagande försäkrar inte att deltagarna upplever sin 
medverkan som en deltagande process. Den deltagarbaserade ansatsen skapar inte 
heller nödvändigtvis bättre forskningsdata utan det är snarare det meningsfulla utbytet 
som bör vara i fokus (Holland et al., 2010). Haijes & van Thiel (2016) som 
undersökte barns deltagande inom pediatrisk medicinsk forskning fann att 
deltagarbaserade metoder mest användes för att inkludera barns perspektiv, inte för att 
involvera barn som i ett meningsfullt deltagande. Två studier i följande scopingstudie 
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nämnde dock att ett meningsfullt deltagande var en viktig komponent vid utveckling 
av interventionen. Man kan dock fråga sig; vad är ett meningsfullt deltagande och 
utbyte? Som tidigare nämnts kan delaktighet bidra till empowerment. Enligt Tengland 
(2008) kan empowerment ses som både ett mål och som en process. När det gäller 
empowerment som mål är en förändring hos en person en ökning av empowerment 
endast om den ökar personens kontroll över faktorer som ger livskvalitet vilket kan 
ske genom ökning i antingen hälsa, kunskap eller frihet (Tengland, 2008).) Alsop & 
Heinsohn (2005) menar även att graden av deltagande för individer kan mätas genom 
att bedöma huruvida individen har möjlighet att göra ett val, individen faktiskt 
använder möjligheten att välja samt om taget val/beslut leder till önskat utfall. 
Kapaciteten att göra meningsfulla val beror således på tillgångar bestående av 
psykologiska, organisatoriska, informatoriska, materiella, sociala och finansiella 
aspekter. Det handlar följaktligen om både möjligheten av valet, användandet av valet 
och vad valet åstadkommer (Alsop & Heinsohn, 2005). Shier (2001) menar även att 
den deltagande processen innefattar tre olika grader av engagemang av forskaren 
inom varje steg; öppningar, möjligheter och skyldigheter. Öppningar skapas när 
forskaren gör sig redo för att arbeta på nivån genom sitt åtagande, möjligheter innebär 
att skapa dessa möjligheter i praktiken, vilket kan innebära tid, resurser och kunskap. 
Skyldigheter innebär att göra deltagandet inkluderat i organisationens/omgivningens 
policy (Shier, 2001). Genom att använda deltagande som en grundläggande ansats i 
arbetet kan forskaren öppna upp för deltagande. Skapandet av möjligheter kan 
åstadkommas genom att använda lämpliga resurser och metoder för olika åldrar. 
Aspekten skyldigheter kan exempelvis nås genom att utgå ifrån barns rättigheter i 
enlighet med Barnkonventionen som en policy. Thomas (2007) menar att vilka 
forskarambitioner som står bakom barns deltagande kommer att innebära olika 
implikationer i arbetet för att involvera barn. Ambitionerna kan vara att öka barns 
självförmåga, förbättra leveransen av samhällstjänster och att stärka demokratiskt 
medborgarskap. Holland et al. (2010) menar dock att det finns svagt empiriskt stöd 
för vad barn verkligen tycker om att involveras i deltagarbaserad forskning. Fler 
utvärderingar bör göras med barn och unga som deltar i dessa studier för att skapa ett 
empiriskt underlag för ett meningsfullt deltagande. Holland et al. (2010) nämner 
flertalet etiska aspekter att uppmärksamma vid involvering av barn i forskningen. Det 
finns en risk att forskare tvingar sig på dem vilka de söker data ifrån att vara 
involverade. Shiers modell för delaktighet syftar dock inte till att pressa barn att ta ett 
ansvar som de inte vill ha eller som inte är i samklang med deras utveckling eller 
förståelse. Istället bör risker och fördelar vägas mot varandra och ske i en stödjande 
miljö (Shier, 2001). 
 
I studierna var det blandade åldrar vilket kan tänkas påverka deltagandet. Att vissa 
artiklar inom scopingstudien inkluderade ett brett åldersspann kan säkert försvåra 
studiens design samt ställa krav på forskaren och utmana deltagandet. Martin, 
Horgan, Scanlon, Eldin & O’Donnell (2018) menar att barns och ungas upplevelse av 
hälsa är mångfacetterad, att det råder en stor skillnad mellan åldrar vad barn relaterar 
till och upplever viktigt. Horgan (2017) som undersökte i vilken utsträckning barn och 
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unga (7–17 år) deltog i beslut i hem, skola och samhälle framhåller vikten och 
utmaningen i att skapa passande metoder för att engagera barn i ett brett åldersspann. 
Forskning visar att barncentrerade metoder (aktiva och realistiska metoder framför 
passiva och statiska aktiviteter) kan skapa ett aktivt deltagande (Nah & Lee, 2016). I 
de 22 studier där barn deltog på något sätt i denna scopingstudie var en majoritet av 
studierna deltagande barn i åldern 11 eller äldre (n=12), vilket stöds av tidigare 
forskning. Man kan dock fråga sig om det är svårare att engagera yngre barn eller om 
metoder för yngre barn inte är allmänt erkänt? Haijes & van Thiel (2016) ger en 
översikt över olika deltagarbaserade metoder som kan användas vid arbete med barn 
och ger exempel på vid vilka åldrar vissa metoder passar barn bättre. Jacquez, Vaughn 
& Wagner (2013) framhäver att framtida studier måste ta fram ålderanpassade 
forskningsstrategier. Barn måste även stödjas av vuxna för ett meningsfullt deltagande 
och för att behålla sitt deltagande (Nah och Lee, 2016).  
 
 
Metod 
Denna scopingstudie har ett antal begränsningar. Valet att göra en scopingstudie kan 
ha sina begränsningar. Rent generellt skiljer sig scopingstudier från systematiska 
eftersom de inte fokuserar på kvaliteten i inkluderade studier (Levac et al., 2010) 
vilket kan ses som en begränsning. Enligt Daudt, van Mossel & Scott (2013) är dock 
kvalitetsgranskning en komponent som bör ingå i scopingstudier. Det kan ses som en 
svaghet att detta inte gjorts i studien. Valt ramverk av Arksey och O’Malley anger 
dock inte en kvalitetsgranskning som en nödvändighet och inte heller Prismas 
riktlinjer för scopingstudier. Att använda scopingstudie som metod är dock i linje med 
valet av ämne, eftersom ämnet deltagarbaserad forskning inom fetmaprevention för 
barn är föga studerat. Scopingstudier passar vid breda frågeställningar i motsats till 
systematiska som har mer smala frågeställningar (Tricco et al., 2018). En styrka med 
scopingstudier är att de inkorporerar en rad olika studiedesigner och är omfattande 
(Levac et al., 2010). Att studien inkluderade en bred sökning med innehållande av 
flertalet studiedesigner kan ses som en styrka då deltagarbaserad forskning är svårt att 
beskriva med en viss typ av metod och design och är mer ett angreppssätt. Syftet med 
denna studie var också således att få en övergripande bild av deltagarbaserad 
forskning inom övervikt- och fetmaprevention. Även om kvalitetsgenomgång inte var 
i centrum lades det en vikt vid att studierna var Peer-reviewed för att behålla en 
kvalitet. För att minska risken för rapporteringsbias följdes ”Prismas guidelines for 
conducting scoping studies” (Tricco et al., 2018) som är nya utarbetade riktlinjer för 
utförandet av scopingstudier.  
 
Då deltagarbaserad forskning kan innebära ett flertal termer och det finns olika 
definitioner finns det risk att sökningen som bara innehöll ett fåtal termer, kan ha 
uteslutit vissa artiklar. Användandet av olika definitioner (såsom exempelvis ”action 
research”) istället för breda sökord som ex ”involvement”, ”engagement”, kan ha 
påverkat sökningen och resulterat i färre artiklar. Dock var själva studerandet av 
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paraplybegreppet deltagarbaserad forskning/participatory research i fokus och 
sökningen kan då sägas ha varit i enlighet med ämnet för studien. Granskningen av 
artiklar kan även ha resulterat i färre artiklar. För att erhålla stringens i enlighet med 
forskningsämnet exkluderades de studier som inte tydligt uttryckte en deltagande 
ansats, ”participatory”. Detta gjordes med bakgrunden att det är skillnad på att 
deltaga och vara en partner i forskningen och att deltagande handlar om mer än att ta 
del av något. Detta kan ha resulterat i att studier som hade en deltagande ansats kan ha 
exkluderats på grund av att de inte uttryckligen definierat sig som ”participatory”. 
Dock handlar deltagarbaserad forskning enligt Cornwall & Jewkes (1995) mer om 
ansatsen och om forskarens attityd, vilket också var i fokus vid granskningen, och 
därför exkluderades de studier som inte uttryckte sig som participatory. 
 
Att studien utfördes av en och samma person vad gäller granskning och analys av 
artiklar kan ses som en svaghet eftersom det kan ha påverkat reliabiliteten. Enligt 
Levac et al. (2010) bör minst två granskare läsa abstrakt, fulltexter och kartlägga data, 
vilket inte förekom. Valt ramverk Arksey O’ Malley (2005) indikerar dock inte att en 
”team approach” är nödvändig men det gör Levac et al. (2010) som hävdar att det 
kan påverka stringensen. Dock skedde en systematisk och noggrann genomgång av 
artiklarna för denna scopingstudie, i enlighet med studiens syfte och frågeställningar, 
vid både urval och analys.  
 
Implikation 
Denna scopingstudie ämnade att ge en kartläggning över hur deltagandet sker inom 
deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention riktad till barn och unga för att 
utveckla innovativa metoder inom övervikt och fetmaprevention. Framtida forskning 
bör fokusera på att mer utförligt beskriva den deltagande processen, involvera yngre 
barn samt undersöka hur barn upplever sitt deltagande, för att skapa ett meningsfullt 
deltagande. Tillämpning av deltagande inom deltagarbaserade interventioner kan som 
resultatet visar resultera i en rad olika metoder. För att öka deltagandet inom framtida 
studier inom hälsofrämjande interventioner, bör fokus vara på att öppna upp för 
deltagande genom en deltagande utgångspunkt, att skapa möjligheter genom 
tillräckliga resurser och passande metoder samt att inkludera deltagandet som en 
inbyggd policy genom arbetsprocessen.  
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Deltagarbaserade interventioner har visat sig vara en tillämpning för att utveckla det 
förebyggande arbetet inom hälso-och sjukvården. I det förebyggande arbetet för att motverka 
övervikt och fetma bland barn och unga har deltagarbaserade interventioner använts, men det 
saknas kunskaper om hur deltagandet tillämpas. Syftet med denna studie var att kartlägga 
deltagandet inom deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention riktad till barn. Genom 
sökning i 4 databaser och manuell sökning hittades 34 studier. Resultatet visade på stor 
variation i tillämpning av deltagande. Barns deltagande enligt Shier’s Modell återfanns inom 
nivå 4 (n= 7) och nivå 3 (n=7) följt av nivå 5 (n=6). För att kunna utveckla tillämpningen av 
deltagarbaserade interventioner inom det preventiva arbetet riktat mot barn krävs studier som 
mer utförligt beskriver den deltagande processen samt använder metoder för att involvera 
yngre barn. För att kunna arbeta med deltagarbaserade interventioner bör fokus vara på 
deltagandet som en gemensam utgångspunkt och policy samt på att skapa möjligheter för 
deltagande genom tillräckliga resurser och passande metoder.  
 
Participant-based interventions have proven to be an application for developing preventive 
work in the health care sector. Participant-based interventions have been used in the 
prevention work to counter obesity among children and adolescents, but there is no 
knowledge of how participation is applied. The purpose of this study was to map participation 
in participant-based obesity prevention targeting children. By searching 4 databases and 
manual searching, 34 studies were found. The results showed great variation in the 
application of participation. Children's participation according to Shier's Model was found in 
Level 4 (n = 7) and Level 3 (n = 7) followed by Level 5 (n = 6). To be able to develop the 
application of participant-based interventions in the preventive work targeting children studies 
are needed that more fully describe the participatory process and use methods to involve 
younger children. In order to be able to work with participant-based interventions, the focus 
should be on participation as a common starting point and policy and on creating 
opportunities for participation through adequate resources and appropriate methods. 
 
 
Nyckelord: Barn, deltagarbaserad forskning, fetmaprevention, intervention, scopingstudie 
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Introduktion 
Övervikt och fetma är ett omfattande globalt folkhälsoproblem hos både barn och vuxna (1). I 
OECD-länderna (Organisation for Economic Co-operation and Development) har var sjätte 
barn övervikt eller fetma och antalet 15-åringar som är överviktiga eller har fetma har ökat 
stadigt sedan år 2000 i majoriteten av alla OECD länder, trots insatser (2). Enligt nya 
projektioner över fetma i OECD länderna kommer fetman att öka ytterligare i dessa länder till 
minst år 2030 (2). Om samhället inte lyckas få till effektiva åtgärder för att minska övervikt 
och fetma hos barn och unga beräknas andelen stiga från 13,9 % år 2010 till 15,6 % år 2025 
(3). Hanteringen av barnfetma är beroende av följsamhet och det behövs effektiva strategier 
för att få barn och unga att ansluta sig till behandlingen (4). De mest effektiva hälsobudskapen 
för att förebygga fetma är beroende av både sociala och kulturella faktorer och för att 
förebygga övervikt och fetma i samhället bör tillvägagångssättet innebära att mobilisera och 
öka medborgarnas engagemang (5). Senaste forskningsrekommendationer lyfter även fram 
vikten av att engagera unga i utvecklingen av interventioner vid förebyggande interventioner 
mot fetma hos barn (6). Att involvera barn och unga är viktigt för att skapa effektiva program 
och inom fetmaprevention bör barn ha rätt att deltaga vad gäller beslut relaterat till deras hälsa 
i enlighet med Barnkonventionen (7). Deltagarbaserad forskning har visat sig vara ett sätt att 
hitta hållbara lösningar i arbetet med hälsointerventioner (8–9). Hållbara lösningar skapas 
genom att involvera och engagera samhällsmedborgare vilket i sin tur möjliggör för 
effektivare interventioner i vald kontext. Deltagarbaserad forskning innebär att olika individer 
och grupper deltar i forskningsprocessen (10). Genom ett aktivt deltagande kan meningsfulla 
lösningar skapas anpassat efter lokala prioriteter (11). Studier visar att deltagarbaserad 
forskning kan ge effekt på arbetet med fetma hos barn (12, 13) och kan vara en genomförbar 
metod i arbetet med att förebygga fetma hos barn (14).  
Övervikt och fetma hos barn och unga beräknas fortsätta vara ett stort folkhälsoproblem i 
världen framöver och detta kräver innovativa insatser från både sociala och kulturella 
aspekter. Deltagarbaserad forskning är en möjlig användbar ansats för att adressera olika 
aspekter och därmed skapa meningsfulla och hållbara lösningar för hälsoproblem. Ämnet 
deltagarbaserad forskning inom fetma bland barn och ungdomar är relativt nytt (14). Det 
saknas kartläggningar och scopingstudier vad gäller barn i ett globalt perspektiv och som 
fokuserat på deltagarbaserad forskning inom fetmaprevention. En beskrivning och 
kartläggning av deltagandet kan bidra med kunskap angående hur deltagarbaserade 
interventioner kan tillämpas, och visa på eventuella forskningsluckor i ämnet. Detta kan vara 
vägledande vid utveckling av deltagarbaserade interventioner vid prevention av fetma hos 
barn och unga samt ett underlag för vidare forskning i ämnet. Syftet med studien var således 
att kartlägga deltagandet inom deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention riktad till barn 
0–18 år.  
 
Metod 
 
En scopingstudie valdes som design då syftet var att utforska ett område. En scopingstudie 
kan möjliggöra för en mer bred uppfattning av ett ämne i komplexa områden eller i områden 
där omfattande översikter saknas. En scopingstudie har en mer explorativ karaktär och 
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försöker fånga nyckelkoncept inom ett forskningsområde (15). Studien följer Arksey och 
O’Malley’s design (15) som innebär fem steg; identifiera forskningsfrågan, identifiera 
relevanta studier, val av studier, kartläggning av data samt samla in, summera och 
rapportera resultat.  
 
Steg 1: Identifiera forskningsfrågan 
 
Forskningsfrågan identifierades genom förberedande granskning av litteraturen inom ämnet 
deltagande och förebyggande interventioner för övervikt och fetma bland barn. Med 
förankring i den inledande litteratursökningen identifierades följande forskningsfrågor: hur 
tillämpas deltagande inom deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention? I vilken 
utsträckning deltar barnen?  
 
Förtydligande av begrepp:  
 
Interventioner räknades som olika promotiva insatser, program för att förebygga övervikt och 
fetma hos barn och unga på individnivå eller samhällsnivå. Barn och unga innefattade åldern 
0–18 år i enlighet med barnkonventionen (16). Deltagarbaserad forskning räknades som 
”community-based participatory research, ”participatory research, ”participatory action 
research”,”participatory”, ”action research”. Artiklar som hade en tydligt definierad 
deltagande ansats använde någon av dessa begrepp som nyckelord och uppgav en deltagande 
ansats med barn, föräldrar och/eller samhälle som utgångspunkt i artikeln.  
 
Steg 2: Identifiera relevanta studier  
 
För att få en heltäckande översyn och för att säkerställa att inga relevanta artiklar missades 
konsulterades Högskolan i Halmstads bibliotekarie för råd om sökord mellan olika databaser, 
olika sökstrategier samt passande databaser. Sökningen utfördes den 18–21 december år 2018 
av en person. All data inhämtades i elektroniska databaser samt referenslistor. Valda 
databaser var Cinahl, Academic Search Elite, Medline samt Scopus. Dessa valdes på grund av 
sitt stora omfång och med dess relevanta innehåll av vård/medicin och hälsovetenskap. 
Sökorden erhölls utifrån nyckelord och från syftet, exempelvis “children”, “adolescents”, 
“obesity/overweight ”och “participatory research”. Först gjordes en bred sökning för att 
testa sökorden i fritext. Även sökning i abstract och titel förekom (vid sökning i Scopus). 
Olika söktekniker användes som MESH-termer, trunkering och boolesk sökteknik. Sedan 
kombinerades nyckelorden med hjälp av sökhistorik på olika sätt (var god se sökschema 
bilaga 1). Ingen tidsbegränsning gjordes då ämnet participatory research inte var så 
omfångsrikt. Valt filter var peer-reviewed artiklar. Manuell sökning gjordes även på 
nyckeljournalers hemsidor med ämnet ”child obesity” och på relevanta organisationers 
hemsidor, dock hittades inga ytterligare artiklar på detta sätt.  
 

Steg 3: Val av studier  
 
Inklusionkriterier var peer-reviewed, empiriska studier med fokus på interventioner mot 
förebyggande av övervikt/fetma för barn och unga (0–18 år) samt med en deltagande ansats 
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med föräldrar, barn eller samhälle. Exklusionskriterier var artiklar på andra språk än engelska 
(förutom svenska) på grund av få resurser för översättning. Studier som inte fokuserade på 
interventioner mot övervikt/fetma, som inte tydligt definierat studien som deltagarbaserad 
samt studier som inte fokuserade på preventioner för just barn exkluderades.  
Sökningen resulterade i totalt 995 artiklar via elektroniska databaser som fördes över i 
referenshanteringsprogrammet Endnote. En första genomgång gjordes av abstrakt och titlar. 
De titlar och/eller abstract som inte tydligt svarade på dessa inklusionskriterier exkluderades. 
De artiklar vars abstrakt svarade på inklusionskriterierna hämtades i fulltext och lästes 
igenom. Dessa lästes åter igenom omgång 2. Antal artiklar som slutligen inkluderades i 
scopingstudien var 34 stycken. Urvalsprocessen rapporteras i ett flödesschema (var god se 
tabell 1). All granskning och analys utfördes av en och samma person. 
 
Tabell 1: Flödesschema över urvalsprocessen 

 

Steg 4: Kartläggning av data 
 
 
Data från artiklarna som svarade på frågeställningarna samlades in av en person och 
dataextraheringsformulär utvecklades för att organisera de uppgifter som hämtats från var och 
en av artiklarna och förbereda data för vidare analys. Sortering av materialet skedde under 
olika rubriker i enlighet med forskningsfrågan i formuläret. Formuläret bestod av åtta fält och 
inkluderade: (1) författare, årtal, land, studiedesign, (2) syftet med studien, (3) målgrupp för 
interventionen, (4) intervention, (5) kontext, (6) studiens deltagande ansats, (7) tillämpning av 
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deltagande samt (8) barns deltagande och grad av deltagande enligt Shier’s Modell. Denna 
sammanställning skedde i enlighet med tillvägagångssättet av Arksey och O’Malley (15) (var 
god se bilaga 2). Barns deltagande i interventionerna analyserades djupare genom att använda 
Shiers (17) ”Pathways to participation”, som är ett praktiskt verktyg med ursprung ur 
Barnkonventionen för att skatta barns medverkan, som innebär fem olika steg: ”1. barn blir 
lyssnade på, 2. barn stöds i att uttrycka sina åsikter, 3. barns åsikter beaktas, 4. barn är 
involverade i beslutsprocessen, 5. barn delar makt och ansvar för att ta beslut”.  
 
Steg 5. Samla in, summera och rapportera resultat 
 
Analysen av data var av både deskriptiv och tolkande karaktär. Den beskrivande delen bestod 
av den tillämpning av deltagande som framkom i studierna (deltagare, metoder, målgrupp och 
kontext). Och den tolkande delen var barns grad av deltagande i studierna enligt Shier’s 
modell.  
 
 
Resultat  
 
Tillämpning av deltagande  
 
Målgrupp och kontext  
 
Målgrupp för studierna var barn eller barn och deras familjer. Studierna riktade sig till barn i 
varierande grad från barn i ung ålder, yngre än sex år (n=7, 18–24) till yngre ålder upp till 10 
år (n= 5, 25–28). Vissa studier hade längre åldersspann från yngre barn upp till tonåren (n=5, 
29–33). En del studier fokuserade på tonåringar (n=8, 34–41) där två studier fokuserade på 
tonåriga flickor (39, 41). Somliga studier uppgav inte barnens ålder utan refererade till olika 
skolsystem såsom ”middle school” och ”high school” (42–44) eller olika skolklasser (n=6, 
45–50). En studie (51) hade ingen specifik åldersmålgrupp utan fokuserade på barn och deras 
familjer.  
 
Av de kontexter där interventionerna var utförda var en majoritet praktiserade i skolan. Vissa 
interventioner tog plats inom flertalet kontexter, både i skolan och inom samhället, var god se 
tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2: Kontexter i antal artiklar (n) och i procent (%) 

 
Kontext Antal (n)                                 Procent (%) 
Samhälle 7 20,6 
Skola 14 41,2 
Hem/familj 3 8,8 
Kyrka 2 5,9 
Skola och samhälle 6 17,6 
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Skola och hem/familj 1 2,9 
Multipla kontexter (>2) 1 2,9 

 
 
Metoder för deltagande 
 
Deltagandet användes vid behovsutvärdering för utveckling av interventionen, vid planering 
av interventionen och vid utförandet av interventionen. Vid behovsutvärdering användes olika 
metoder, exempelvis fokusgrupper och intervjuer, vilket återfanns i en majoritet av studierna 
(n=17). Andra metoder var workshops (n=5) och Photovoice/Photo mapping (n=4). Vid 
planering av interventionen skedde deltagandet ofta inom olika koalitioner eller råd där beslut 
togs, vilket var tämligen vanligt (n=17).  
 
Deltagare 

Vilka personer som involverades i den deltagande processen varierade. Ibland riktades 
deltagandet till engagemang av en speciell grupp som föräldrar (n=2, 20, 23), lärare (n=1, 25) 
eller barn/unga (n=10, 32–36, 37–39, 42, 48–49). Ibland riktades deltagandet till hela 
samhället (n=15, 19, 22, 24, 26- 31, 37, 40, 46-47, 50-51) eller till familjen (n=2, 18, 21). 
Deltagarna i studierna bestod av samhällsmedlemmar som skolpersonal, barn och unga, 
föräldrar, olika organisationer samt professioner inom hälsa och utbildning. I en del studier 
framgick det inte helt klart vilka som var samhällsmedlemmar (25, 40, 42,) eller hur deras 
deltagande såg ut (28, 40, 46).  

Barns deltagande enligt Shier’s Modell  
 
Det fanns en stor variation i barns deltagande i studierna, från inget deltagande (n=12, 18–26, 
31, 47, 51) till fokus på barns deltagande genom hela processen (30,32–34, 36–39, 42, 45, 48–
50) Av de 12 artiklar som inte tydligt involverade barn som deltagare var det 2 artiklar som 
utförde interventioner inom en minoritetsbefolkning (18, 51) samt 1 med fokus på etnicitet 
(26).  I vissa studier involverades barn i olika aktiviteter men det framgick inte hur det gick 
till, vilken påverkan barn hade på interventionen eller inom programmet (28, 40, 46). I de 22 
studier där barn deltog på något sätt återfanns en majoritet av studierna med deltagande barn i 
åldern 11 år eller äldre (n=12, 34–44, 50). I vissa studier deltog både yngre och äldre barn 
vilket var mellan åldrarna 9–13 år (29, 33), 10–13 år (49) samt 4–16 år (32). Barn som 
engagerades som var yngre än 11 år återfanns i färre artiklar (n=4, 27–28, 30, 48).  
 
Vid analys med Shier´s modell hamnade studierna som inkluderade barn mellan steg 2–5. En 
något större andel av artiklarna var inom steg 4 (n=7) och nivå 3 (n=7) följt av steg 5 (n=6).  
 
I steg 2, Barn stöds i att uttrycka sina åsikter, återfanns 1 artikel (28). För att hamna inom 
denna nivå krävs det att forskaren skapar möjligheter för barn att uttrycka sig och sina 
perspektiv. Möjligheter för barn att uttrycka sina åsikter skapades i denna studie genom 
workshops. Följande artikel gav dock ingen information angående om barns åsikter användes 
längre fram för att kunna påverka interventionen.   
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I steg 3, Barns åsikter räknas, beaktas, hittades sju artiklar (27, 29, 35, 39–41, 43).  För att nå 
upp till denna nivå krävs det att forskaren förutom att aktivt söka barns perspektiv även tar 
deras åsikter i beaktning. I följande åtta studier fanns det en vilja att ta med barns åsikter för 
att utveckla olika program/interventioner. Barnen konsulterades genom fokusgruppsintervjuer 
(27, 29, 40–41), föreslog aktiviteter och åtgärder (35), utförde Photo voice/photomapping (35, 
39) samt medverkade i intervjuer (40, 43) och workshops (40). Att barnens åsikter togs i 
beaktning eller räknas tolkades genom att artiklarna använde ord som att utförd metod 
”informerade” interventionen (40, 41), bidrog till formativ bedömning/forskning (43) samt att 
resultat användes för ökad medvetenhet eller förståelse inom kommunen (35).  
 
I Steg 4. Barn är involverade i beslutsprocessen hittades sju artiklar (30, 36–37, 42, 44–45, 
50). För att nå steg fyra skall barn ha en aktiv roll inom beslutstagandet. I dessa sju artiklar 
bidrog inte bara barns åsikter till besluten utan de deltog där besluten togs. I flera studier 
ingick barn i någon form av råd/koalition (30, 44) eller olika grupper (45). Vissa studier hade 
egna ”Youth advisory groups” (50).  I flera studier var barn involverade i interventionen 
tillsammans med vuxna (36–37, 42, 45, 50.) Att barn involverades i beslutprocessen och inte 
bara konsulterades tolkades genom att artiklarna beskrev att barn var med och 
utvecklade/designade och/eller implementerade program eller aktiviteter (30, 44–45, 50, 36–
37, 42).    

I Steg 5, Barn delar makt och ansvar för att ta beslut hittades sex artiklar (32–34, 38, 48–49). 
Inom steg fem har barn större inflytande över de beslut som tas. För att nå steg fem skall barn 
ha ett större inflytande och där vuxna kan tänka sig att dela sin makt. Barnen inom följande 
artiklar hade en mer utpräglad roll i deltagandet där deltagandet skedde i en eller flera faser, 
från design till implementation till eventuell utvärdering (33, 34, 38, 48). Att barnen hade 
större inflytande, makt och ansvar tolkades genom att artiklarna beskrev att barn planerade 
och höll i event (49) och beslut togs av barn självständigt och tillsammans med vuxna (32) De 
unga hade en aktiv roll (34) och där deltagandet sågs som ”agents of change” (32, 49). Två 
studier nämnde barns medverkan som meningsfullt deltagande (32–33). Barnen i studierna 
var bland annat ambassadörer (49), studentledare (48) och kampanjförespråkare (34). 
 
Diskussion  

Resultatet visar att de flesta interventioner sker genom skolan, följt av samhället. Anyon et al. 
(52) som studerade YPAR (youth participatory action research) i USA fann också att den 
vanligaste kontexten för deltagande var i skolan. Även Frerichs et al. (53) fann att en 
majoritet av studierna inom deltagarbaserade interventioner med unga inom fetmaprevention 
sker i skolbaserade kontexter.  
Kartläggningen i denna studie visar också att metoder inom deltagarbaserade interventioner 
ofta består av fokusgrupper/intervjuer och deltagande i olika koalitioner/råd. Den som är 
deltagare varierar. Både barn, föräldrar och lärare är aktiva deltagare i olika grader och även 
övriga i samhället. Flera studier definierade dock inte vilka som innefattades i 
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samhällsengagemanget. Samhällsdeltagandet var således otillräckligt beskrivet. I studier där 
fokus var på att involvera samhället var heller inte barn involverade. Det kan dock vara så att 
barn involverades, men att det inte rapporterades. Bristfällig rapportering om deltagandet i 
studier stöds av tidigare forskning. Jacquez et al. (54) som fokuserade på barns involvering 
kom fram till att det är dåligt beskrivet hur unga involveras och enligt Kidd et al (55) har 
många deltagarbaserade projekt kritiserats för dålig beskrivning av processen.  
 
Barnens åldrar var också spridda vad gäller vilken målgrupp studierna fokuserade på och i 
vilken utsträckning barn deltog beroende på ålder. Det fanns en variation av olika åldrar, men 
en något större andel var barn över 11 år som deltog, i de studier där barn nämndes. En stor 
majoritet verkade således fokusera på äldre barn vid medverkan vilket stöds av tidigare 
forskning (55–57).  
 
Totalt var det 12 artiklar i denna studie som inte tydligt involverade barn som deltagare. 
Jacquez et al. (54) som undersökte just barns deltagande inom CBPR-studier inom ämnet 
CBPR och unga, fann att en stor majoritet av studierna inte involverade unga, utan bestod av 
vuxna eller organisationer. Av de 34 artiklar som ingick i denna scopingstudie var det således 
64,7 % som involverade barn på något sätt. I vissa studier involverades barn i olika aktiviteter 
men det framgick inte alltid hur det gick till, vilken påverkan som barn hade på interventionen 
eller inom programmet. När det gäller barns deltagande visar kartläggningen att det fanns en 
stor variation. Översiktsstudien av Jacquez et al. (54) fann också att ungas roll inom CBPR 
varierar stort. Vanligast var att unga var involverade i flera faser. Unga medverkade mest i 
behovsanalys samt planerade och samlade in forskning och var minst involverade i dataanalys 
och spridning av forskningsresultat. Vad gäller i vilken utsträckning barn engagerades enligt 
Shier’s modell i denna studie var en något större andel av artiklarna inom steg 4 (deltagande i 
beslut, n= 7) och steg 3(konsultation, n=7) följt av steg 5 (delat ansvar och makt, n=6). Inom 
den högsta nivån var barnen förebilder, ambassadörer, ledare och kampanjförespråkare. 
Deltagandet var på så sätt en intervention i sig. Detta resultat är in linje med översiktsstudien 
av Powers and Tiffany (56) och Frerichs et al. (53) som fann att barn och unga ofta agerar 
som ”peer educators”.   

Studiens begränsningar 

Denna scopingstudie har ett antal begränsningar. Det var således svårt att analysera 
inkluderade studier då flertalet studier rapporterar bristfälligt. Då deltagarbaserad forskning 
kan innebära ett flertal olika definitioner (såsom participatory action research”,“action 
research”, “cooperative inquiry” och “participatory evaluation”) finns det risk att sökningen 
som bara innehöll ett fåtal definitioner, kan ha uteslutit vissa artiklar. Studier som hade en 
deltagande ansats kan också ha exkluderats på grund av att de inte uttryckligen definierat sig 
som deltagande. Dock var själva studerandet av paraplybegreppet deltagarbaserad 
forskning/participatory research i fokus och sökningen kan då sägas ha varit i enlighet med 
ämnet för studien. Att studien utfördes av endast en person kan ses som en svaghet både vad 
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gäller granskning och analys av artiklar. Dock skedde en systematisk genomgång av 
artiklarna flera gånger, vid både urval samt vid analys.  

 
Konklusion & Implikation 
 
Denna scopingstudie visade att det finns en stor variation i tillämpning av deltagande inom 
deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention för barn. Både föräldrar, barn, lärare och 
samhället involveras i olika grad och inom olika metoder. De flesta interventioner sker i 
skolan och när barn deltar är de ofta äldre, vilket är i enlighet med tidigare forskning. 
Deltagandet inom övervikt- och fetmaprevention är ibland bristfälligt beskrivet. Framtida 
forskning bör fokusera på att beskriva den deltagande processen samt hitta metoder för att 
involvera yngre barn i den deltagande processen. Deltagandet inom deltagarbaserad 
fetmaprevention kan som resultatet visar, innefatta olika metoder och personer samt ske på 
olika nivåer. Prevention för övervikt och fetma kräver innovativa lösningar och fokus inom 
framtida studier bör vara på att öppna upp för ett ökat deltagande bland både barn och vuxna. 
För att kunna arbeta med deltagarbaserade interventioner bör fokus vara på deltagandet som 
en gemensam utgångspunkt och policy samt på att skapa möjligheter för deltagande genom 
tillräckliga resurser och passande metoder. 
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Utvärdering av interventionen skedde av både 
vårdnadshavare, lärare/skolpersonal 

Barn deltog ej  

Bryant et al., 
2010 

USA 

Mixad 
studiedesign 

 

Att utveckla 
en 
intervention 
för att 
förebygga 
barnövervikt
/öka fysisk 
aktivitet 

Barn 9–13 
år 

Fysiskt 
aktivitetspr
ogram, 
VERBTM 

Summer 
Scorecard 
interven 
tion  

 

Samhälle 

Skolor 

Community-
based 
prevention 
marketing 
(CBPM)/ 
CBPR 

 

En samhälls-koalition bildades bestående av olika 
representationer i samhället, experter och organisationer 
etc.  -designade intervention med CBPM 

Fokusgrupper hölls med ungdomar och föräldrar  

En Youth advisory group skapades  

Föräldrar och barn gav feedback på interventionen för att 
förbättra implementeringen 

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 

Unga deltog i youth 
advisory group/youth board  

“Youth researchers”, 16-17 
gamla utförde 
fokusgruppsintervjuer  
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Tonåringar deltog I 
fokusgrupper 

Tonåringar deltog som 
språkrör för interventionen 

Cassidy et 
al., 2018 

USA 

Kvalitativ 
studie 

 

Att erhålla 
feedback för 
att utveckla 
ett 
fetmaföreby
ggande 
program  

Urbanska 
afro-
amerikansa 
tonåriga 
flickor 

 

Fetmaprev
entionspro
gram 
baserat på 
”interperso
nal 
psychother
apy”(IPT-
WG ) 

Samhälle 

 

CBPR Tonårsflickor (n=18, 12-17 år) och vårdnadshavare (n=8) 
gav feedback på programmet genom fokusgrupper 

Samhälls medlemmar (inom olika hälsorelaterade 
områden) konsulterades (n=14).  

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 

 

Chotibang et 
al.,  

2009 

Thailand 

Mixad 
studiedesign 

Att utveckla 
ett 
kollaborativt 
program 
mellan 
familj och 
skola för att 
främja 
hälsosam 
kost och 
fysisk 
aktivitet 
bland barn 

Barn i 
skolåldern, 
klass 1–6 

 

Program 
för 
främjande 
av 
hälsosam 
kost och 
fysisk 
aktivitet  

 

Skola PAR Kollaboration mellan barn, skolpersonal, föräldrar och 
forskare.  

Deltagare medverkade i 3 grupper: 1. huvudarbetsgrupp 
(lärare), 2.  Intressenter (skolbarn i klass 4, föräldrar, 
lärare, skoladministratörer, skolcafepersonal, säljare). 3. 
teamdeltagare (lärare, barn klass 4–6, föräldrar, 
expertkonsulter) 

Huvudarbetsgrupp bedrev forskning, skapade 
handlingsplan, Intressenter var med i 
behovsanalys,Teamdeltagare implementerade 
programmet 

Datainsamling skedde med participatory workshops, 
gruppdiskussioner, brainstorming, mindmapping, 
intervjuer, ”participant observation” 

Deltagande enligt shier: 4 
Barn involveras i 
beslutsprocessen 

Barn medverkade som 
intressenter i behovsanalys, 
planering av aktiviteter 
genom brainstorming, 
workshops, intervjuer 

Barn agerade som 
studentledare (n=30), 
arrangerade aktiviteter 

Barn medverkade som 
teammedlemmar, var med 
och implementerade 
programmet 
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Davis et al., 

2011 

USA 

Kvalitativ 
studie 

 

Att 
undersöka 
barns, 
föräldrar och 
kyrkoledares 
uppfattning 
av en 
religionsbase
rad 
fetmaprevent
ion 

Afro-
amerikansk
a barn I 
åldern 6-11 
år och 
deras 
föräldrar 

Religionsb
aserad, 
kulturellt 
anpassad 
interventio
n för att 
öka 
kunskap 
om 
nutrition 
och fysisk 
aktivitet 

Kyrkan/sönd
agsskolan 

CBPR En ”Community Advisory Network, CAN (kyrkoledare, 
ungdomar, föräldrar, läkare, forskare och lärare) 
utvecklade interventionen, medverkade vid 
implementation, dissemination, analys 

Fokusgrupper hölls med barn (6–11 år), föräldrar och 
kyrkoledare och användes för att forma utvecklingen av 
interventionen och läroplanen 

Deltagande enligt Shier: 4 
Barn involveras i 
beslutsprocessen 

Diez-
Canseco et 
al.,  

2015 

Peru 

Kvalitativ 
studie 

 

Att engagera 
tonåringar i 
samhället 
inom 
hälsopromoti
on för unga 

Tonåringar 
15–17 år.  

 

”Peer-
marknadsf
öring” om 
hälsosam 
livsstil 

 

 

Skola  

 

“Participator
y” 

Utvalda tonåringar (n =45) deltog i träningssessioner 
(workshops, experiment, information, feedback) 

Tonåringarna lärde sig metoder inom kommunikation 
och deltog i fältstudier, 

Professioner inom kommunikation deltog som mentorer 
åt de unga 

Unga (n=23) deltog i fokusgrupper efter 
hälsopromotionskampanjen för upplevelser om projektet 

Deltagande enligt Shier: 5 
Barn delar makt och ansvar  

Unga designade och 
implementerade 
hälsopromotions-kampanj i 
sin skola. 

 

Economos et 
al.,  

2007 

USA 

Kvantitativ 
studie  

Att utveckla 
en 
samhällsbase
rad 
intervention 
för att 
förebygga 
viktuppgång 
hos barn 

Barn i 1-3: 
e klass 

 

 

Ökad 
fysisk 
aktivitet, 
och 
tillgång till 
hälsosam 
kost 

Skola  

Hem 

Samhälle 

CBPR Kollaborativt partnerskap med samhället genom alla 
faser: identifikation, design, implementation, utvärdering 

Samhälls-medlemmar deltog I fokusgrupper, intervjuer 
och I råd, designade och planerade studien. 

Barn, föräldrar, lärare , och samhälle var involverade i 
implementationen, men framgår ej specifikt hur.  Vem är 
samhället? Vilken roll har barnen mer specifikt? 

Framgår ej hur barn var 
engagerade 
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Icke-
randomisera
d 
kontrollerad 
studie 

  

Filbert et al., 

2009 

USA 

Mixad studie 

Att utveckla 
och 
genomföra 
initiativ mot 
övervikt/fet
ma på 
landsbygden 

Barn 5–11-
år  

 

 

Utbildning 
I nutrition, 

Hälsosam 
skolmiljö  

 

Samhälle 

Skola 

CBPR Kollaboration mellan hälsodepartement och skoldistrikt 

”Samhälls action”- grupper (föräldrar, företagsledare, 
stadsrådsmedlemmar) utvecklade programmet 

Skolan fungerade som ett koordinations-center för 
kostinformation med föräldrar och samhällsmedlemmar 

Barn deltog ej . 

Barn var inte en del av 
communityn 

Findholt et 
al.,  

2011 

USA 

Kvalitativ 
studie  

 

Engagera 
unga inom 
fetmaprevent
ion för barn 

 

Unga på 
landsbygde
n  

Framtida 
interventio
n om 
hälsosam 
kost och 
fysisk 
aktivitet 

 

Samhälle 

 

PAR 

 

Högskolestundenter (n=6, 15-18 år) engagerades för 
behovsbedömning genom photovoice  

Photovoicesessioner hölls av forskningsassistenter 

 

 

 

 

 

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 

Studenter godkände 
slutgiltiga presentationen av 
Photovoice-resultatet och 
hade möjlighet att ändra i 
enlighet med sina perspektiv  

Studenter höll i 
presentationen på flera 
platser 

Studenter föreslog steg för 
att främja fysisk aktivitet 
och hälsosam kost bland 
barn 
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Hamilton, et 
al., 

2017 

USA 

Oklar 
studiedesign 

Att utveckla 
en 
hälsomässa 
för 
fetmaprevent
ion hos barn 

Barn i 
förskola 
till klass 
12 (K-12)  

Hälsomäss
a för att ge 
ökad 
kunskap 
hos barn  

 

Skola CBPR Partnerskap mellan samhälle och universitet 

Huvudpartners (skola, universitet. - involverade I design  

Stödpartners (stiftelse, organisaation, 
primärvårdsläkare,college-studenter var volontärer). -
involverade I implementation  

Barn deltog ej  

Jackson et 
al.,  

2010 

USA 

Quasi-
experimentel
l studie  

Att utveckla 
en  interaktiv 
teaterbaserad 
intervention 
för 
förmedling 
av 
hälsobudska
p till 
afroamerika
ner 

Afro-
amerikansk
a barn, 11-
13 år  

 

Teaterbase
rad 
nutrition 
och fysisk 
aktivitet -
interventio
n 

 

Skola  

 

CBPR Academiskt-csamhälls- partnerskap (universitet, 
“community nutrition intervention laboratory”, 
ungdomsstiftelse, skolsystem) 

Fokusgrupper utfördes med tonåringar (n=8) för tankar 
om program-utveckling. 

Föräldrar deltog i hälsoinformation, hembaserade 
aktiviteter med barnen och gav förslag på program-
komponenter. 

Deltagande enligt shier: 4 
Barn involveras i 
beslutsprocessen 

Deltagare gav feedback på 
innehåll genom 
interventionens gång 

Deltagarna lärde sig skriva 
manuskript, var engagerade 
i skrivprocessen, utvecklade 
en del scener 

Johnson-
Shelton et 
al.,  

2015 

USA 

Oklar 
studiedesign 

Att 
utveckla” 
The 
Communities 
and Schools 
Together 
(CAST)”, ett 
CBPR-
projekt för 
att förebygga 
övervikt hos 
barn 

Barn 
samhället2
–5 år i 
familjehäls
oprogram 

 

Hälsoprogr
am/familje
hälsoprogr
am 

 

Skola 

Samhälle 

 

CBPR Partnerskap mellan skola, organisationer, forskare och 
föräldrar vilka deltog I design och utvärdering av 
programmet  

Föräldrar deltog I föräldraråd, utförde datainsamling, 
pilottestade instrument och interventioner 

Föräldrar, skola och samhällsmedlemmar och forskare 
designade familjehälsoprogrammet 

Barn deltog ej  

Barn (2-5 år) ingick i 
åldersanpassade sessioner 
med kunskap om trädgård, 
matlagning,undervisning 
(Familjehälsoprogram) 
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Jones et al., 

2011 

USA 

Pilotstudie 

Quasiexperi
mentell 

Intervention 
och 
Kontrollgrup
per 

Att använda 
partnerskap 
med unga 
för att 
förbättra 
barns 
nutrition och 
skolmiljö 

Barn i 4:e -
5 klass 

 

Förbättra 
nutrition 
och 
skolmiljö 

Skola 

 

Youth 
partnership/
CBPR 

 

Barn i 4: e klass var studentledare  

Skola, universitet och ledare i samhället gav 
stundentledare “youth development training” 

Deltagande enligt Shier: 5 
Barn delar makt och ansvar 

Studentledare tränades I 
forskning, påverkan, 
nutrition 

Studentledare planerade, 
implementerade och 
utvärderade interventioner 

Studenter gav lektioner I 
nutrition 

Jurkowski et 
al., 2013 

USA 

Case 
study/Mixad 
studie 

Att aktivt 
engagera 
föräldrar I en 
intervention 
för att 
förebygga 
fetma hos 
barn 

Vårdnadsgi
vare och 
barn i 
åldern 6 
veckor till 
5 år i 
låginkomsf
amiljer 

Interventio
nsprogram 
för att öka 
kunskapen  
samt ge 
verktyg 
hos 
föräldrar 
om 
barnfetma  

Familjecentr
erad 
intervention 

 

Föräldracent
rerad CBPR 

Fas 1 Partnerskapsutveckling. En “community advisory 
board” (CAB) skapades med föräldrar, vårdprofessioner, 
organisationer. Medlemmarna tränades I forskningsetik 

Fas 2 Bedömning av samhället, datainsamling och 
utveckling/planering av interventionen av CAB 

Fas 3 Implementation och utvärdering av CAB. 
Föräldrar engagerades i ledarskap. 

Barn deltog ej  

Fokus på föräldrar 

Kaiser et al., 

2015 

USA 

Quasi-
experimentel
l studie med 
kontroll och 

Att utveckla 
en kulturellt 
anpasssad 
nutritionsutb
ildning för 
mexikanska 
familjer 

 

Lantbruksf
amiljer av 
mexikansk
t ursprung 
med barn i 
ålder 2-8 år  

 

Utbildning 
i kost och 
fysisk 
aktivitet 
för 
föräldrar 
och barn  

Samhälle 

Skola 

CBPR 

 

Akademiskt-samhälle- partnerskap  

Fokusgrupper utfördes med föräldrar före interventionen 
och efter 

Föräldrar gav feedback efter pilottestning för förbättring 
av interventionen 

Barn deltog ej . 

Mest fokus på vuxna  
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interventions
grupp 

  

 

Lokala rådkommiteer (ledare från skola, klinik, 2 
arbetare etc) gav råd under projektets gång 

Kong et al.,  

2011 

USA 

Mixad studie 

 

 

Att utveckla 
en 
skolbaserad 
fetmainterve
ntion 

 

 

Barn i high 
school 

Främja 
fysisk 
aktivitet 
och 
hälsosam 
nutrition 

Skolor 

 

CBPR Kollaboration med School Health Advisory Councils 
(SHACS) och tvärvetenskapligt forskarteam 

Fas 1: Intervjuer utfördes med föräldrar och barn för 
formativ bedömning,  

Fas 2: SHAC samlade in hälsobedömning från 2 skolor. 
Medlemmar I SHAC var studenter, föräldrar, samt 
vårdgivare, lärare och matpersonal inom skolan. 

Forskarteamet skapade sedan en enkät med 
interventionstrategier. SHAC skattade varje strategi i 
relation till sin skola. Slutliga strategier skapades av 
forskare i konsensus med SHAC 

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 

Deltog i intervjuer 

Deltog i SHAC 

 

Lane et al.,  

2018 

USA 

Mixad studie  

 

 

Att utveckla 
ett 
deltagarbase
rat projekt 
med 
ungdomsam
bassadörer i 
centrala 
Appalachern
a.  

 

Barn i 6-
7:e klass i 
Appalacher
na 

 

“Kids  
SIPsmartE
R” ,en 
beteendeint
ervention 
för att 
minska 
söta 
drycker 

Skola 

Samhälle 

 

CBPR/ 
Youth 
participatory  

 

Partnerskap med “community advisory board” 

Adult community advisory board (olika intressenter inom 
skola, hälsa, organisationer) rekryterade 
ungdomsambassadörer. 

 

 

 

Deltagande enligt Shier: 5 
Barn delar makt och ansvar 

Ungdoms-ambassadörer (n= 
9, 10-13 år), hjälpte till vid 
formativ utveckling av 
interventionen genom 
feedback (enkäter, 
fokusgrupper, 
brainstormning) 

Ambassadörerna framförde 
läroplanen/interventionen i 
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en pilotstudie till andra barn 
I 6-7: e klass 

Barnen planerade och höll i 
ett event om påverkan i 
samhället, kontaktade 
föräldrar, skrev/filmade 
annons. 

Lewis et al., 
2018. 

USA 

Kvantitativ 
studie , 
Ingen 
kontrollgrup
p 

Att utveckla 
ett program 
för att öka 
hälsan o 
välbefinnand
e  

Afro-
amerikansk
a 
tonåringar, 
i 
låginkomst
familjer, 
11-14 år  

Youth 
Empowerm
ent 
Implement
ation 
Project 
(YEIP)”- 
Hälsosam
mare 
kostintag 
och ökad 
fysisk 
aktivitet,   

Skola CBPR Samhällspartners (skola, ungdomsorganisation, mental 
health organization, trosbaserad organisation, 
hälsoklinik, universitet)- tränades och engagerades i 
forskning genom planering, datainsamling och spridning 
av forskning.   

Föräldrar var involverade i programplanering och 
implementering. De var även aktiva 
samhällsrådsmedlemmar 

Deltagande enligt Shier: 4 
Barn involveras i 
beslutsprocessen 

Studenter var involverade I 
planering av sommarläger-
aktiviteter. De gav även 
regelbunden feedback på 
dessa läger genom enkäter 

Livingood et 
al., 

2017 

USA 

Kvalitativ  

 

 

Att engagera 
unga inom 
fetmainterve
ntion  

 

  

Afro-
amerikansk
a 
tonåringar, 
i middle-
school 

 

En 
kuturellt 
anpassad 
digital 
hälso-
interventio
n för unga 
inom 
primärvård
en för att 

Samhälle CBPR 

 

En ”Youth Research Advisory Board” (YRAB) skapades 
med unga (n=30, 15-19år). 

Akademisk–samhälls- partnerskap med Kollaboration 
mellan samhälle, primärvård och YRAB. Även en 
fetmakoalition (organisationer inom hälsa och företag) 
var med i processen.  

 

 

Deltagande enligt Shier: 5 
Barn delar makt och ansvar 

Unga I YRAB tränades I 
kvalitativa metoder (design, 
analys, photovoice, 
fokusgrupper). De var 
aktiva I utveckling, 
implementation och 
tolkning av resultat.  
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minska 
fetma 

 

.  

 

 De utförde 
fokusgruppsintervjuer med 
barn I middle-school (n=41)  
samt designade och 
framförde presentationer i 
samhället.  

YRAB rekommenderade 
passande interventioner till 
allmänläkare och 
forskningsteam.  

Morales-
Campos et 
al.,  

2015 

USA 

Kvalitativ  

Att engagera 
tonåriga 
flickor som 
partners i en 
samhällsbase
rad 
intervention 

 

Latinameri
kanska 
tonåriga 
flickor, 11-
14 år  

 

 

 

Interventio
n för att 
främja 
fysisk 
aktivitet  

  

 

Samhälle CBPR 

 

Samhälls-akademiskt-partnerskap (2 organisationer och 
2 akademiska institutioner) ledde forskningsprocessen. 

En ”community advisory board” (CAB) etablerades (med 
stakeholders från skola, organisationer, hälsogrupper, 
myndighet) 

Flickor engagerades i Participatory Photo Mapping 

Behovsbedömning med flickor, föräldrar, CAB genom 
enkäter, fokusgrupper.  

CAB, föräldrar, och flickor deltog I 
interventionsplanerng under ett retreat 

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 

Flickor deltog i enkäter och 
i Photo mapping.  

Flickor deltog som jämlikar 
med vuxna intressenter och 
forskare  på retreatet 

 



 

 48 

Rattanagreet
hakul et al.,  

2010 

Thailand 

Mixad studie  

 

Att utveckla 
en 
familjemode
ll för att 
förebygga 
övervikt hos 
förskolebarn  

 

 

Barn 3-5 år En 
familjemod
ell för 
överviktspr
evention 

 

Skola 

Familj/hem 

 PAR Fas 1: Situationsanalys (genom frågeformulär med 
familjer)  

Fas 2: Utveckling av modell av forskarteamet. 
Workshops med intressenter (n=59). Föräldrar, 
sköterskor, lärare -för att öka kunskap och formulera en 
plan. Fokusgrupper. Hembesök hos familjer (n=27). 
Gruppdiskussioner med familjer för att dela kunskap och 
erfarenheter, självhjälpsgrupp startades.  

Fas 3: Utvärdering. Frågeformulär med familjer . Modell 
bekräftades av föräldrar, lärare och sköterskor. 

Barn deltog ej  

Reifsnider et 
al., 

2010 

USA 

Oklar design 

 

Att skapa en 
religionsbase
rad 
intervention 
för att 
minska 
barnfetma  

Afrikansk 
amerikansk
a barn i 3 
års åldern, 
i 
låginkomst
familjer 

Faith-
based, 
community 
action 
research 
interventio
n  

nutrition, 
fysisk 
aktivitet 
och 
föräldraska
p  

Kyrkor CBPR 

 

Samhälls -akademiskt partnerskap: Community Research 
Advisory Committee (GICRAC) och forskare arbetade i 
ett jämlikt partnerskap, inom design, implementation, 
analys. Interventionsarbetsgrupp (IWG) bestående av 
föräldrar, far/morföräldrar, lärare och kyrkomedlemmar   

Forskaren konsulterade lokala skoldistrikt, medlemmar i 
samhället, hälsokliniker (WIC) 

Barn deltog ej  

Fokus på föräldrar 
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Renzaho et 
al., 

 2015 

Austrailen 

Mixad studie  

 

 

Att utveckla 
ett kulturellt 
kvalificerat 
fetmaprevent
ionsprogram 
för 
afrikanska 
familjer med 
barn  

 

Afrikanska 
migrantfa
miljer med 
barn 12-17 
år 

 

Undervisni
ng för 
familjer 
om 
hälsosam 
livsstil i ett 
nytt land 

 

 

Samhälle CBPR Fokusgrupper, intervjuer och workshops hölls med 
familjer, tonåringar och hälsoprofessioner inom 3 
pilotstudier. Enkäter med tonåringar och föräldrar. 

Samhällsmedlemmar bedrev workshops och utförde 
pilotintervjuer. De erhöll träning i intervjuteknik och etik  

 “African Review Panel” – konsulterades, assisterade I 
analys, och spred studieresultat I samhället, deltog I 
utveckling av program, såg till programmets kulturella 
relevans 

Samhällsforums hölls med afrikanska 
samhällsmedlemmar och hälsoprofessioner för att 
diskutera pilotresultat och plan för program 

Konsultation och kollaboration ägde rum genom hela 
processen. Graden av medverkande berodde på fas. 
Samhället konsulterades genom utveckling av 
programmet 

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 

Framgår ej tydligt hur 
tonåringar involverades I ex 
workshop 

Fokus på föräldrar, 
interventionen 

 

Schetzina et 
al., 

2009 

USA 

Pilotstudie 

Kvantitativ 
studie 

 

Att utveckla  
en 
skolbaserad 
fetmaprevent
ion 

 

Ungdomar 
i 
Appalacher
na, 7-10 år 

  

 

Främja 
hälsosamt 
ätande och 
fysisk 
aktivitet  

Skola 

 

CBPR Samhällskoalition (lärare, vårdgivare, föräldrar, 
samhällsmedlemmar, forskare) designade programmet 
baserat på feedback från expertis och fokusgrupper 

Fokusgrupper hölls med studenter, lärare, föräldrar. 
Studenter, lärare och föräldrar deltog i enkäter.  

Lärare tränades i hälsoutbildnings-läroplan, fysiskt 
aktivitetsprogram 

Pediatriker var med och guidade utveckling och 
implementation av programmet 

Deltagande enligt shier: 3 
Barn konsulterades 
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Simovska  

2012 

Nederländer
na 

Case Studie, 
kvalitativ  

 

Att involvera 
elever i 
hälsopromoti
on för att 
främja barns 
hälsa  

 

Barn (4–16 
år) 

”Shape Up 
project”, 
hälsosamt 
ätande och 
regelbunde
n fysisk 
aktivitet   

 

Skola  ”participator
y”   

 

Två externa organisationer var involverade i 
implementeringen av projektet 

Enkäter delades ut till alla elever (11–14 år), för 
kartläggning  

Elever valde ut 3 önskvärda aktioner att utföra inom 
skolan, deltog i fysiska aktiviteter. 

Elevrådet var huvudbasen för deltagandet (med studenter 
valda av klasskamrater)  

 

Deltagande enligt Shier: 5 
Barn delar makt och ansvar 

Elever tog en del 
självständiga beslut och 
andra beslut tillsammans 
med vuxna 

Deltagandet skiljde sig 
mellan olika elever 

Elevrådet organiserade 
valda aktioner, deltog i 
beslut, kommunicerade med 
beslutsfattare i communityn 

Sussman et 
al.,  

2013 

USA 

Mixad studie  

Att utveckla 
en 
skolbaserad 
intervention 

Multietnis
ka barn I 
high-
school 

 

Att 
förbättra 
nutrition 
och fysisk 
aktivitet 

 

Skola  

 

CBPR 

 

Tonåringar och föräldrar deltog i intervjuer för formativ 
bedömning och gav sedan feedback på interventionens 
innehåll genom frågeformulär 

En Community advisory council (CAC) skapades med 
föräldrar, tonåringar, skolpersonal, hälsocenter 

Forskare och CAC planerade interventionens innehåll 

Deltagande enligt Shier: 4 
Barn involveras i 
beslutsprocessen 

Tonåringar deltog i formativ 
bedömning och I CAC 

 

Toft et al.,  

2018 

Danmark 

Quasi-
experimentel
l med 
Intervention 
och 

Att utveckla 
ett projekt 
för att främja 
hälsosamt 
ätande och 
fysisk 
aktivitet  

Barn 3-8 år  Främja 
hälsosam 
kost och 
fysisk 
aktivitet 
samt 
mobilisera 
resurser 
inom 

Barnsomsor
g 

Skola  

Samhälle 

Action 
research 

Engagemang av mångfaldiga intressenter i multipla 
kontexter - “supersetting approach” 

Lokala intressenter (inom kommun, skola, barnomsorg, 
affär, media, organisationer) samt medborgare (barn, 
familjer, professionalla intressenter)  involverade i 
utveckling och implementation.  Lokala intressenter 
etablerade ett lokalt partnerskap 

Deltagande enligt shier: 2 
Barn stöds i att bli lyssnade 
på 

Barn utvecklade miniprojekt 
med stöd från föräldrar och 
lärare 
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kontrolkom
mun 

community
n 

multi-
component 
interventio
ns  

Iterativa cykler av deltagande inom 
interventionsutveckling mellan forskare intressenter och 
medborgare 

Lokala aktionsgrupper i varje kommun skapade lokala 
initiativ 

Barn deltog i participatory 
workshops i barnomsorg 
och skola 

Framgår ej tydligt hur barn 
var engagerade. 

 

 

Utter et al., 

2011 

Nya Zeeland 

Quasi-
experimentel
l, 
intervention 
och 
kontrollgrup
p 

 

 

 

Att reducera 
förekomst av 
fetma hos 
unga genom 
en 
skolbaserad 
intervention 
ledd av unga 

 

 

Barn 9–13 
år 

 

 

Förbättra 
Kost 

Öka Fysisk 
aktivitet 

Skola ”youth 
participatory
” 

  

Konsultation med lokala ledare inom samhället gav 
riktning för intervention 

Student Health Councils (SHC) (design och 
implementation av intervention) 

 

Deltagande enligt Shier: 5 
Barn delar makt och ansvar 

Stundenter inom SHC 
skapade aktiviteter samt 
lösningar för interventioner 

Stundenter var ansvariga för 
möten och dess resurser 

Studenter fick träning i 
nutrition, aktivitet och hälsa, 
ledarskapsförmågor, och att 
planera interventioner av 
“community health 
promotion agencies”. 

Studenter designade och 
implementerade aktiviteter 
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Uyeda et al.,  

2009 

USA 

Pilotstudie 

Mixad studie  

 

Att utveckla 
en 
skolbaserad 
fetmaföreby
ggande 
intervention 
för barn  

Barn i 7:e 
klass 

 

 

Students 
for 
Nutrition 
and 
eXercise 
(SNaX) –
att få 
elever att 
göra 
hälsosamm
a kostval 
och deltaga 
i fysisk 
aktivitet 

Skola CBPR Samhälls-akademiskt partnerskap (skoldistrikt och 
forskningscenter) var kollaborativa partners 

3 olika Community Advisory boards (CAB): 

1. Skola, föräldrar, organisationer 
2. Youth CAB med högskolestudenter 
3. vårdaktörer, organisationer.  

Behovsbedömning i samhället med fokusgrupper. 
(mellanstadieelever, föräldrar och intressenter i 
samhället), hade påverkan på interventionens fokus. 

CAB hade insyn vid tolkning av data, analys, och vid 
preliminära resultat 

Deltagande enligt Shier: 4 
Barn involveras i 
beslutsprocessen 

Högskolestudenter deltog i 
Youth CAB  

Studenter deltog i 
utvecklandet av SNAX.  

Framgår inte hur 
studenterna hjälpte till att 
utveckla SNaX.  

 

Walton et 
al.,   

2018 

Kanada 

Longitudinel
l studie 

Mixad studie  

 

Att engagera 
föräldrar 
inom 
familjebaser
ad 
fetmaprevent
ion 

 

Barn (1,5 - 
5 år) 

 

Hembesök 
av 
hälsopedag
oger för 
främjande 
av 
hälsosam 
vikt och 
beteende 
hos barn 

Etablering 
av 
familjeråd 

Hemmet/fam
ilj 

”Participator
y research” 
med ”iKT 
approach”  

- (Integrated 
knowledge 
translation) 

 

Behovsbedömning hölls med intressenter i samhället, 
genom fokusgrupper med hälsoteam och föräldrar 
(n=28). 

Ett familjeråd skapades av enbart föräldrar (n = 14, 10 
kvinnor, 4 män). Rådet utvecklades till att nå de högsta 
nivåerna (mellan 6–8) i” the Ladder of Parent 
Participation” genom hela processen. Föräldrar 
medskapade programmet med forskarteamet. 
Medlemmarna var även involverade i aktiviteter utanför 
rådet. 

Utvärdering av att vara medlem i rådet undersöktes med 
fokusgrupper och enkäter 

Barn deltog ej  
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Willows et 
al., 

2016 

Kanada. 

Mixad studie  

 

Att utveckla 
samhälls 
strategier 
mot 
barnfetma i 
en 
ursprungsbef
olkning.  

 

 

Barn och 
deras 
familjer i 
en 
ursprungsb
efolkning, 
Aboriginer 

 

Interventio
ner för 
ökad 
kunskap 
om barns 
hälsa bland 
den lokala 
befolkning
en samt 
ledarskap 
och 
hälsoprom
otion inom 
skolan 

Samhälle 

 

CBPR En barnhälso-arbetsgrupp bildades för att säkra kulturell 
lämplighet och relevans (forskare, äldre i samhället och 
intressenter inom hälsa och utbildning) 

”Action-based”- workshop anordnades 
(samhällsmedlemmar deltog, n =13). 
Samhällsmedlemmar utvecklade handlingsplaner med 
fokus på nutrition och fysisk aktivitet där äldre i 
samhället fungerade som lärare  

Data samlades in med enkäter, workshops och 
fältnotiser.  

Barn deltog ej  

 

 

 

 

Zahnd et al., 

2017 

USA 

Kvantitativ 
studie 

 

Att utveckla 
en läroplan 
med CBPR  

Barn 3-5 år 

 

 

Läroplan 
för 
förbättrad 
fysisk 
aktivitet 
nutrition 
och 
hälsosamm
a vanor  

Skola 

 

CBPR Akademisk-samhälls-partnerskap (vårdskola, 
barnhälsoprogram, skoldistrikt hälsodepartement) 

Olika professioner (inom vård, skola) tränades i att 
införa läroplanen.  

En projektkordinator underlättade partnerskapet och 
aktiviteter 

Barn deltog ej  
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