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SAMMANFATTNING 

Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka om det fanns några samband mellan ålder, iso-BMI, 

upplevt problem av övervikten och motivation till förändring hos barnen som behandlas på 

överviktsenheten för barn och ungdom. Metod: Designen var en tvärsnittstudie med 

kvantitativ ansats och materialet är delar av de anamnesformulär som barnen fyllt i inför 

nybesöket på överviktsenheten samt iso-BMI från sjukhusjournaler. Statistiska analyser 

gjordes i SPSS. I studien ingick 118 barn; 54 flickor och 64 pojkar.                                                                   

Resultat: Studien visade att 94,4 % av flickorna och 76,6% av pojkarna upplevde att deras 

övervikt var ett problem. Det fanns inget samband mellan iso-BMI och hur stort problem 

övervikten upplevdes som, men ett negativt samband mellan ålder och problemets upplevda 

storlek sågs i båda grupperna. Pojkar som upplevde övervikten som ett mindre problem hade 

högre tankar om sin förmåga att agera mot övervikten jämfört med de som upplevde 

övervikten som ett större problem. Resultaten visade även att de barn som trodde mycket på 

sin förmåga att agera mot övervikten också var mer redo att agera. Slutsats: Merparten av 

barnen som har kontakt med överviktsenheten upplever att deras övervikt är ett problem och 

det finns en koppling mellan barnets ålder och hur stort problemet upplevs. Övervikt och 

fetma hos barn och ungdom är ett stort samhällsproblem och fortsatta studier och utveckling 

av behandlingsmetoder är av stor vikt. 
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SUMMARY  

Aim: The aim of the study was to investigate whether there was any correlation between age, 

iso-BMI, experienced problem of overweight and motivation for change in the children being 

treated at the pediatric obesity clinical unit. Method: The design was a cross sectional study 

with quantitative data. The material is a part of the questionnaire that the children and their 

parents filled out before their first visit at the obesity unit and iso-BMI was collected from 

hospital records. SPSS was used for the statistical analysis. The study included 118 children; 

54 girls and 64 boys. Results: The study showed that 94.4% of girls and 76.6% of boys felt 

that their obesity was a problem. There was no correlation between iso-BMI and experienced 

problem of the overweight. In both groups a negative correlation was found between age and 

how big the problem was seen. Boys who experienced their overweight as a minor problem 

had a higher confidence in their ability to act against their overweight compared to boys who 

experienced their overweight as a bigger problem. The results also showed that the children 

who thought highly of their ability to act against their overweight also were more ready to act. 

Conclusion: A majority of the children who have contact with the pediatric obesity clinical 

unit feel that their obesity is a problem and there is a correlation between the child's age and 

how big the problem is perceived. Overweight and obesity in children and adolescents is a 

major problem in our society and further studies and development of treatment is of great 

importance. 
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INTRODUKTION 

Definition av övervikt och fetma 

Att en person lider av övervikt och fetma innebär att dennes kropp lagrat så mycket fett att det 

finns en risk för negativ hälsopåverkan. Världshälsoorganisationen har definierat BMI-

gränserna för övervikt och fetma hos vuxna. Ett BMI på 25 eller högre innebär övervikt 

medan BMI 30 eller däröver innebär fetma (WHO, 2012;a). Hos barn varierar BMI mycket 

under uppväxten varför samma gränsvärden inte kan användas för dem. Gränserna har därför 

fått anpassas utifrån barnens ålder och kön. De internationellt accepterade gränsvärden som 

fåtts fram kallas iso-BMI-värden. Iso-BMI 25 och högre klassas som övervikt medan iso-BMI 

30 och högre innebär fetma. Ett barn med iso-BMI 35 eller högre lider av svår fetma 

(Albertsson-Wikland & Karlberg, 2000). 

Prevalens 

Övervikt och fetma hos barn är ett stort problem i världen idag (WHO, 2012;a). Förekomsten 

av övervikt och fetma har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna, både bland barn, 

ungdomar och vuxna. Studier visar dock att ökningen kan ha avstannat kring millennieskiftet 

(Neovius & Rasmussen, 2011). En mätning i Sverige 2008 visade att 14% av skolbarn i åldern 

7-9 år var överviktiga och 3% led av fetma (Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari, 

& Lissner, 2011).  

Betydelsen av socioekonomisk status 

I en svensk undersökning 2008 sågs en högre andel överviktiga i landsbygdsområden jämfört 

med i städerna. Detta kan delvis ha sin förklaring i skillnader i utbildningsgrad i de olika 

områdena. Denna studie stödjer tidigare rapporter som identifierar områden med låg 

socioekonomisk status som högriskområden för övervikt och fetma (Sjöberg et al., 2011). 

Även andra studier visar på att det finns ett samband mellan områdens socioekonomiska 

status och risken för att barnen som lever där utvecklar övervikt och fetma (Magnusson, 

Sjöberg, Kjellgren, & Lissner, 2011). Risken för övervikt och fetma, såväl som för ett högt 

midjemått, har visat sig vara signifikant lägre i områden där invånarna har hög utbildning 

jämfört med andra områden (Sjöberg et al., 2011).  
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Orsaker 

Ny teknik är en starkt drivande kraft i utvecklingen av samhället. Dessvärre har anpassandet 

till den nya tekniken lett till en livsstil med begränsad fysisk aktivitet. Den naturliga fysiska 

aktiviteten har minskat särskilt för barn och ungdomar (Lagerros & Rössner, 2011). Orsaken 

till den ökade prevalensen av överviktiga är främst en obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning och flera livsstilsfaktorer bidrar till obalansen (Samuelsson, 2007). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) förbrukar människor i dagens Sverige mindre energi än tidigare. Det 

har blivit vanligare med fysiskt lätta och stillasittande jobb och detta i kombination med att 

människor cyklar och går i allt mindre utsträckning leder till en minskad energiförbrukning. 

Fysisk aktivitet utövas numera i stor utsträckning endast som fritidssysselsättning. 

Kaloriintaget har hos stora delar av befolkningen inte anpassats till den mer stillasittande 

livsstil vi har idag (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen menar även att om konsumtionen 

av godis och mat med högt energiinnehåll fortsätter att öka såsom det har gjort det senaste 

decenniet kommer det knappast att gå att balansera detta med fysisk aktivitet.  

Negativa konsekvenser 

Barn med övervikt och fetma löper ökad risk att lida av övervikt och fetma i vuxen ålder. De 

riskerar även att få negativa hälsokonsekvenser såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 

redan i yngre ålder (WHO, 2012;a). Att ha en för hög kroppsvikt, i synnerhet en övervikt som 

klassas som fetma, är en betydande riskfaktor för ett dåligt allmänt hälsotillstånd. Det är 

förknippat med nedsatt livskvalitet, ökad sjuklighet, ökad risk för funktionshinder i vuxen 

ålder och för tidig död (Socialstyrelsen, 2005; WHO, 2012;b). Men att lida av övervikt eller 

fetma i barndomen är inte bara associerat till förhöjda hälsorisker utan även till problem i 

social interaktion och relationer (Janssen, Craig, Boyce, & Pickett, 2004). Överviktiga 

människor avviker från de värderingar och idéer som finns i dagens samhälle om vad som 

anses som vackert. De beskylls ofta för att ha tappat kontrollen över sin vikt. Detta gör att de 

löper högre risk att mötas av stigmatisering, vilket är en stor anledning att stötta barn och 

ungdomar som lider av och som riskerar att utveckla övervikt (Stokkenes & Fougner, 2011).  

Under skolåren löper barn och ungdomar med övervikt och fetma högre risk att bli både offer 

för och förövare av mobbingbeteende än sina normalviktiga jämnåriga. Dessa tendenser kan 

komma att hindra både kortsiktig och långsiktig social och psykologisk utveckling hos dessa 

barn och ungdomar (Janssen et al., 2004). Forskning har visat på ett samband mellan högt 

BMI och depressiva symtom hos unga flickor. Detta samband ses dock inte hos pojkar 
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(Erickson, Robinson, Haydel, & Killen, 2000). Enligt Sanderson och medarbetare (2011) kan 

övervikt i barndomen innebära en ökad risk för humörstörning i vuxenlivet. Detta ses särskilt 

hos överviktiga flickor som utvecklar fetma i vuxen ålder. Att förebygga barnövervikt är 

mycket viktigt för att reducera risken för humörstörning i vuxenlivet (Sanderson, Patton, 

McKercher, Dwyer, & Venn, 2011). Övervikt och fetma är en stor och ökande börda, inte 

bara för den drabbade individen, utan även för samhället (Lagerros & Rössner, 2011). 

Omgående insatser krävs, annars kan den ökade förekomsten av övervikt och fetma hos barn 

resultera i ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck i 

vuxen ålder (Samuelsson, 2007). 

Barnets upplevelse av övervikten 

Inte alla barn och ungdomar med övervikt/fetma utsätts för mobbing och inte heller all 

mobbing som barn och ungdomar utsätts för handlar om vikt. En kropp som med BMI 

klassificerats som överviktig upplevs inte alltid som överviktig. Studier har inte kunnat visa 

på något säkert samband mellan BMI, accepterande av den egna kroppen och uttalad önskan 

att gå ner i vikt hos ungdomar (Wills, Backett-Milburn, Gregory, & Lawton, 2006). En studie 

i Edinburgh 2005 visade på att det mest uttalade problemet med övervikt hos flickor var att de 

kände sig begränsade i urval av kläder. Pojkarna rapporterade att de tyckte att övervikten 

gjorde dem långsammare och att det inte kunde vara lika aktiva i sportsammanhang som sina 

smalare kamrater (Wills et al., 2006). Barn som är duktiga på populära aktiviteter har ofta en 

hög social status bland kamraterna. Det gör att de ofta kan välja aktivitet och att det finns en 

högre tolerans om de gör misstag i utövandet. De överviktiga barnen har troligtvis en lägre 

social status i fysiska aktiviteter och sport. Många överviktiga barn försöker skydda sig själva 

från den förödmjukelse som är associerad med att vara mindre vältränad än andra genom att 

till exempel undvika idrottslektionerna (Stokkenes & Fougner, 2011). 

Enligt Chaimowitz och medarbetare är det vanligt att barn med övervikt själva underskattar 

graden av sin övervikt. Detta är alarmerande då en övervikt som inte uppmärksammas och 

åtgärdas i tid kan innebära livslånga problem för barnet (Chaimovitz, Issenman, Moffat & 

Persad, 2008). Erkännande av en förekommande övervikt och en förståelse för dess 

konsekvenser är viktiga första steg för att komma till rätta med fetma (Jeffery et al., 2005).  
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Föräldrarnas roll 

För ett barn är familjen den primära källan till inlärning av socialt beteende och utvecklande 

av matpreferenser. Detta innebär att familjen är nödvändig för att skapa och upprätthålla barns 

matvanor och fysiska aktivitetsmönster (Gruber & Haldeman, 2009; Mangrio, Lindström, & 

Rosvall, 2010). Barn vars föräldrar har fetma eller övervikt löper således högre risk att själva 

utveckla fetma eller övervikt (Mangrio et al., 2010). Det finns en genetisk faktor i 

problemkomplexet övervikt, vilket kan ses i många familjer där en eller båda föräldrarna är 

överviktiga. Det förklarar dock inte den snabba viktuppgången som setts hos både barn och 

vuxna under de senaste årtiondena, då genetiken inte ändrats. Barns felaktiga kostvanor 

etableras ofta redan i förskoleåldern och brukar innebära en ökad konsumtion av onyttiga 

livsmedel. Dessa vanor är influerade både av familjens och av andra barns vanor 

(Samuelsson, 2007). Mériaux och medarbetare uttrycker att barn präglas av sin uppväxtmiljö. 

Föräldrar och andra vuxna som befinner sig nära barnet måste se barndomen som en period av 

acklimatisering, en tid under vilken de lär barnet att äta och leva hälsosamt (Mériaux, Berg, & 

Hellström, 2010). Genom att ha hälsosamma livsmedel och drycker tillgängliga i hemmet och 

genom att tillhandahålla, stödja och uppmuntra möjligheter till fysisk aktivitet kan föräldrar 

påverka sina barns beteende. (WHO 2012;c). Barn och ungdomar kan, till skillnad från de 

flesta vuxna, inte välja den miljö där de bor eller den mat de äter. Barn och unga har också en 

begränsad förmåga att förstå de långsiktiga konsekvenserna av sitt beteende. Därför krävs en 

särskild uppmärksamhet kring dessa i arbetet med att bekämpa fetma och övervikt (WHO 

2012;d). Föräldrar och skolor skapar viktiga möjligheter för folkhälsoinsatser med syfte att 

minska övervikt och fetma hos barn och ungdom (Veugelers & Fitzgerald, 2005).  

Många föräldrar har svårt att inse att deras barn lider av övervikt. Som förklaring till detta ses 

bland annat förnekelse eller ovilja att erkänna övervikten. Det talas även om föräldrar som är 

oförmögna att se barnets övervikt på grund av att det nästan blivit norm i takt med att 

befolkningen blivit tyngre (Chaimovitz et al., 2008; Jeffery, Voss, Metcalf, Alba, & Wilkin, 

2005; Neumark-Sztainer, Wall, Story & van den Berg, 2008; Southwell & Fox, 2011). Det 

tros också finnas en ovilja hos föräldrarna att erkänna barnets övervikt på grund av den 

stigmatisering som finns i samhället (Neumark-Sztainer et al., 2008). Mödrar som inser sitt 

barns övervikt är ofta självkritiska och anklagar sig själva för barnets tillstånd. De undviker 

dock att tala med barnet om vikt då de är rädda att sådana samtal skulle kunna utlösa 

ätstörningar eller skada barnets självkänsla (Southwell & Fox, 2011). I studier har föräldrar 

till överviktiga barn uttryckt att de undviker att prata om övervikt i hemmet för att det ska 
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vara en fristad där barnet känner sig älskat och accepterat (Jackson, Mannix, Faga, & 

McDonald, 2005). Att med sådana strategier försöka skydda barnets självkänsla kan istället 

leda till att man motarbetar en viktnedgång hos barnet (Southwell & Fox, 2011).  

En studie gjord 2008 visar att många föräldrar som korrekt uppfattar att deras barn är 

överviktiga, ändå inte är mer benägna att ändra vanor och livsstil för att stödja barnets 

viktnedgång. Dessa föräldrar är däremot mer benägna att försöka motivera sina överviktiga 

barn att banta. Att korrekt kunna klassificera sitt barn som överviktigt garanterar alltså inte att 

föräldrarna är beredda att ge barnet det stöd som behövs för en viktnedgång (Neumark-

Sztainer et al., 2008). En annan grupp utgörs av de föräldrar som inte alls verkar oroade över 

att deras barn lider av övervikt eller fetma. De kan anse att övervikt i barndomen inte är ett 

farligt tillstånd och att det är något som barnen växer ifrån (Crawford, Timperio, Telford, & 

Salmon, 2006). Föräldrarnas brist på oro grundar sig troligtvis i en brist på medvetenhet om 

de hälsorisker som övervikt och fetma bär med sig (Jeffery et al., 2005). De föräldrar som 

uttrycker oro över sitt barns övervikt verkar främst vara bekymrade över de sociala och 

psykologiska konsekvenserna av detta. De upplever att barnen redan i tidig ålder får erfara 

olika typer av socialt avvisande såsom retning, mobbing och sårande smeknamn eller 

ovälkomna kommentarer från både främlingar och familjemedlemmar (Jackson et al., 2005).  

Åtgärder 

Det finns ett behov av effektiva, förebyggande åtgärder som riktar sig mot övervikt och fetma 

hos barn (de Onis, Blössner, & Borghi, 2010). Det är känt att förebyggande är det mest 

genomförbara alternativet för att stävja "barnfetma-epidemin". Den nuvarande behandlingen 

syftar i stort sett till att få problemet under kontroll snarare än att åstadkomma ett botemedel. 

Målet i kampen mot barnfetman är att uppnå en energibalans som kan bibehållas under hela 

individens livstid (WHO, 2012;e). En tidig upptäckt av överdriven viktuppgång i förhållande 

till längdtillväxt är väsentlig och en rutinmässig bedömning av alla barn borde bli praxis redan 

från väldigt tidig barndom enligt de Onis och medarbetare (2010).  Redan på BVC bör man 

börja med program som stimulerar hela familjen till sunda matvanor. Insatsernas mål bör vara 

att uppnå energibalans och man når sannolikt längst om hela familjerna involveras 

(Samuelsson, 2007). Livsstilsåtgärder baserade på kunskaper om kost och fysisk aktivitet är 

effektiva insatser för att minska övervikt och fetma hos barn och ungdomar, om 

barnen/ungdomarna är motiverade och framför allt om föräldrarna är involverade (Reinehr, 

2011). Föräldrar som engagerar sig i att skapa hälsosammare vanor kommer troligtvis att 
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modifiera sin hemmiljö, till exempel genom att öka tillgången till hälsosam mat, vilket 

underlättar för barnen att göra hälsosamma val (Bauer, Neumark-Sztainer, Fulkerson, 

Hannan, & Story).  

Överviktiga barn och deras familjer möter många miljömässiga hinder när de försöker göra 

hälsosamma livsstilsval. Det kan röra sig om begränsad tillgång till fysisk aktivitet och stor 

tillgång till osunda livsmedel. Innan de miljömässiga problemen är åtgärdade kan hälso- och 

sjukvården bara göra små framsteg i kampen mot övervikt och fetma enligt Tripp och 

medarbetare (2011). 

Barndomen präglas av olika utvecklingsstadier, det handlar även om att omgivningen kring 

barnet förändras. Med åren flyttas tyngdpunkten i socialiseringsprocessen från föräldrarna 

som förgrundsgestalter, till skolan och kamratkretsen. En utmaning i behandlingen av 

övervikt och fetma blir att involvera alla viktiga aktörer kring barnet i behandlingen (Nowicka 

& Marcus, 2011). Familjen och föräldrarna spelar en viktig roll även då barnen blir äldre, men 

i åldern 10-12 år, då barnet går in i förpuberteten, blir också barnets behov av att tillhöra 

andra grupper än sin familj större (Mériaux et al., 2010). Både barn och vuxna influeras av sin 

kultur, omgivning, personliga värderingar och vanor. För att kunna göra varaktiga 

beteendeförändringar måste familjerna först förstå och samtycka till att det finns ett behov av 

förändring. Sedan måste de dessutom vara motiverade att förändras (Tripp, Perry, Romney, & 

Blood-Siegfried, 2011). En passiv attityd vid det inledande samtalet och låg följsamhet till 

behandlingsplanen bedöms vara de mest betydande hindren för en framgångsrik behandling 

av övervikt (Ciupitu & Babitsch, 2011). Men att misslyckas med viktminskning är inte bara 

en följd av bristande motivation utan kan också ha genetiska orsaker (Reinehr, 2011).  

Varaktiga beteendeförändringar är svåra att uppnå och det kan vara frustrerande för den 

kliniska personalen att se patienten och dennes familj kämpa med små livsstilsförbättringar. 

Även små förändringar i beteende och BMI kan dock resultera i betydande förbättringar för 

barnets hälsa (Tripp et al., 2011). En oengagerad familj kring barnet/ungdomen ses som ett av 

de stora hindren för framgångsrik behandling. Om oenighet verkar föreligga i familjen bör 

föräldrarna erbjudas vägledning. Psykologiskt stöd bör också inriktas på att begränsa 

känslomässiga hinder såsom skamkänslor eller spänningar mellan patient och vårdnadshavare 

(Ciupitu & Babitsch, 2011).  
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Enligt Nowicka och medarbetare (2011) är det bästa sättet att göra insatser mot barnfetma att 

använda beteendemodifikation preventivt, för att förhindra att livsmönster som bidrar till 

utveckling av fetma blir manifesterade. Detta är effektivt framför allt i yngre åldersgrupper 

och vid mindre grad av fetma. Barnet och föräldrarna behöver motiverande stöd som hjälper 

dem att se det egna ohälsosamma beteendet och uppmuntran att försöka lösa problemet, 

samtidigt som man skapar mer hälsosamma beteenden i vardagen (Jacobson & Melnyk, 

2012). Ett viktigt steg för att komma tillrätta med övervikt och fetma är att den drabbade 

individen inser och erkänner att övervikten är ett problem och blir medveten om dess 

konsekvenser (Jeffery et al., 2005). 

Enligt Uppsala-Örebroregionens vårdprogram (2012) ska behandling för barn med övervikt 

och fetma ske på 4 olika vårdnivåer. Nivå 1 innefattar barn- och skolhälsovård, nivå 2 

primärvård/barnläkare inom öppenvård, nivå 3 är banklinik med övervikts-/fetmateam och 

nivå 4 innefattar rikscentrum/regioncentrum. De barn som kommer till överviktsenheten för 

barn och ungdom på Akademiska sjukhuset i Uppsala behandlas av ett överviktsteam. I 

teamet arbetar sjuksköterska, läkare, dietist och psykolog med att skapa förutsättningar till 

bestående beteendeförändringar hos barnet och dennes familj. Målet med behandlingen är att 

bromsa vikt- och BMI-utvecklingen. För de yngre barnen innebär det att stå stilla eller öka 

långsamt i vikt medan kroppen växer på längden. För tonåringar är målet en långsam 

viktnedgång. Barnen skrivs in vid ett nybesök, sedan sker ett antal utredningar, provtagningar 

och undersökningar samt samtal med överviktsteamet. Behandlingen följs upp och utvärderas 

fortlöpande med kontinuerliga återbesök. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att göra en sammanställning av hur barnen som behandlas på 

överviktsenheten för barn och ungdom på Akademiska sjukhuset i Uppsala ser på sin 

övervikt. Att undersöka om de ser övervikten som ett problem, att se om det finns ett samband 

mellan BMI och hur stort problemet upplevs, samt om det finns ett samband mellan ålder och 

hur stort problemet upplevs. Syftet är även att undersöka hur barnen/ungdomarna ser på sin 

egen beredskap att göra något åt övervikten och om denna har ett samband med hur stort 

överviktsproblemet upplevs och om föräldrarnas beredskap att göra något åt övervikten har ett 

samband med hur stort problemet upplevs. Syftet blir slutligen att undersöka hur föräldrarna 

skattar att barnen/ungdomarna mår samt om det har något samband med deras ålder. Flickor 
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och pojkar kommer att analyseras var för sig för att undersöka det finns skillnader mellan 

könen.  

Frågeställningar 

Samtliga frågeställningar gäller barn och ungdomar som behandlas på överviktsenheten för 

barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

 

1. Anser barnen/ungdomarna att övervikten är ett problem? 

2. Hur stort problem upplever barnen/ungdomarna att deras övervikt är?  

 

3. Finns det ett samband mellan iso-BMI och hur stort problem barnen/ungdomarna 

upplever att övervikten är?  

4. Finns det ett samband mellan barnens/ungdomarnas ålder vid nybesöket och hur stort 

problem de upplever att övervikten är? 

 

5. Finns det ett samband mellan hur stort problemet upplevs och barnens beredskap att 

göra något åt övervikten? 

6. Finns det ett samband mellan hur stort problemet upplevs och föräldrarnas beredskap 

att göra något åt övervikten? 

7. Hur mår barnen/ungdomarna vid tiden för nybesöket? 

8. Finns det ett samband mellan ålder och hur föräldrarna skattar att barnen/ungdomarna 

mår? 
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METOD 

Design 

Designen är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 

Urval 

Populationen innefattar samtliga barn och ungdomar som i sin kontakt med överviktsenheten 

för barn och ungdom på Akademiska sjukhuset har fyllt i ett anamnesformulär tillsammans 

med sina föräldrar inför nybesöket. Bortfallet är 1 barn som författaren valt att exkludera. 

Anledningen till detta är att barnet på grund av en kromosomrubbning inte följer samma 

tillväxtkurvor som de andra barnen och att dennes iso-BMI därför inte kan jämföras med de 

andra. Efter bortfallet omfattar materialet 118 barn och ungdomar mellan 3 och 18 år. Av 

dessa är 54 flickor och 64 pojkar. Flickorna i studien är mellan 2 och 17 år gamla vid tiden för 

nybesöket, med medelålder 12,78 år. Pojkarna i studien är mellan 3 och 18 år vid tiden för 

nybesöket och medelåldern i den gruppen är 12,94 år.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett under de år som överviktsenheten för barn och ungdom funnits på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och materialet till uppsatsen är hämtat från de ifyllda 

anamnesformulär som har samlats in av överviktsteamet. Formulären har fyllts i fortlöpande 

från februari 2008 till mars 2012. Anamnesformulärets syfte är att ligga till grund för den 

behandling som planeras vid nybesöket på överviktsenheten. Formuläret är utformat av 

överviktsteamet på Akademiska sjukhuset och är senast reviderat 2010. Vid skapandet av 

motivationsfrågorna i formuläret utgick man ifrån RTCQ (readiness to change questionaire) 

som är ett välkänt och validitetstestat frågeformulär. Alla barn som kommer för nybesök på 

överviktsenheten fyller i samma typ av formulär, oavsett bakgrund och sjukdomshistoria. I de 

familjer där barnet varit för litet för att kunna medverka i att besvara frågorna har föräldrarna 

fått svara för barnets räkning i de frågor som skulle besvaras gemensamt. I de fallen har man 

utelämnat fråga 4:3 och 4:4 som var tänkta att besvaras av barnet. Anamnesformuläret är långt 

och utförligt, i denna uppsats behandlas endast de frågor som berör motivation, hur barnet ser 

på sin övervikt samt hur föräldrarna skattar att barnet mår. Följande frågor har författaren valt 

att använda. 

Besvaras gemensamt 

 3:2.a Anser barnet att övervikten är ett problem? 

    b Hur stort problem anser barnet att övervikten är?  
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Besvaras av föräldrarna 

 3:13 Hur upplever ni som föräldrar att barnet mår för tillfället? 

 4:1 Hur mycket tror du på din förmåga att göra något åt ditt barns övervikt?  

 4:2 Hur redo känner du dig att göra något åt ditt barns övervikt? 

Besvaras av barnet 

 4:3 Hur mycket tror du på din förmåga att göra något åt din övervikt? 

 4:4 Hur redo känner du dig att göra något åt din övervikt? 

 

Fråga 3:2.a och b besvaras av föräldrarna och barnet/ungdomen tillsammans. Fråga a är en 

tvåvalsfråga med kryssalternativen ”ja” och ”nej”. Fråga b besvaras med en inringad, skattad 

siffra från 1 till 10, där 1 motsvarar ”inget problem” och 10 motsvarar ”mycket stort 

problem”. Fråga 3:13 besvaras av föräldrarna med en siffra från 1 till 10 där 1 motsvarar 

”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket bra”. Fråga 4:1 besvaras av föräldrarna med en 

skattad siffra från 1 till 10 där 1 motsvarar ”ingen förmåga” och 10 motsvarar ”mycket stor 

förmåga”. Fråga 4:2 besvaras också av föräldrarna med en siffra från 1 till 10 där 1 motsvarar 

”inte alls redo” och 10 motsvarar ”helt redo”. Fråga 4:3 och 4:4 är uppbyggda på samma sätt 

som 4:1 och 4:2 men besvaras av barnet/ungdomen. I de fall då familjerna valt att ringa in 2 

siffror som svar har medelvärdet av dessa räknats ut och använts i analysen. Detta är 

anledningen till att författaren valt att använda en decimal i tabellerna och diagrammen i 

resultaten. Alla frågor som besvaras med en skattad siffra har även haft svarsalternativet ”vet 

ej”.   

För att kunna besvara frågeställningarna användes även barnens och ungdomarnas iso-BMI, 

som räknades ut utifrån uppgifter om längd, vikt och ålder från nybesöket. Längd och 

viktuppgifter har författaren inhämtat ifrån patienternas datajournaler. Iso-BMI räknas ut som 

BMI för vuxna (kroppsvikt/längd i m²), men vid tolkningen av resultatet tar man hänsyn till 

barnets ålder och kön. Författaren har efter att ha rådgjort med handledande läkare tagit hjälp 

av webbsidan; www.statisticon.se för att räkna ut samtliga barns/ungdomars iso-BMI. Tre av 

de berörda barnen hade inte haft något traditionellt nybesök utan kommit i kontakt med 

överviktenheten då de var inneliggande på sjukhuset av annan anledning. I dessa fall har 

längd och vikt tagits från det datum överviktsenheten kopplades in. I det fall där ingen längd- 

och viktmätning gjorts i samband med detta valde författaren att använda senast kontrollerade 

längd och vikt innan överviktsenheten kopplades in. Författaren har även inhämtat 
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barnens/ungdomarnas ålder vid tiden för nybesöket ifrån datajournalen. Flickorna i studien 

hade iso-BMI mellan 25,9 och 57,1 med ett medelvärde på 36,6. Pojkarnas iso-BMI var 

mellan 29,4 och 49,4 och ett medelvärde på 36,2. 

Tillvägagångssätt 

De data som använts i denna uppsats fanns vid projektets början insamlade och organiserade i 

pärmar på överviktsenheten för barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Anamnesformulären har fyllts i fortlöpande under den tid som verksamheten funnits på 

Akademiska sjukhuset. Formulären skickas hem till familjerna innan de kommer till det första 

besöket på överviktsenheten. Den första sidan är ett brev från överviktsteamet som beskriver 

hur formuläret ska fyllas i och att det ska göras i hemmet. Föräldrarna ombeds även skicka 

tillbaka anamnesformuläret per post minst en vecka före det första besöket. Formuläret 

granskas av överviktsteamet och används sedan som grund för planeringen av den fortsatta 

vården det närmaste året. Alla formulär sparas sedan och förvaras som journalmaterial för att 

användas för jämförelser vid senare besök. Författaren fick tillgång till anamnesformulären 

och en läsbehörighet till datajournalerna genom ansvarig läkare på överviktsenheten för barn 

och ungdom, som även fungerat som handledare under projektet.  

Etiska överväganden 

Övervikt och fetma är ett känsligt ämne både att skriva och att prata om. Därför är det av 

yttersta vikt att inget som skrivs i uppsatsen kan härledas tillbaka till det enskilda barnet. De 

ifyllda anamnesformulären förvaras på överviktsenheten som journalhandlingar. Endast 

överviktsteamet har tillgång till dem och de är inte öppna för allmänheten. Data har bearbetats 

på plats och har inte varit tillgänglig för någon utomstående. Alla data från anamnesformulär 

och datajournal har avidentifierats vid införandet i matrisen och endast författaren har varit 

närvarande vid skapandet av matrisen. Tillstånd att använda uppgifterna i kvalitetsarbete 

inhämtas då föräldrarna fyller i anamnesformuläret inför nybesöket. De får i samband med 

detta fylla i ett godkännande, som är placerat längst bak i anamnesformuläret (se bilaga 1). 

Författaren och handledaren kan inte se att det föreligger några etiska problem med hur 

materialet hanterats. Verksamhetschefen och den ansvarige läkare på överviktsenheten för 

barn och ungdom godkände vid projektets början att journalmaterialet användes i projektet 

och ser detta som en del i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten.  
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Bearbetning/Analys  

Data ifrån anamnesformulärens motivationsfrågor har sammanställts i en matris i Excel. 

Inmatningen av data skedde på överviktsenheten. I de fall där föräldrarna valt att kryssa i flera 

svarsalternativ har medelvärdet av dessa räknats ut och förts in i matrisen. Denna matris har 

sedan överförts till SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 19, där de 

statistiska analyserna gjordes. För att besvara första frågeställningen användes deskriptiv 

statistik. För att undersöka samband mellan BMI och upplevt problem av övervikt, samt 

mellan ålder och upplevt problem av övervikt, använde författaren Spearman's 

rangkorrelationskoefficient. Samma analys användes för att se samband mellan upplevt 

problem av övervikten och barnets/ungdomens beredskap att agera, samt samband mellan 

föräldrarnas beredskap att agera och problemets upplevda storlek. Hur barnen/ungdomarna 

mår presenteras med deskriptiv statistik och samband mellan ålder och mående analyserades 

med Spearman's rangkorrelationskoefficient. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Pojkar och 

flickor analyserades separat och presenteras i resultaten för sig.  
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RESULTAT 

Övervikten som problem 

Av flickorna i studien var det 94,4% (n=51) som svarade att de ansåg att övervikten var ett 

problem medan 3,7% (n=2) uppgav att de inte ansåg det. Det var 1,9% (n=1) av flickorna som 

valde att inte besvara frågan. Av pojkarna i studien var det 76,6% (n=49) som svarade att de 

ansåg att övervikten var ett problem medan 17,2% (n=11) svarade att de inte tyckte det. Av 

pojkarna var det 6,3% (n= 4) som inte besvarade frågan (tabell 1a). 

Tabell 1a.    Anser barnet att övervikten är ett problem? 

Kön Antal Procent % 

Flicka  Nej 2 3,7 

Ja 51 94,4 

Total 53 98,1 

 Ej svarat 1 1,9 

Total 54 100,0 

Pojke  Nej 11 17,2 

Ja 49 76,6 

Total 60 93,8 

 Ej svarat 4 6,3 

Total 64 100,0 

 

Överviktsproblemets upplevda storlek 

Bland flickorna var det 92,6% (n=50) som valde att svara på frågan hur stort problem de 

upplevde att övervikten var och 7,4% (n=4) som inte besvarade frågan. I pojkgruppen var det 

85,9% (n=55) som besvarade frågan medan 14,1% (n=9) valde att inte svara. I båda 

grupperna var svaren spridda över hela skalan från 1 som motsvarade ”inget problem” till 10 

som motsvarade ”mycket stort problem” och både flickorna och pojkarna hade ett 

medianvärde på 7 (figur 1a och figur 1b).  



14 

 

 
Figur 1a. Fördelning över hur stort problem                       Figur 1b. Fördelning över hur stort problem    
flickorna upplever att övervikten är.                     pojkarna upplever att övervikten är. 

 

Samband mellan iso-BMI och överviktsproblemets upplevda storlek 

För att undersöka samband mellan iso-BMI och hur stort problem barnen upplevde att 

övervikten var skapades punktdiagram, uppdelade mellan flickor (figur 2a) och pojkar (figur 

2b). Analys gjordes med Spearman's rangkorrelationskoefficient. Resultatet visade att det inte 

fanns något samband mellan iso-BMI och hur stort problem barnet upplevde att övervikten 

var. Samband sågs varken hos flickorna eller hos pojkarna.  

 

Figur 2a. Samband mellan iso-BMI och hur stort              Figur 2b. Samband mellan iso-BMI och hur stort 
problem flickorna upplever att övervikten är                     problem pojkarna upplever att övervikten är  
(p=0,382).                                                          (p=0,210).  
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Samband mellan barnets ålder och överviktsproblemets upplevda storlek  

Sambandsanalysen redovisas i två punktdiagram uppdelade efter kön (figur 3a och 3b). 

Spearman's rangkorrelation visade att det hos flickorna fanns ett samband mellan 

barnets/ungdomens ålder vid nybesöket och hur stort problem barnet/ungdomen upplevde att 

övervikten var, sambandet var positivt (p=0,043). Analysen visade att ju högre ålder flickorna 

hade, desto större problem upplevde de att övervikten var vilket även innebär att ju lägre ålder 

flickan hade desto mindre problem upplevde hon med övervikten. Även hos pojkarna sågs ett 

positivt samband (p=0,020) mellan ålder vid nybesöket och hur stort problem övervikten 

upplevdes som. Ju högre ålder pojkarna hade, desto större problem upplevdes med övervikten. 

Figur 3a. Samband mellan ålder och hur stort                   Figur 3b. Samband mellan ålder och hur stort 
problem flickorna upplever att övervikten är                      problem pojkarna upplever att övervikten är 
(p=0,043).                                        (p=0,020). 

 

Samband mellan överviktsproblemets upplevda storlek och barnets beredskap att göra något 

åt övervikten 

Av flickorna var de 75,9% (n=41) som hade valt att besvara hur mycket de trodde på sin 

förmåga att göra något åt övervikten med en siffra, 11,1% (n=6) hade valt svarsalternativet 

"vet ej" och 13,0% (n=7) hade valt att inte besvara frågan. Av pojkarna hade 79,9% (n=51) 

besvarat frågan med en siffra, 6,3% (n=4) hade valt alternativet "vet ej" och 14,1% (n=9) hade 

valt att inte besvara frågan. De som hade valt alternativet "vet ej" eller som inte besvarat 

frågan betraktades som bortfall och har inte räknats med i analyserna. 

Samband mellan hur stort problemet upplevdes och hur mycket barnet trodde på sin förmåga 

att göra något åt övervikten analyserades med Spearman's rangkorrelation och redovisas 

nedan i tabell (tabell 2a). Resultatet visade att det hos flickorna inte fanns något samband 
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mellan hur stort problem barnet upplevde att övervikten var och hur mycket de trodde på sin 

förmåga att göra något åt övervikten. Ett samband sågs däremot hos pojkarna, det var negativt 

och statistiskt signifikant (p= 0,045). Pojkar som upplevde att övervikten var ett mindre 

problem skattade sin förmåga att göra något åt sin övervikt högre än pojkar som ansåg att 

övervikten var ett större problem. 

 

Hur redo barnet var att göra något åt sin övervikt besvarades med en siffra från 1 till 10. Av 

flickorna hade 83,3% (n=45) angett en siffra till svar, 5,6% (n=3) hade valt svarsalternativet 

"vet ej" och 11,1% (n=6) hade inte besvarat frågan. Bland pojkarna hade 81,3% (n=52) svarat 

med en siffra, 4,7% (n=3) hade valt alternativet ”vet ej” och 14,1% (n=9) hade inte besvarat 

frågan. De som valde alternativet ”vet ej” och de som inte hade besvarat frågan betraktades 

som bortfall och har således inte tagits med i analysen.  

Tabell 2a.  Samband mellan hur stort problem barnet upplever att övervikten är och hur barnet skattar sin 

förmåga och beredskap att göra något åt övervikten.  

 

Kön 

Hur stort 

problem 

anser barnet 

att 

övervikten 

är? 

Hur mycket 

tror du på din 

förmåga att 

göra något åt 

din övervikt? 

Hur redo 

känner du dig 

att göra något 

åt din 

övervikt? 

Spearman's Flicka Hur stort problem anser 

barnet att övervikten är? 

Korrelationskoefficient 1,000 ,050 ,235 

p-värde . ,761 ,128 

N 50 39 43 

Hur mycket tror du på din 

förmåga att göra något åt 

din övervikt? 

Korrelationskoefficient ,050 1,000 ,395
*
 

p-värde ,761 . ,011 

N 39 41 41 

Hur redo känner du dig 

att göra något åt din 

övervikt? 

Korrelationskoefficient ,235 ,395
*
 1,000 

p-värde ,128 ,011 . 

N 43 41 45 

Pojke Hur stort problem anser 

barnet att övervikten är? 

Korrelationskoefficient 1,000 -,291
*
 ,099 

p-värde . ,045 ,502 

N 55 48 48 

Hur mycket tror du på din 

förmåga att göra något åt 

din övervikt? 

Korrelationskoefficient -,291
*
 1,000 ,576

**
 

p-värde ,045 . ,000 

N 48 51 49 

Hur redo känner du dig 

att göra något åt din 

övervikt? 

Korrelationskoefficient ,099 ,576
**
 1,000 

p-värde ,502 ,000 . 

N 48 49 52 

*. Korrelationen är signifikant med ett p-värde <0,05.  

**.  Korrelationen är signifikant med ett p-värde<0,01. 
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Sambandsanalysen redovisas i tabell (tabell 2a). Resultatet visade att det inte fanns något 

samband, varken hos flickorna eller hos pojkarna, mellan hur stort problemet upplevdes och 

hur redo barnen kände sig att göra något åt sin övervikt. 

Hos flickorna fanns ett samband mellan hur mycket de trodde på sin förmåga att göra något åt 

sin övervikt och hur redo de var att göra något åt sin övervikt. Sambandet var positivt och 

statistiskt signifikant (p=0,011). Ju mer flickorna trodde på sin förmåga att göra något åt 

övervikten desto mer redo var de att göra något åt övervikten. Hos pojkarna sågs också ett 

positivt samband mellan hur mycket de trodde på sin förmåga att göra något åt sin övervikt 

och hur redo de var. Sambandet var positivt och statistiskt signifikant (p=0,000). 

Samband mellan överviktsproblemets upplevda storlek och föräldrarnas beredskap att göra 

något åt barnets övervikt 

I flickgruppen var det 79,6% (n=43) av föräldrarna som hade besvarat hur mycket de trodde 

på sin förmåga att göra något åt sitt barns övervikt med en siffra medan 18,5% (n=10) hade 

svarat ”vet ej” och 1,9% (n=1) hade valt att inte besvara frågan. I pojkgruppen var det 96,9% 

(n=62) som hade svarat med en siffra och 3,1% (n=2) som hade valt svaret ”vet ej”. De som 

inte hade besvarat frågan och de som hade valt alternativet ”vet ej” har inte tagits med i 

analysen. 

Sambandsanalysen visade att det inte fanns något samband mellan hur stort problem barnet 

upplevde att övervikten var och hur mycket föräldrarna trodde på sin förmåga att göra något 

åt barnets övervikt. Detta gällde både flickor och pojkar.  

Hos flickorna hade 94,4% (n=51) av föräldrarna besvarat hur redo de var att göra något åt sitt 

barns övervikt med en siffra, 3,7% (n=2) hade svarat ”vet ej” och 1,9% (n=1) hade valt att 

inte besvara frågan. I pojkgruppen hade 96,9% (n=62) svarat med en siffra medan 3,1 % 

(n=2) har valt att svara ”vet ej”. De som hade valt att inte besvara frågan eller som hade valt 

alternativet ”vet ej” betraktas som bortfall och har inte tagits med i analysen.  

 

 

Sambandsanalysen redovisas nedan i en tabell (Tabell 3a). Analysen visade att det inte fanns 

något samband mellan hur stort problem barnen upplevde att övervikten var och hur redo 
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föräldrarna kände sig att göra något åt sitt barns övervikt. Samband fanns varken hos flickorna 

eller hos pojkarna.  

Analysen visade även att det inte fanns något samband mellan hur mycket föräldrarna trodde 

på sin förmåga att göra något åt sitt barns övervikt och hur redo de kände sig att göra något åt 

sitt barns övervikt. Samma resultat sågs i båda grupperna. 

 

Tabell 3a.  Samband mellan hur stort problem barnet upplever att övervikten är och hur föräldrarna 

skattar sin förmåga och beredskap att göra något åt övervikten.  

 

Kön 

Hur stort 

problem 

anser barnet 

att övervikten 

är? 

Hur mycket 

tror du på din 

förmåga att 

göra något åt 

ditt barns 

övervikt? 

Hur redo 

känner du dig 

att göra 

något åt ditt 

barns 

övervikt? 

Spearman's  Flicka Hur stort problem anser 

barnet att övervikten är? 

Korrelations-

koefficient 

1,000 -,012 ,024 

p-värde . ,942 ,872 

N 50 40 47 

Hur mycket tror du på 

din förmåga att göra 

något åt ditt barns 

övervikt? 

Korrelations-

koefficient 

-,012 1,000 -,012 

p-värde ,942 . ,941 

N 40 43 41 

Hur redo känner du dig 

att göra något åt ditt 

barns övervikt? 

Korrelations-

koefficient 

,024 -,012 1,000 

p-värde ,872 ,941 . 

N 47 41 51 

Pojke Hur stort problem anser 

barnet att övervikten är? 

Korrelations-

koefficient 

1,000 -,205 -,194 

p-värde . ,141 ,160 

N 55 53 54 

Hur mycket tror du på 

din förmåga att göra 

något åt ditt barns 

övervikt? 

Korrelations-

koefficient 

-,205 1,000 ,192 

p-värde ,141 . ,141 

N 53 62 60 

Hur redo känner du dig 

att göra något åt ditt 

barns övervikt? 

Korrelations-

koefficient 

-,194 ,192 1,000 

p-värde ,160 ,141 . 

N 54 60 62 
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Hur barnen/ungdomarna mår vid tiden för nybesöket 

Föräldrarna fick skatta på en skala 1 till 10 hur de upplevde att barnen mådde vid tiden för 

nybesöket. I flickgruppen hade 88,9% (n=48) av föräldrarna besvarat frågan med att skatta en 

siffra, 3,7% (n=2) hade valt alternativet ”vet ej” och 7,4%  (n=4) hade inte besvarat frågan. I 

gruppen av pojkar hade 98,4% (n=63) besvarat frågan med en skattad siffra, 1,6% (n=1) hade 

inte besvarat frågan. I båda grupperna var svaren spridda mellan ”mycket dåligt” och ”mycket 

bra”. Medianen i båda grupperna låg på 7. Hur föräldrarna skattat att barnen mår presenteras 

med procent i stapeldiagram indelade efter kön, (figur 4a och 4b). De som hade valt att 

besvara frågan med ”vet ej” och de som inte hade besvarat frågan syns ej i stapeldiagrammen.

  

Figur 4a. Fördelning över hur föräldrarna skattat               Figur 4b. Fördelning över hur föräldrarna skattat  
att flickorna mår.                       att pojkarna mår. 

 

Samband mellan ålder och hur barnen/ungdomarna mår 

Samband mellan ålder vid tiden för nybesöket och hur föräldrarna skattat att barnet mådde 

presenteras i punktdiagram indelade efter kön (figur 5a och 5b).  

Hos flickorna visade analysen ett samband mellan ålder vid tiden för nybesöket och hur 

föräldrarna skattade att flickan mådde. Sambandet var negativt (p=0,009) och visade att ju 

yngre flickan var desto bättre skattade föräldrarna att hon mådde och ju äldre flickan var, 

desto sämre skattade föräldrarna att hon mådde. Analysen visade att det hos pojkarna inte 

fanns något samband mellan ålder vid tiden för nybesöket och hur föräldrarna skattade att 

pojken mådde. 
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Figur 5a. Samband mellan barnets ålder och hur               Figur 5b. Samband mellan barnets ålder och hur  
föräldrarna skattar att barnet mår bland flickor                  föräldrarna skattar att barnet mår bland pojkar  
(p= 0,009).                                        (p=0,088).  
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DISKUSSION 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att, med hjälp av data från överviktsenheten för barn och ungdom, 

undersöka om det fanns samband mellan barnens iso-BMI, hur stort problem barnen upplever 

att övervikten är, hur barnen mår, vilken beredskap barnen har att agera mot sin övervikt, 

vilken beredskap föräldrarna har att agera mot sitt barns övervikt och om det är skillnad 

mellan pojkar och flickor i de olika frågorna. I studien ingick 118 barn som samtliga varit på 

nybesök på överviktsenheten, 54 av dessa var flickor och 64 var pojkar. Studien visade att 

94,4 % av flickorna ansåg att deras övervikt var ett problem och bland pojkarna var 

motsvarande siffra 76,6%. Då barnen med en siffra från 1 till 10 skattade hur stort problem de 

upplevde att deras övervikt var hamnade medianen på 7 i båda grupperna. Det fanns inget 

samband mellan hur högt iso-BMI barnet/ungdomen hade och hur stort problem de upplevde 

att deras övervikt var i någon av grupperna. Vid analys av samband mellan ålder vid tiden för 

nybesöket och upplevt problem av övervikten fanns ett negativt samband i båda grupperna. Ju 

äldre barnen var, desto större problem tycktes övervikten vara och ju yngre barn, desto mindre 

upplevdes problemet. Hos flickorna sågs inget samband mellan hur stort problem övervikten 

upplevdes som och hur mycket de trodde på sin förmåga att göra något åt den. Hos pojkarna 

sågs däremot ett positivt samband - De som upplevde övervikten som ett mindre problem 

hade skattat sin förmåga att göra något åt den högre än de som upplevde övervikten som ett 

stort problem. Inga samband sågs mellan hur stort problemet upplevdes och hur redo barnen 

var att göra något åt sin övervikt. I båda grupperna kunde man däremot se ett positivt 

samband mellan hur mycket barnen trodde på sin förmåga att gå ned i vikt och hur redo de 

kände sig att genomföra det. Ju högre de hade skattat sin förmåga att göra något åt övervikten 

desto mer redo kände de sig. Det fanns inga samband mellan hur stort problem barnen 

upplevde att deras övervikt var och hur mycket föräldrarna trodde på sin förmåga att göra 

något åt den. Det fanns heller inga samband mellan problemets upplevda storlek och hur redo 

föräldrarna kände sig att göra något åt övervikten. Då föräldrarna fick skatta hur de upplevde 

att barnet mådde med en siffra från 1 till 10 hamnade medianen i båda grupperna på 7. Hos 

flickorna fanns ett negativt samband mellan deras ålder vid tiden för nybesöket och hur 

föräldrarna skattade att flickan mådde. Yngre flickor tycktes må bättre än de flickor som var 

äldre.  
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Resultatdiskussion 

Analyserna av de sammanställda enkätuppgifterna visade på följande resultat. Merparten av 

de barn som varit med i studien såg sin övervikt som ett problem. Det var 94,4% av flickorna 

och 76,6 % av pojkarna som uttryckte detta. För att komma tillrätta med övervikt och fetma är 

det ett viktigt steg att erkänna sin övervikt och att förstå dess konsekvenser (Jeffery et al., 

2005). Dessa siffror visade att barnen som behandlas på överviktsenheten i hög grad hade 

börjat ta detta steg, då de upplevde att övervikten var ett problem. Enligt tidigare forskning 

finns det en tendens att barn med övervikt själva underskattar graden av sin övervikt 

(Chaimovitz et al., 2008). Den problematiken verkade inte föreligga i detta material och det 

tror författaren kan förklaras med att de barn som kommit för behandling på överviktsenheten 

i de flesta fall har sökt sig dit på grund av att de har insett att övervikten är ett problem som 

måste behandlas. Att analysen ändå visade på att en del av barnen inte upplevde övervikten 

som ett problem kan ha flera förklaringar. Författarens tror att det delvis kan förklaras med att 

de yngre barnen var för unga för att själva kunna se överviktens konsekvenser och risker och 

att de därför inte upplever den problematisk. I materialet fanns även en grupp barn som 

remitterats till överviktsenheten ifrån andra vårdinstanser. Detta innebär således att familjen 

inte själva aktivt har sökt hjälp, vilket kan tyda på att familjen inte uppfattat övervikten som 

ett problem. För att en familj ska kunna göra varaktiga beteendeförändringar måste de först 

förstå och samtycka till att det finns behov för förändring. De måste sedan dessutom vara 

motiverade att förändras (Tripp et al., 2011). 

Då man tittade på värderingen av övervikten som ett problem (från 1 till 10) fanns det en stor 

spridning inom både flick- och pojkgruppen. I båda grupperna var medianvärdet 7. 

Problemets upplevda storlek låg alltså i skalans övre del. Drygt 18% av de som hade svarat i 

både flick- och pojkgruppen hade valt siffran 10, vilket innebar att de ansåg att övervikten var 

ett mycket stort problem. Även dessa siffror talade för att de barn som kommit i kontakt med 

överviktsenheten redan vid nybesöket var medvetna om den problematik som deras övervikt 

och fetma kan medföra. I denna studie ingick inga frågor om vad orsakerna var och vilka 

situationer som har medfört att barnen upplever sin övervikt och fetma som problematiskt. 

Tidigare forskning har dock visat att begränsning i urval av kläder och svårighet med att orka 

vara aktiv i sportsammanhang är problemområden som tas upp (Wills et al., 2006). 

Tidigare studier har inte kunnat visa på något säkert samband mellan BMI, accepterande av 

den egna kroppen och önskan att gå ner i vikt (Wills et al., 2006). Resultatet i denna studie 
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pekar åt samma håll. Det visar att det inte finns något samband mellan hur högt iso-BMI 

barnen/ungdomarna har och hur stort problem de upplever att övervikten är, varken hos 

flickorna eller hos pojkarna. Det visade sig däremot finnas en korrelation mellan 

barnets/ungdomens ålder vid nybesöket och hur stort problem de upplevde att övervikten var. 

De äldre barnen ansåg att övervikten var ett större problem än de yngre barnen, det kan finnas 

flera förklaringar till detta. Enligt Jackson och medarbetare (2005) får överviktiga barn redan i 

tidig ålder utstå olika typer av socialt avvisande såsom mobbing och sårande smeknamn. 

Författaren tänker dock att sådant socialt avvisande får större konsekvenser hos de äldre 

barnen och att små barn inte på samma sätt upplever eller får utstå det utanförskap som 

övervikt och fetma ofta för med sig hos äldre barn, ungdomar och vuxna. 

Hos flickorna visade analyserna inte på något samband mellan hur stort problemet upplevdes 

och hur mycket barnen trodde på sin förmåga att gå ned i vikt. Hos pojkarna fanns det 

däremot ett samband som var negativt. De pojkar som upplevde att problemet var mindre 

hade alltså högre tilltro till sin förmåga att göra något åt övervikten. Om överviktsproblemet 

upplevdes som mycket stort var tilltron till den egna förmågan lägre. En förklaring skulle 

kunna vara att ett problem som av individen anses vara ganska litet känns mer möjligt att 

övervinna, medan ett mycket stort problem kan kännas som en omöjlig uppgift att bemästra. I 

studien såg man inget samband mellan hur stort problem barnen upplevde att övervikten var 

och hur redo de kände sig att göra något åt övervikten i någon av grupperna. Däremot sågs i 

båda grupperna ett positivt samband mellan hur mycket barnen trodde på sin förmåga att göra 

något åt sin övervikt och hur redo de kände sig att agera. Det var dock omöjligt att säga vilken 

av dessa två som skulle anses vara den oberoende respektive beroende variabeln. Antingen 

kände barnen sig mer redo att för att de trodde mycket på sin förmåga, eller också trodde 

barnen mycket på sin förmåga för att de nu var redo att agera. 

Det fanns inget samband mellan hur stort problem barnen upplevde att övervikten var och hur 

mycket föräldrarna trodde på sin förmåga i någon av grupperna. Inte heller fanns det ett 

samband mellan hur stort problem barnen upplevde att övervikten var och hur redo 

föräldrarna kände sig att göra något åt sitt barns övervikt. Neumark-Sztainer och medarbetare 

visade i en studie 2008 att många föräldrar, trots att de inser att deras barn är överviktiga, 

ändå inte är mer benägna att ändra livsstil och vanor för att stödja sitt barn att gå ner i vikt än 

andra. Detta stämmer överens med denna studies resultat där man kan se att hur stort problem 

barnen upplever att övervikten är inte påverkar föräldrarnas beredskap att agera mot 
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övervikten. Hos barnen sågs samband mellan hur mycket de trodde på sin förmåga att göra 

något åt övervikten och hur redo de kände sig. Sådana samband kunde inte ses hos 

föräldrarna. Det är lätt att förutsätta att de föräldrar som väljer att komma till överviktsenheten 

med sina barn har inställningen att barnets övervikt är ett problem. Det finns dock forskning 

som visar på att föräldrar ibland inte uppfattar att deras överviktiga barn är överviktiga, eller 

att de är ovilliga att erkänna detta (Neumark-Sztainer et al., 2008). I kontakten med en familj 

som inte uppfattar eller erkänner att övervikten är ett problem kan det vara svårt att mana till 

förändring. En oengagerad familj ses som ett av de stora hindren för en framgångsrik 

viktminskningsbehandling (Ciupitu & Babitsch, 2011). Materialet som användes i denna 

studie innehöll ingen fråga om hur stort problem föräldrarna upplevde att barnets övervikt var 

och detta får därför lämnas osagt.  

Barnen mådde enligt föräldrarna ganska bra vid tiden för nybesöket på överviktsenheten 

vilket är glädjande. Det ska dock beaktas att det var föräldrarna som hade fått skatta hur de 

tyckte att deras barn verkade må, barnen själva hade inte besvarat någon fråga om hur de 

mådde. I frågeformuläret finns det ej definierat vad som menas med hur barnet mår. Det 

uppfattade måendet påverkas av en rad faktorer och i de svar som angivits finns med säkerhet 

en rad olika tolkningar av vad som menas med att må bra eller dåligt. Det fysiska måendet 

och det psykiska måendet behöver inte alltid hänga ihop med varandra och detta måste tas i 

beaktande i tolkningarna av analyserna. I båda grupperna fanns det en spridning av svar över 

hela skalan, från "mycket dåligt "till "mycket bra". Medianvärdet för hur föräldrarna upplevde 

att deras barn mådde hamnade i båda grupperna på 7. En oroande siffra var dock att det bland 

pojkarnas föräldrar var så många som 10,9% som hade skattat att barnet mådde mycket dåligt. 

Det har i denna studie inte undersökts om det faktum att dessa pojkar mådde mycket dåligt 

hade någon koppling till övervikten, eller om orsaken till detta var något annat. Bland 

flickornas föräldrar var det inte en lika stor del som hade svarat att barnet mådde mycket 

dåligt. I tidigare forskning har man sett att de finns ett samband mellan ett högt BMI och 

depressiva symtom hos flickor, men inte hos pojkar (Erickson, Robinson, Haydel, & Killen, 

2000). Tendenserna i den här studien tycks vara de omvända, med detta dock inte sagt att det 

är likställt att må dåligt och att ha depressiva symtom. Det finns också forskning som visar att 

övervikt i barndomen kan öka risken för humörstörning i vuxenlivet (Sanderson, Patton, 

McKercher, Dwyer, & Venn, 2011). Sådana resultat talar för hur viktigt det är att följa hur 

barnen mår under hela behandlingen och även därefter.  
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Hos flickorna i studien fanns ett samband mellan hur gamla de var vid tiden för nybesöket och 

hur föräldrarna skattade att de mådde. Sambandet var negativt vilket innebar att de yngre 

flickorna skattades må bättre av sina föräldrar är de äldre flickorna gjorde. Författarens egen 

tolkning av detta är att hur de äldre flickorna mår inte bara är ett resultat av den egna 

övervikten. Det finns många fler faktorer som spelar in. Tonårstiden är en erkänt jobbig 

period för många unga, inte bara för de överviktiga och detta bör man ha i åtanke vid tolkning 

av resultaten. Dock är det så att tonårsperioden kan innebära en extra stress för de överviktiga 

flickorna då det är en period med hög kroppsmedvetenhet då ungdomarna i mångt och mycket 

jämför sig med andra. Sambandet mellan ålder och hur föräldrarna uppfattade att barnet 

mådde som fanns hos flickorna sågs inte hos pojkarna. 

Metoddiskussion 

Designen som valdes till denna uppsats var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 

Materialet som samlats in sedan tidigare hade inte någon tidsaspekt utan var insamlat vid en 

och samma tidpunkt (Björk, 2011). Detta innebar i det här fallet att insamlingen skedde vid 

olika tillfällen för de olika individerna men att det för samtliga gällde att det var vid 

nybesöket på överviktsenheten, alltså vid samma tidpunkt i behandlingen. Att ett material som 

samlats in fortlöpande under flera års tid ska tolkas som en ögonblicksbild medför vissa 

problem. Informanterna påverkas i hög grad av hur samhället omkring dem ser ut och 

förändringar i samhället under de år som gått kan till stor del ha påverkat hur frågorna 

besvarats. Författaren väljer ändå att kalla denna studie för en tvärsnittstudie men är medveten 

om den problematik som föreligger i tolkningen av resultaten. De enkätfrågor som författaren 

valde att behandla i uppsatsen var av kvantitativ karaktär. 

Urvalet av informanter till undersökningen blev riktat då det var ämnat att undersöka en 

specifik grupp. Gruppen innefattade de barn och ungdomar med övervikt och fetma som är 

eller har varit i kontakt med överviktsenheten på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det 

specifika urvalet av informanter begränsar resultatens generaliserbarhet. Urvalsgruppen 

innefattar barn och ungdomar i alla åldrar från 2-18 år. Både flickor och pojkar finns 

representerade, men gruppen av pojkar är dock något större. Bortfallet blev så litet som ett 

barn och anses därför inte ha påverkat resultaten. Urvalet bör därför kunna anses 

representativt för populationen. Då en del av de använda frågeformulären var knapphändigt 

ifyllda hade några frågor låg svarsfrekvens och dessa bortfall, som finns beskrivna i 

resultatdelen, kan ha påverkat resultaten.  
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Den datainsamling som skett med dessa anamnesformulär var till stor del avklarad då 

författaren tog sig an projektet. Insamlingen har sedan fortsatt under projektets gång. Att 

frågeformulären har samlats in fortlöpande i den ordinarie verksamheten under de ca 3 år som 

överviktsenheten har haft sin verksamhet har flera fördelar. Insamlingen går smidigt, är inte 

särskilt kostsam och det är mycket liten risk att formulären inte blir ifyllda. Svarsfrekvensen 

blir därmed hög och de som samlar in materialet slipper extra kostnader och tidsödande 

arbetsuppgifter såsom extra utskick och påminnelsebrev. En negativ sida som följer med detta 

är dock avsaknad av anonymitet. Barnen och föräldrarna är medvetna om att frågeformuläret 

kommer att bli genomgånget i sällskap av överviktsteamet vilket eventuellt kan ha påverkat 

hur de valt att besvara frågorna. Man kan heller inte bortse ifrån det faktum att familjerna som 

kommer till överviktsenheten är i beroendeställning. En vilja att vara till lags eller att "svara 

rätt" kan ytterligare påverka hur de väljer att svara. Även då frågorna är tydligt ställda finns 

det alltid risk för missförstånd, läsfel och språkliga svårigheter som står i vägen för ett korrekt 

ifyllt frågeformulär. Sådana problem kan dock antas ha fångats upp då formulären granskats i 

tillsammans med överviktsteamet och korrigerats på plats. Det finns dock inga garantier för 

att de svar som behövde ändras även korrigerades skriftligen i frågeformulären. Något som 

ytterligare kan försvåra denna typ av materialinsamling är den stora spridningen i ålder hos 

barnen. Hur deltagande barnen kan vara i att besvara frågorna är delvis beroende av ålder. En 

del frågor förväntas föräldrarna svara på själva medan andra kräver ett visst deltagande av 

barnen. De senare kan vara svåra för föräldrarna att svara på, i synnerhet om barnet är mycket 

litet och inte själv kan uttrycka vad han/hon tycker. Detta ökar risken för felaktiga eller 

uteblivna svar. Författarens utmaning blev att ifrån det mycket utförliga anamnesformuläret 

välja att ett fåtal frågor som skulle ligga till grund för denna uppsats. Valet föll i första hand 

på de frågor som behandlade motivation samt hur föräldrarna skattade att barnet mådde. 

Det insamlade materialet bearbetades på plats på överviktsenheten vilket gjorde skapande av 

matrisen enkel och säker. Matrisen skapades i Excel och data från journal och frågeformulär 

avidentifierades vid införandet. Detta gjorde att inga uppgifter som kunde härledas tillbaka till 

det enskilda barnet någonsin lämnade överviktsenheten. Matrisen fördes sedan in i SPSS och 

bearbetades med statistiska analyser. För deskriptiv statistik skapades korstabell och 

stapeldiagram. Punktdiagram skapades för att se spridning och Spearman's 

rangkorrelationskoefficient användes för att analysera samband mellan de olika variablerna. 
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Spearman's valdes då den lämpar sig väl om en eller båda variablerna mäts på ordinalskalor 

(Björk, 2011).   

Det finns stora möjligheter att använda det insamlade materialet i fortsatta studier. De frågor 

som behandlats i denna uppsats kan ytterligare undersökas och sättas i samband med andra 

variabler som inte behandlats här. Analyser som fokuserar på skillnader istället för samband 

skulle också kunna ge viktig information. Ytterligare en dimension kan finnas om materialet 

delas upp i ålderskategorier där de yngre och de äldre barnen analyseras separat. Materialet 

kan förhoppningsvis sinom tid jämföras med material från andra överviktsenheter i landet. 

Praktisk betydelse 

Överviktsenheten jobbar ständigt med att utveckla sina metoder för att ge barn med övervikt 

och fetma en så god vård som möjligt. Att få möjlighet att sammanställa och analysera delar 

av det material som samlats in kan på många sätt vara till gagn för överviktsenhetens fortsatta 

arbete. De samband som hittats i denna uppsats kan vara av intresse för dem som jobbar med 

barn som lider av övervikt och fetma. Även de uteblivna sambanden är ett resultat i sig och 

utifrån dessa kan överviktsteamet kanske få uppslag till kommande studier. Den matris som 

sammanställts i samband med detta arbete kan komma att användas även i fortsatta studier. 

Slutsats 

Den här uppsatsen har fokuserat på att se hur barn som behandlas på en överviktsenhet ser på 

sin övervikt och hur stort problem de upplever att den är. Avsikten har även varit att söka 

samband kring övervikt, beredskap att agera mot den egna övervikten och föräldrars 

beredskap att göra något åt barnens övervikt. Uppsatsen visade att de allra flesta barnen tyckte 

att övervikten var ett problem. Det visade sig även finnas ett samband mellan barnets ålder 

och hur stort problem de upplevde att deras övervikt var. De äldre barnen uppfattade 

övervikten som ett större problem än de yngre barnen. Studien visade även på att det fanns ett 

samband mellan hur mycket barnen trodde på sin förmåga att göra något åt sin övervikt och 

hur redo de kände sig att göra något åt den, vilket kan vara viktigt för ett bra 

behandlingsresultat. Den belyste också att det inte fanns något samband mellan hur högt BMI 

barnen hade och hur stort problem de upplevde att övervikten var. Övervikt och fetma hos 

barn och ungdom är samhällsproblem som kräver åtgärder. Forskning kring övervikt och 

utvecklande av behandlingsmetoder är därför ytterst viktigt. Ett arbete som detta kan vara ett 

viktigt led i kvalitetssäkringen av den överviktsbehandling som bedrivs på sjukhus runt om i 

landet.  
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