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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Ökningen av barndomsövervikt och fetma sedan 1990 har varit dramatisk och är en av de 

allvarligaste utmaningarna på folkhälsoområdet. Generellt har överviktiga barn och ungdomar 

en lägre hälsorelaterad livskvalitet. 

Syfte 

Syftet var att studera barns iso-BMI, barns uppfattning om sin övervikt/fetma samt barns och 

föräldrars förmåga till och hur redo de var till att förändras.  

Metod 

Datainsamlingen innefattade ifyllda anamnesformulär från 61 barn (2-18 år) och deras 

föräldrar vid nybesök respektive årsuppföljningsbesök på en överviktsenhet för barn och 

ungdom. Interventionen bestod av kostrådgivning och stöd till livsstilsförändring, ofta genom 

motiverande samtal. Data har analyserats med deskriptiv statistik, T-test, ANOVA och 

Pearsons korrelations-koefficient. 

Resultat 

Iso-BMI mellan nybesöket och årsuppföljningsbesöket hade sjunkit för undersöknings-

gruppen, särskilt i åldersgruppen 2-9 år medan för åldersgruppen 16-18 år hade iso-BMI ökat. 

Flickor ansåg i högre grad än pojkar att övervikten var ett problem. Samband fanns mellan 

iso-BMI och om övervikten ansågs som ett problem för 16-18 åringar vid nybesök och för 10-

15 åringar vid årsuppföljning. Samband fanns mellan barn och föräldrar om hur redo de ansåg 

sig vara och tron på den egna förmågan till förändring. 

Slutsats 

Ett strukturerat interventionsprogram kan hjälpa barn med övervikt. Insatser med beaktande 

av motivation till förändring behöver inriktas mot familjen och barns olika behov utifrån kön 

och ålder. Det är betydelsefullt att barnhälsovården uppmärksammar indikationer på 

ohälsosam viktuppgång i ett tidigt skede eftersom förändrat beteende får bra resultat i den 

perioden. Extra stöd och vägledning för 16-18 åringar kan vara nödvändigt för att de ska 

kunna uppnå en livsstilsförändring. 

 



 

Keywords: children, adolescents, obesity, motivation, self-efficacy. 

 

ABSTRACT 

Background 

The increase of childhood obesity since 1990 has been dramatic and is one of the most serious 

public health challenges. In general, overweight children and adolescents have lower health-

related quality of life.  

Aim 

The aim was to study the children’s iso-BMI, the children’s perception of their 

overweight/obesity and the children’s and the parents’ ability to change and how ready they 

were to make a change.   

Methods 

Data collection includes pre-filled anamnesis forms from 61 children (2-18 years) and their 

parents from an initial visit respective a one year follow-up visit at a unit for obese children. 

Data analysis was performed by descriptive statistics, T-test, ANOVA and Pearson’s 

correlation coefficient. 

Results 

The iso-BMI had decreased for the study group between the initial visit and the follow-up 

visit, especially for children ages 2-9 years however increased for children aged 16-18 years. 

Girls reported that the weight was a problem to a greater extent than boys. Correlation was 

found between iso-BMI and perceiving obesity as a problem for 16-18 years old children at 

the initial visit and for 10-15 years old children at the follow-up visit. Correlation was found 

between children and parents about how ready they perceived themselves and the belief in 

their own capacity for a change. 

Conclusions 

A structured intervention programs can help children with obesity. Actions with regard to 

motivation for change needs to focus on family and children's different needs based on gender 

and age. In healthcare for child it is significant to observe indications of unhealthy weight 

gain at an early stage because changes in behavior may be successful during this period. 

Additional support and guidance for 16-18 years old children may be necessary in order to 

achieve a lifestyle change. 
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BAKGRUND 

Ur ett stort perspektiv 

Barnfetma är ett globalt problem och berör låg- och medelinkomstländer. Förekomsten har 

ökat i en alarmerande takt och är en av de allvarligaste utmaningarna på folkhälsoområdet. 

Antalet överviktiga barn under fem års ålder beräknades till över 42 miljoner år 2010 (WHO, 

2012). Tidigare har övervikt och barnfetma varit förknippat med i-länder, där överkonsumtion 

och en bekvämare livsstil varit en bidragande faktor till utvecklingen, men de senaste 

decennierna har även länder som tidigare varit förskonade börjat rapportera en uppgång i 

övervikt och fetma hos barn. Ökningen av barndomsövervikt och fetma sedan 1990 har varit 

dramatisk. Dessa resultat bekräftar behovet av effektiva åtgärder och program för att vända 

förväntade trender. Sedan millennieskiftet kan dock den negativa utvecklingen, gällande just 

barnfetma, ha avstannat (Neovius & Rasmussen, 2011). Tidigt erkännande av uttalad 

viktökning i förhållande till linjär tillväxt är viktigt och rutinmässig utvärdering av alla barn 

behöver bli standardiserad klinisk praxis från mycket tidig barndom. Den observerade 

ökningen i förekomst av tidig barndomsövervikt och fetma mellan 1990 och 2010 är en trolig 

konsekvens av en förändring i kost och fysisk aktivitetsmönster över tid. Denna 

beteendeförändring påverkas av flera sociala- och miljöfaktorer, inklusive interpersonella- 

(familj, kamrater och sociala nätverk), kommunala- (skola, arbetsplats och institutioner) och 

statliga faktorer (lokala, statliga och nationellt politiska), i tillägg till interaktion med 

biologiska processer (Onis, Blössner & Borghi, 2010). 

 

Mätningar 

För att beräkna om barnet/ungdomen har övervikt eller fetma kan man ta hjälp av måttet body 

mass index, BMI. BMI hos barn beräknas på samma sätt som hos vuxna, vikten i kilo 

dividerat med längden i meter upphöjt i kvadrat. Det finns särskilda iso-BMI-tabeller för barn 

där även ålder och kön tas med i beräkningen, detta skiljer iso-BMI från BMI som räknas ut 

för vuxna. Gränserna för övervikt och fetma för barn är iso-BMI 25 respektive iso-BMI 30  

(1177, 2012). 
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I det resterande examensarbetet kommer barn/ungdom (0-18 år) endast anges som ”barn”. 

 

Fysiska och psykosociala konsekvenser 

Fetma belastar kroppen så att de system som reglerar kroppens funktioner blir överansträngda. 

Det kan leda till exempelvis högt blodtryck, diabetes, blodfettsrubbningar, astma, 

snarkproblem och sömnapné samt förslitningsskador i leder. Allt detta gör att personer som 

lidit av fetma i barndomen riskerar att få en kortare livslängd än de som varit normalviktiga 

som barn. Ofta börjar barn utveckla fetma mellan tre och sju års ålder. Barn med svår övervikt 

kan också bli deprimerade och fetma ger i allmänhet en försämrad livskvalitet (Vårdguiden, 

2013).  I en studie såg forskare att överviktiga ungdomar och barn generellt hade en lägre 

hälsorelaterad livskvalitet jämfört med normalviktiga barn och ungdomar (Ottova, Erhart, 

Rajmil, Dettenborn-Betz & Ravens-Sieberer, 2011). Det finns en större risk för 

externaliserande störningar, internaliserande störningar, sömnstörningar och att oftare vara 

inlagd på sjukhus, bland barn med diagnosen obesitas. Detta har Eschenbeck och medarbetare 

(2009) kommit fram till när de jämfört med en grupp barn utan diagnos. I en annan studie där 

man tittade på sömnen och dess kvalitet såg man att gruppen med överviktiga oftast somnade 

senare och hade en kortare och mer störd sömn jämfört med normalviktiga barn och 

ungdomar (Beebe et al., 2006). 
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Samhällets roll 

I dagens samhälle förbrukar människor mindre energi än tidigare, t ex genom att fysiskt lätta 

och stillasittande arbeten blivit allt vanligare och att man går och cyklar mindre. Det som 

ligger bakom denna utveckling av ökning av övervikt och fetma är bland annat ökat 

bilåkande, större TV-utbud, ökat användande av datorer i vardagslivet och den tilltagande 

automatiseringen i arbetslivet. Fysisk aktivitet utövas numera endast som fritidssysselsättning 

(Socialstyrelsen, 2005). När en patient är redo att göra förändringar kan barnsjukvården bli en 

viktig del i förändringsprocessen. Utbildning och motiverande samtal är mäktiga verktyg för 

barnläkaren för att framkalla positiva förändringar av beteendet (Blizzard Tripp, Templeton 

Perry, Romney & Blood-Siegfried, 2011). För att motivera till en sundare livsstil och bättre 

hälsa är vikten av ett samhälleligt stöd nödvändigt redan när barnen är mycket små. Risken 

för övervikt och fetma hos barn minskar sannolikt om föräldrars behov av stöd 

uppmärksammas i ett tidigt stadium. Att hjälpa föräldrar att öka sin fysiska aktivitet och 

förbättra sina matvanor samt reducera tiden för tv-tittande, kan vara en effektiv väg för att 

motivera hälsosamma beteenden och sund vikt bland unga (Bauer, Neumark-Sztainer, 

Fulkerson, Hannan & Story, 2011).  

 

Många familjer har en genomtänkt plan och strategier för hur de ska genomföra 

livsstilsförändringen men känner att möjligheterna är begränsade. I sådana fall kan 

stödgrupper, där de kan diskutera med föräldrar i samma situation, säkerligen ha en positiv 

effekt på motivationen (Jackson, Mannix, Faga & McDonald, 2005). Om fler interventioner 

med inriktning på att förebygga övervikt/fetma införs på kommunal nivå och i öppenvården 

leder det till att risken för övervikt och fetma hos barnen i större utsträckning kan minskas 

(Agrawal et al., 2012).  

 

Tidigare forskning har visat att barnfetma är relaterad till socioekonomisk status (SES). Det 

finns bevis för att flera kommunbaserade nivåer av åtgärder kan ha en effekt för att främja 

hälsosammare vanor och minska BMI hos barn från låga SES grupper (Magnusson, Sjöberg, 

Kjellgren & Lissner, 2011). Risken för övervikt, fetma samt ett högt midjehöjdsmått var 

signifikant lägre i områden med hög utbildningsnivå jämfört med övriga områden. Därför kan 

gemensam utbildningsnivå för respektive område vara en viktig markör av livsstilsfaktorer för 

invånarna i städerna, tätorts-och landsbygdsområden (Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, 

Al-Ansari & Lissner, 2010). 
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I ett program som genomförts i USA, ”Healthy kids, Healthy futures” engagerade man 

föräldrar, personal och lärare genom att erbjuda utbildning om hälsosam kost och fysisk 

aktivitet. Programmet var mycket lyckat och hade stor effekt genom att deltagarna blev mer 

medvetna om hur man kan äta och aktivera sig för att förhindra att barnen blir feta 

(Gunnarsdottir, Njadvik, Olafsdottir, Craighead & Bjarnason, 2012). Livsstilsinterventioner 

baserad på kostkurser och utbildning om fysisk aktivitet är effektiva för att minska övervikt 

hos barn och ungdomar om de kan motiveras. Det är mycket viktigt att även föräldrarna är 

inblandade. En minskning av > 0,5 SDS-BMI är förknippad med en förbättring av 

kardiovaskulära riskfaktorer, medan förbättrad livskvalitet verkar oberoende av graden av 

viktminskning. De flesta livsstilsinterventioner är baserade på beteendeterapi men har på 

senare år gått vidare med insatser i form av systemiska och lösningsfokuserade teorier för 

överviktiga barn. Misslyckande i viktminskning kan inte bara tillskrivas brist på motivation, 

även genetisk bakgrund kan vara en bidragande faktor (Reinehr, 2011). 

 

Ur föräldrars synvinkel 

I spädbarnsperioden får föräldrarna positiva reaktioner på dess barns viktuppgång, många 

känner att det förväntas av dem för annars anses de vara dåliga föräldrar (Southwell & Fox 

2010). Southwell & Fox (2010) tyckte även sig se att rädslan för negativ kritik kunde trigga 

mödrarna att mata sina barn, ofta även i avsaknad av hunger. Övermatning kan bidra till en 

psykosocial betingad ökning av barns aptit. Då mödrar har en naturlig instinkt att ge sitt barn 

mat kan en begränsning av dieten ge stor känslomässig påverkan hos modern. Hon kan då 

känna att hon inte ger sitt barn rätt omvårdnad. Om föräldrar görs medvetna om hur 

betydande det är att de är bra förebilder för sina barn så underlättas processen till ett 

hälsosammare liv för hela familjen. Att detta är av vikt poängterar många av deltagarna i en 

undersökning där mödrars strategier för att hjälpa sina överviktiga barn utforskades (Jackson 

et al, 2005). 

 

Att ha överviktiga och feta föräldrar är starkt associerat med att barnen blir överviktiga och 

feta (Mangrio, Lindström & Rosvall 2010). I en studie där författarna undersökt riskfaktorer 

för övervikt och obesitas fann de olika samband som kan vara av betydelse. En av faktorerna 

var till exempel att barnen åt själva framför TVn, en annan var att det i vissa skolor såldes 

läsk (Veugelers & Fitzgerald 2005). Endast ett fåtal föräldrar skattade sina barn som 

överviktiga eller kraftigt överviktiga trots att nästan ett av fyra barn klassificerades som 
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överviktiga eller feta baserat på objektiva mätningar, detta tyder på att majoriteten av 

föräldrarna inte känner igen övervikt hos sitt eget barn. Detta var särskilt fallet för föräldrar 

till yngre barn där nästan 90% skattade sitt överviktiga barn som ett barn med genomsnittlig 

vikt. Även bland föräldrar till äldre barn uppfattar två av tre att deras överviktiga barn inte har 

problem med vikten (Crawford, Timperio, Telford & Salmon, 2005). 

 

En svårighet för föräldern är att de ofta levt en längre tid med övervikten/fetman och har 

försökt göra något åt den, då blir problemet en källa till stress i familjen (Jackson et al, 2005). 

I Jackson´s och medarbetares undersökning (2005) kom det dessutom fram att mödrar ibland 

upplever svårigheter i att uppbåda den nödvändiga entusiasmen för att motivera sina döttrar 

att delta i en mer aktiv och hälsosam livsstil. I studien framkom också att mödrarna såg 

problemet som ett familjeproblem, inte endast ett problem för en individ i familjen. Viktigt är 

att personer som befinner sig i det överviktiga/feta barnets omgivning är överens om hur de 

ska förändra sin livsstil så att de strävar mot samma mål.  I en undersökning gjord 2007 

rapporterade de flesta föräldrar regelbundet att mor- och farföräldrar inte förstod 

förändringarna. De gav barnen saker att äta fastän föräldrarna upprepade gånger bett dem att 

inte smyga åt barnen godsaker (Stewart, Chapple, Hughes, Poustie & Reilly, 2007). 

 

Det kan finnas ytterligare orsaker till att föräldrar har svårigheter att hjälpa sina barn att uppnå 

en hälsosam livsstil som till exempel när barnet har någon neuropsykiatrisk diagnos eller 

liknande symtom. Graziano och medarbetare (2011) kom fram till att föräldrar kände en högre 

grad av känslomässig instabilitet, aggression och problem i beslutsfattande om barnet hade 

symtom så som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och/eller impulsivitet. Desto mer hyperaktiva 

och/eller impulsiva barnen var, ju mer stressade kände sig föräldrarna. 

 

Ur barnets synvinkel 

Överviktiga barn upplever sig ofta ha en lägre status än sina kamrater vad gäller fysiska 

aktiviteter. Många av dessa barn försöker skydda sig själva från förödmjukelse genom att 

undvika att delta i skolgymnastiken (Stokkenes & Fougner 2011). Barn har svårt att förstå att 

de inte blir smala på en gång, det krävs mycket arbete och uppoffring för att nå sitt mål 

(Jackson et al, 2005). En av de stora svårigheterna ligger i att hjälpa barnet och familjen att 

fortsätta känna sig motiverade under en längre tid. Under ett behandlingsprogram med 

motiverande samtal märktes att motivationen började sjunka vid besök två eller tre, men 
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ökade igen vid det fjärde besöket. När deltagarna märker de positiva förändringarna så ökar 

motivationen ytterligare. I studien har framkommit att de som klarar att fullfölja 

behandlingsprogrammet hade höga poäng på ett motivationstest, det indikerar att de var säkra 

på att de kunde genomföra förändringen (Blizzard Tripp et al, 2011). Det framkommer i Wills 

och dennes medarbetares (2005) studie av unga tonåringar och deras uppfattning om kroppar, 

att det inte finns något direkt samband mellan BMI, definitioner av övervikt/fetma och 

”normal” vikt, accepterande av sin kropp och en önskan att gå ner i vikt. Känslan av att ha 

kontroll och att ha viljan och självförtroendet beskrevs som nödvändigt för att gå ner i vikt 

(Wills, Backett-Milburn, Gregory & Lawtons, 2005). Det fanns ett blygsamt men signifikant 

samband mellan BMI och depression hos flickor i en studie på tredjeklassare i Kalifornien, 

där 895 barn deltog (Erickson, Robinson, Haydel & Killen, 2000).  

Överviktiga och feta barn i skolåldern är mer benägna att bli offer för och förövare av 

mobbning än deras normalviktiga kamrater. Prevalensen av mobbningsförövare ökar med 

ökande BMI hos flickor men inte hos pojkar. Prevalensen av offer/mobbade ökar med ökande 

BMI hos endast 15-16 åriga pojkar. Övervikt och obesitas är inte associerade med offer för 

sexuella trakasserier hos varken pojkar eller flickor (Janssen, Craig, Boyce & Pickett, 2004). 

Övervikt i barndomen kan öka risken för sinnesstämningssjukdom i vuxen ålder, särskilt 

bland överviktiga flickor som blir överviktiga kvinnor. Dessa resultat tyder på att det är lika 

viktigt att förebygga övervikt hos båda könen för att minska risken för diagnosen 

sinnesstämningssjukdom i vuxen ålder (Sanderson, Patton, McKercherm, Dwyer & Venn, 

2011). 

Motivation 

Motivation är ett mått på en persons ansträngning, dess intensitet och riktning. Intensitet kan 

förklaras av hur mycket ansträngning man väljer att lägga i den valda riktningen. Riktning 

refererar till varför och i vilken utsträckning som man antingen söker sig till eller attraheras av 

specifika situationer. Motivation brukar också delas in i inre och yttre motivation. Med inre 

motivation menas att en person påverkas av inre faktorer såsom, personlig utveckling, mental 

tillfredställelse och personliga mål. Med yttre motivation menas att en person drivs av yttre 

faktorer för att erhålla belöningar eller undvika skam.  I de flesta fall är motivation 

sammansatt av både inre och yttre faktorer (Motionsguiden, 2005). Motiverande samtal gör 

att man känner sig sedd, hörd, förstådd och accepterad av någon som verkligen är intresserad 

och har positiva förväntningar och då händer någonting viktigt. Man blir stimulerad och stärkt 
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och växer som människa, man blir engagerad i lösningen av problemet i sitt eget liv (Holm 

Ivarsson, 2009).  

 

Problemformulering 

Motivationen är en av grundstenarna till förändring och därför är det av yttersta vikt att 

barnen får den hjälp och det stöd som krävs. Då forskningen är otillräcklig angående 

motivation till förändring hos barn med obesitas är det intressant att ytterligare utforska 

ämnet.  

 

Syfte 

Syftet var att studera barns iso-BMI, barns uppfattning om sin övervikt/fetma samt barns och 

föräldrars förmåga till och hur redo de var till att förändras.  

 

Frågeställningar 

1.  I hur hög grad anser barnen att övervikten är ett problem och finns det skillnader mellan 

nybesöket (B1) och årsuppföljningsbesöket (B2), mellan könen samt mellan 

åldersgrupperna? 

 

2.  I hur hög grad anser barnen/föräldrarna sig redo till förändring av beteende och finns det 

skillnader mellan B1 och B2, mellan könen samt mellan åldersgrupperna? 

 

3.  I hur hög grad tror barnen/föräldrarna på sin egen förmåga till förändrat beteende och finns 

det skillnader mellan B1 och B2, mellan könen samt mellan åldersgrupperna? 

 

4.  Vilket BMI har barnen och finns det en skillnad mellan B1 och B2, mellan könen samt 

mellan åldersgrupperna?  

 

5.  Finns det ett samband mellan barnens BMI och om övervikten anses som ett problem vid 

B1 och B2, mellan könen samt mellan åldergrupperna? 

 

6.  Hur ser sambandet ut mellan hur redo till förändring barnen/föräldrarna anser sig vara och 

tron på den egna förmågan till förändring för barnen/föräldrarna vid B1 och B2? 

 



8 
 

7. Hur ser sambandet ut angående tron på den egna förmågan till förändring mellan barn och 

föräldrar vid B1 och B2 och mellan åldersgrupperna? 

 

METOD 

Design 

Designen är en kohortstudie med deskriptiv och komparativ ansats. 

 

Population och urval 

Urvalet innefattar 61 barn, där både de och föräldrarna fyllt i ett anamnesformulär inför 

nybesöket (B1) samt årsuppföljningsbesöket (B2), på överviktsmottagningen för barn och 

ungdom på Akademiska sjukhuset. Föräldrarna har hjälpt de barn som inte kunnat/velat fylla i 

formuläret själv. Barnen är uppdelade i tre åldersgrupper: 2-9 (n=8), 10-15 (n=35), 16-18 

(n=18) år samt indelade i grupper efter pojke (n=36) och flicka (n=25). De formulär där alla 

frågor är ofullständigt ifyllda, räknas som bortfall då det inte går att jämföra B1 och B2.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har gjorts utifrån de ifyllda anamnesformulären från B1 respektive B2 på 

överviktsenheten för barn och ungdom på akademiska sjukhuset i Uppsala. Överviktsteamet 

för barn och ungdom har utformat formuläret, motivationsfrågorna skapades utifrån RTCQ 

(Readiness To Change Questionaire), vilket är ett välkänt och validitetstestat frågeformulär. 

Frågeformuläret är mycket omfattande och endast frågor angående motivation (känna sig redo 

till förändring, tro på sin förmåga till förändring), om man upplever övervikten som ett 

problem och hur stort problem det i så fall anses vara, har använts i detta examensarbete (se 

bilaga 1). Motivationsfrågorna besvarades med en skala från ett till tio, där informanten 

ringade in den siffra som mest överensstämde med hur de ansåg sig vara redo respektive ha 

förmåga till förändring. Då informanten ringat in två siffror har författarna valt siffran mitt i 

mellan dem. Datajournalen för varje barn har granskats i syfte att se uppgifter om vikt, längd 

samt datum vid B2-tillfället har hämtats ifrån datajournalen. Informationen används för att 

planera behandlingen och frågeformuläret reviderades senast 2011. Behandlingen består av så 

kallade behandlingsbesök, där barnen och föräldrarna bland annat erbjuds kostrådgivning och 

hjälp och stöd till livsstilsförändring, ofta i form av motiverande samtal. 
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Tillvägagångssätt 

Anamnesformulären vars data har jämförts i examensarbetet finns sedan tidigare insamlade 

och förvaras på Överviktsmottagningen för barn och ungdom på Akademiska sjukhuset. Innan 

B1 respektive B2 skickas formulären hem till familjerna. Bifogat med formuläret är ett brev 

med ett dokument för godkännande av medverkan, beskrivning på hur det ska fyllas i samt 

vart och när det ska returneras. Formulären sparas och förvaras som journalmaterial för att 

sedan användas för jämförelse vid årsuppföljningarna. Datajournaler för aktuella barn har 

granskats vid de tillfällen då inte tillräckliga data framkommit av formulären t ex. datum för 

senaste besök vikt, längd samt BMI. Genom ansvarig läkare på Överviktsmottagningen för 

barn och ungdom fick författarna tillgång till materialet. Materialet var inte avidentifierat när 

författarna fick tillgång till det, utan kodning utfördes inför genomgången av formulären och 

inmatningen i Excel-matrisen.  

 

Bearbetning och analys 

Data sammanställdes i en matris i Excel. SPSS (statistical package for the social sciences) har 

använts för den statistiska analysen. För att besvara frågeställningarna har författarna använt 

deskriptiv statistik för att undersöka frekvenser och redovisa medelvärden och 

standardavvikelser. Beroende/oberoende T-test och ANOVA användes för att undersöka om 

signifikanta skillnader i medelvärden fanns, vald signifikansnivå p<0,05. Pearsons 

korrelations-koefficient tillämpades för att undersöka samband, vald signifikansnivå p<0,05. 

 

Etiska överväganden 

Personuppgifterna är väl skyddade i och med att enkäterna förvaras som journalhandlingar på 

Överviktsmottagningen för barn och ungdom. Formulären kodades av författarna under 

bearbetningen så att alla deltagare i studien var anonyma. Också datajournalgranskning 

utfördes för att få tillgång till barnens vikt, längd samt datum för senaste besök. Resultatet 

kommer inte att kunna härledas tillbaka till det enskilda barnet och kommer endast att 

användas inom överviktsteamets verksamhet. Ansvarig läkare för Överviktsenheten för barn 

och ungdom samt överläkaren för specialistmottagningarna på Barnsjukhuset (se bilaga 2 och 

3), har godkänt att journalmaterialet används i uppsatsen. Uppgifterna som samlats in är en 

del i kvalitetsutvecklingen inom Överviktsmottagningen för barn och ungdom. 
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RESULTAT 

Övervikten som ett problem 

Svarsfrekvensen var spridd över hela skalan med ojämn fördelning, se figur 1. Vid både B1 

och B2 svarade 54,1% från siffran sex till ”mycket stort problem” på skalan. Medelvärdet av 

skattningarna angående hur stort problem övervikten ansågs vara hos barnen vid B1 var 6,6 

(sd= 2,6) och vid B2 6,7 (sd= 2,5). 
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Figur 1. Frekvens över hur stort problem de barnen ansåg att övervikten var. 

 

Det fanns ingen signifikans i skillnaden gällande hur stort problem övervikten ansågs vara 

mellan B1 och B2. Inte heller mellan åldersgrupperna i B1 respektive B2 kunde ses någon 

signifikant skillnad. I B1 sågs ingen signifikant skillnad mellan könen däremot fanns det 

signifikans mellan könen i B2 (p<0,05). Flickor (M=7,6) ansåg att övervikten var ett problem 

i högre grad än pojkar (M=6,1). 

 

Redo till förändring 

Frekvensen av hur barn och föräldrar kände sig redo till en förändring vid B1 och B2 

presenteras i Figur 2. Vid B1 var barnens medelvärde 8,4 (sd=2,0) och föräldrarnas 9,2 

(sd=1,4). Vid B2 var medelvärdet hos barnen 7,7 (sd=2,6) och hos föräldrarna 9,0 (sd= 1,5). 
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 Figur 2. Frekvens över hur redo till förändring barnet och föräldrarna kände sig vid B1 och B2. 

 

 

Hos föräldrarna sågs ingen signifikans i skillnaden i hur redo de var till förändring, mellan B1 

och B2. Inte heller syntes någon signifikans i skillnaden hur redo de kände sig till förändring 

beroende på om de hade en dotter eller son, varken i B1 eller B2. Mellan B1 och B2 sågs 

ingen signifikant skillnad i hur barnen skattade sig i hur redo de var till förändring. Vid 

jämförelsen mellan pojkar och flickor, fanns ingen signifikans i hur redo de var vid B1 

respektive B2. Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan åldersgrupperna hos varken 

barnen eller föräldrarna i hur redo de var till förändring vid B1 respektive B2. 

 

 

Förmåga till förändring 

Medelvärdet av barnets skattade förmåga till förändring vid B1 var 6,8 (sd=2,6) och vid B2 

6,6 (sd=2,4). Föräldrarnas medelvärden var 6,0 (sd=2,6) vid B1 och 5,8 (sd=2,4) vid B2. 
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Figur 3. Frekvens över hur mycket barnen och föräldrarna trodde på sin förmåga till förändring vid B1 och B2.  

 

Mellan B1 och B2 sågs ingen signifikant skillnad i förmåga till förändring, varken hos barnen 

eller hos föräldrarna. I fråga om barnets förmåga till förändring beroende på åldersgrupp eller 

könstillhörighet, fanns ingen signifikant skillnad, vare sig i B1 eller B2. Vid B1 respektive B2 

fanns ingen signifikant skillnad hos barnen i åldersgrupperna eller mellan pojkar och flickor.  

I föräldrarnas förmåga till förändring relaterat till om de hade en son eller dotter samt i vilken 

åldersgrupp barnen tillhörde, syntes ingen signifikant skillnad, varken i B1 eller B2. Vid B1 

respektive B2 fanns ingen signifikant skillnad för föräldrarna relaterat till barnets 

könstillhörighet eller till barnets ålder. 

 

Iso-BMI i urvalsgruppen 

Resultatet för iso-BMI vid B1 sträckte sig mellan värdena 28,3 till 57,1 hos flickorna 

(M=38,1) och hos pojkarna var värdena 29,4 till 43,8 (M=36,0). Vid B2 blev lägsta värdet 22 

och det högsta 49,4 (M= 35,3) hos flickorna och 24,7 till 50,3 (M=34,4) hos pojkarna. Mellan 

pojkarna och flickorna sågs ingen signifikant skillnad i iso-BMI varken vid B1 eller B2. 

Skillnaden i iso-BMI för B1 och B2 var signifikant (p<0,05) där iso-BMI hade sjunkit för 

undersökningsgruppen från B1 (M=36,9) till B2 (M=34,8). Signifikanta skillnader sågs 

mellan åldersgruppernas iso-BMI vid B1 och B2, se tabell 1. Signifikanta skillnader fanns vid 

B1 mellan åldersgrupperna 2-9 år (M=44,7) och 10-15 (M=35,2) år samt 16-18 år (M=36,5). 

Ingen signifikant skillnad vid B1 fanns mellan åldersgrupperna 10-15 (M=35,2) och 16-18 
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(M=36,5) år. Signifikanta skillnader fanns vid B2 mellan åldersgrupperna 2-9 år (M=29,2) 

och 16-18 år (M=39,3) samt 10-15 år (M=33,9) och 16-18 år (M=39,3). Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan åldersgrupperna 2-9 år (M=29,2) och 10-15 år (M=33,9). I 

åldersgruppen 2-9 år hade iso-BMI sjunkit signifikant (p<0,01) mellan B1 (M=44,7) och B2 

(M=29,2). I åldersgruppen 16-18 år hade iso-BMI ökat signifikant (p<0,01) mellan B1 

(M=36,5) och B2 (M=39,3).  

 

Tabell 1. Skillnader i iso-BMI mellan åldersgrupperna vid B1 och B2.            

Barnets 

uppmätta 

 Åldersgrupp Medel- 

värde 

 Åldersgrupp n Sig. 

 

Iso vid B1 

 2-9 

 

44,7  
10-15 35 ,000** 

 
16-18 18 ,000** 

 10-15 

 

35,2  
2-9 8 ,000** 

 
16-18 18 ,507 

 16-18 

 

36,5  
2-9 8 ,000** 

 
10-15 35 ,507 

Iso vid B2 

 2-9 

 

29,2  
10-15 34 ,096 

 
16-18 17 ,000** 

 10-15 

 

33,9  
2-9 8 ,096 

 
16-18 17 ,006* 

 16-18 

 

39,3  
2-9 8 ,000** 

 
10-15 34 ,006* 

* p < 0,01, ** p < 0.001 
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Medelvärdet i iso-BMI i åldersgrupperna, könen samt B1 och B2 redovisas i figur 4 och 5.                                                                       

  
Figur 4 och 5. Iso-BMI fördelat på åldersgrupper, flickor och pojkar vid vid B1 och B2. 

 

Samband mellan iso-BMI och övervikt som ett problem 

I åldersgruppen 2-9 år fanns inget samband mellan om övervikten ansågs som ett problem och 

iso-BMI vid B1 och B2. I åldersgruppen 10-15 år fanns ett positivt samband mellan om 

övervikten ansågs som ett problem vid B1 och om övervikten ansågs som ett problem vid B2 

(r=0,596, p=0,01) samt om övervikten ansågs som ett problem vid B1och iso-BMI vid B2 

(r=0,379, p<0,05). Det fanns också ett samband mellan om övervikten ansågs som ett 

problem vid B2 och iso-BMI vid B2 (r=0,37,1 p<0,05). Iso-BMI vid B1 korrelerade med iso-

BMI vid B2 (r=0,385, p<0,05). I åldersgruppen 16-18 år fanns ett positivt samband mellan 

om övervikten ansågs som ett problem vid B1 och iso-MBI vid B1 (r=0,574, p<0,05). Iso-

BMI vid B1 kollererade med iso-BMI vid B2 (r=0,887, p<0,01) även för den här 

åldersgruppen. 

 

Samband i hur redo och tron på den egna förmågan till förändring 

Tabell 2 och 3 visar på ett flertal signifikanta samband, exempelvis mellan ”Barnets tro på sin 

förmåga till förändring” vid B1 och ” Hur redo barnet anser sig vara till förändring” (p<0.01).   
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Tabell 2. Samband mellan hur redo barnet anser sig vara och deras förmåga till förändring vid B1 och B2. 

 Barnets 

förmåga 

vid B1 

Barnet 

redo vid 

B1 

 Barnets 

förmåga 

vid B2 

Barnet 

redo vid 

B2 

Barnets 

förmåga 

vid B1 

Pearson 

Correlation 
1 ,590

**
  ,415

**
 -,012 

Sig. (2-tailed)  ,000  ,008 ,943 

N 48 48  40 40 

Barnet redo 

vid B1 

Pearson 

Correlation 
,590

**
 1  ,435

**
 ,088 

Sig. (2-tailed) ,000   ,004 ,580 

N 48 50  42 42 

       

Barnets 

förmåga 

vid B2 

Pearson 

Correlation 
,415

**
 ,435

**
  1 ,115 

Sig. (2-tailed) ,008 ,004   ,440 

N 40 42  48 47 

Barnet 

redo vid 

B2 

Pearson 

Correlation 
-,012 ,088  ,115 1 

Sig. (2-tailed) ,943 ,580  ,440  

N 40 42  47 49 

** p < 0.01 
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Tabell 3. Samband mellan hur redo föräldrar anser sig vara och deras förmåga till förändring vid B1 och B2  

  Föräldrars 

förmåga 

vid B1 

Föräldrar 

redo vid 

B1 

 Föräldrars 

förmåga 

vid B2 

Föräldrar 

redo vid 

B2 

Föräldrars 

förmåga 

vid B1 

Pearson 

Correlation 
1 ,146  ,470

**
 ,284

* 

Sig. (2-tailed)  ,286  ,001 ,043 

N 55 55  49 51 

Föräldrar 

redo vid 

B1 

Pearson 

Correlation 
,146 1  ,028 ,179 

Sig. (2-tailed) ,286   ,840 ,188 

N 55 60  54 56 

       

Föräldrars 

förmåga 

vid B2 

Pearson 

Correlation 
,470

**
 ,028  1 ,168 

Sig. (2-tailed) ,001 ,840   ,225 

N 49 54  54 54 

Föräldrar 

redo vid 

B2 

Pearson 

Correlation 
,284

*
 ,179  ,168 1 

Sig. (2-tailed) ,043 ,188  ,225  

N 51 56  54 57 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

 

Både vid B1 och B2 ses ett samband med signifikans (p<0,01) i hur barnet skattat sin förmåga 

till förändring och hur föräldrar skattat sin förmåga till förändring, se tabell 4. 

 
Tabell 4. Samband mellan hur redo barnet och föräldrarna anser sig vara och deras förmåga till förändring vid 

B1 och B2. 

  B1  B2 

  Barnets   

förmåga 

Barnet redo  Barnets   

förmåga 

Barnet redo 

  r r  r r 

B1 Föräldrars 

förmåga 
0,482

**
 0,362

*
 

 
0,227 0,088 

      

Föräldrar 

redo 
0,306

*
 0,383

**
  0,076 0,262 

       

B2 Föräldrars 

förmåga 
0,444

**
 0,341

*
  0,555

**
 0,292 

      

Föräldrar 

redo 
0,023 -0,098  0,104 -0,121 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
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Samband vid förmåga till förändring  

Resultatet för analysen av om det fanns samband mellan hur mycket barnen i de olika 

åldersgrupperna och föräldrarna trodde på sin förmåga till förändring redovisas i tabell 5. Det 

fanns ett positivt samband mellan hur barnen och föräldrarna har skattat att de tror på sin 

förmåga till förändring i åldersgrupp 10-15 år vid B1 (p<0,01) och även mellan barnen och 

föräldrarna hos 16-18-åringarna vid B2 (p<0,01). Sambandet var också positivt och 

signifikant mellan hur barnen i åldersgruppen 2-9 år och föräldrarna skattat sin förmåga till 

förändring vid B1 (p<0,05). Ett positivt samband sågs även vid B2 mellan barnen och 

föräldrarna i åldersgruppen 10-15 år (p<0,05).  

 

Tabell 5. Samband mellan barn inom åldersgrupperna och föräldrarnas tro på sin förmåga till förändring vid B1 

och B2. 
   B1 

Föräldrars förmåga 

r 

B2 

Föräldrars förmåga 

r 

 

 

B1 

 

 

Barnets 

förmåga 

 

2-9 år 

 

10-15 år 

 

16-18 år 

 

0,901* 

 

0,567** 

 

0,205 

 

0,807 

 

0,420* 

 

0,264 

 

 

B2 

 

 

Barnets 

 förmåga 

 

2-9 år 

 

10-15 år 

 

16-18 år 

 

0,438 

 

0,320 

 

0,092 

 

0,731 

 

0,506* 

 

0,684** 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
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DISKUSSION 

 

Resultatet visar att för undersökningsgruppen hade iso-BMI sjunkit från B1 till B2. Inom 

åldersgruppen 2-9 år hade iso-BMI sjunkigt medan för åldersgruppen 16-18 år hade iso-BMI 

ökat. Mellan könen fanns en skillnad angående om övervikten anses vara ett problem, där 

flickorna ansåg i högre grad än pojkarna att övervikten var ett problem vid B2. Samband 

fanns mellan iso-BMI och om övervikten ansågs som ett problem hos 10-15-åringarna vid B2 

och i åldersgruppen 16-18 år vid B1. Samband fanns mellan barnets tro på sin förmåga till 

förändring och hur redo till förändring barnet ansåg sig vara vid B1. Barnets tro på sin 

förmåga till förändring vid B1 korrelerade med barnets tro på sin förmåga till förändring vid 

B2. Hos föräldrarna fanns ett samband vid tro på sin förmåga till förändring mellan B1 och 

B2. Det fanns ett samband mellan barnets och förälderns tro på sin egen förmåga till 

förändring och hur redo de var till förändring vid både B1 och B2. Hos barn i åldersgrupperna 

2-9 år och 10-15 år fanns ett samband mellan den egna tron och föräldrarnas tro på förmåga 

till förändring vid B1. Vid B2 i åldersgrupperna 10-15 år och 16-18 år fanns också ett 

samband mellan barnens tro på sin förmåga till förändring, och föräldrarnas tro på sin egen 

förmåga till förändring. 

 

Resultatdiskussion 

Skillnaden i iso-BMI för undersökningsgruppen mellan B1 och B2 var signifikant där iso-

BMI hade sjunkit från B1 (M=36,9) till B2 (M=34,8), vilket är positivt och innebär att det 

stöd barnen och föräldrarna får via besöken på överviktsmottagningen ger resultat. Utbildning 

och motiverande samtal är mäktiga verktyg inom bland annat barnsjukvården för att framkalla 

positiva förändringar av beteendet (Blizzard Tripp et al, 2011).  Forskare har sett att den 

hälsorelaterade livskvalitén hos överviktiga ungdomar och barn generellt är lägre jämfört med 

normalviktiga barn och ungdomar (Ottova et al, 2011). Överviktsmottagningen har därför ett 

mycket viktigt uppdrag och behöver alla resurser de kan få för att kunna hjälpa dessa barn till 

en ökad livskvalitét. Att de yngre barnen får ett lägre medelvärde i iso-BMI efter ett år stödjer 

författarnas uppfattning om att tidig insats förbättrar oddsen för ett förändrat beteende som 

leder till ett positivt resultat. Hos de äldre barnen ökar iso-BMI efter ett år vilket indikerar att 

den gruppen behöver extra stöd och vägledning eller andra former av interventioner för att 

lyckas med sin viktnedgång. 
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I årsuppföljningsbesöket sågs signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. Flickor (M=7,6) 

ansåg att övervikten var ett problem i högre grad än pojkar (M=6,1). Det kan bero på att 

flickor vanligtvis är mer måna om sitt utseende och de mer definierar sitt egenvärde på hur de 

ser ut, medan pojkar vanligtvis definierar sitt egenvärde på vad de presterar. Idealbilden av 

hur modeindustrin tycker att flickor ska se ut kan bidra till att överviktiga flickor upplever 

övervikten som mer problematisk än pojkar. Det framkommer i denna rapport att barnen i 

genomsnitt inte anser att deras övervikt/fetma är något ”mycket stort problem”. Andelen barn 

som skattade övervikten/fetman som ett problem var vid andra besöket lika stor som vid 

första besöket men en omfördelning hade skett gällande i vilken grad. Parallellt med den 

oroväckande negativa utvecklingen av barnfetma i samhället finns en, kan det tyckas, vilja att 

normalisera övervikt och fetma, främst för att inte skuldbelägga barnen. Föräldrar stämplar 

ogärna sitt barn som överviktig på grund av den negativa associationen i vårt samhälle 

(Neumark-Sztainer, Wall, Story & van den Berg, 2007). Det är positivt att resultatet tyder på 

att barnen inte påverkas känslomässigt i så hög grad av att vara överviktiga eller feta, även om 

det i forskning framkommit att det är stor risk att bli mobbad eller bli mobbare om man har 

problem med sin vikt (Janssen et al, 2004). Wills och medarbetare (2005) fann att de 

kroppstyper som genom BMI definierades, som överviktiga/feta inte alltid uppfattas som feta 

eller mindre accepterade av tonåringar och det är inte alla tonåringar som strävar efter att bli 

smala. Det kan tänkas att om överviktsproblemet förminskas så blir den som är överviktig 

eller fet inte lika motiverad att göra de förändringar som är nödvändiga för en hälsosam 

livsstil.  

  

Vid jämförelse mellan könen och åldersgrupperna gällande i hur redo till förändring barnen 

och föräldrarna var, visade sig skillnaderna inte vara signifikanta. Familjerna som kommer till 

överviktsmottagningen verkar skatta sig lika när det gäller hur redo de var till en förändring, 

oavsett ålder och kön. De familjer som skattade sig lägre i hur redo de kände sig kan bero på 

det som Crawford et al (2005) tar upp i sin studie om att vissa föräldrar inte ser att deras barn 

är överviktiga utan ser de som relativt normalviktiga. Detta kan vara en orsak till att 

föräldrarna inte känner sig redo till en förändring vilket då även smittar av sig på barnen. De 

familjer som anser sig mycket redo till en förändring är mer positiva och peppar varandra och 

anser att de är redo att göra något åt problemet när de äntligen får professionell hjälp och stöd. 
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Även om man ser att det finns skillnader så är det inte signifikant skillnad mellan B1 och B2 

gällande i hur mycket barnen eller föräldrarna tror på sin förmåga. En förklaring kan vara att 

man skattar sig lika inom familjen på frågan om hur mycket man tror på sin förmåga till 

förändring. Motivation till förändring påverkas av det rådande familjeklimatet och varandras 

åsikter. Barn kan ha svårt att förstå att de inte blir smala på en gång och att det krävs mycket 

arbete och uppoffring för att nå sitt mål (Jackson et al 2005). Det kan vara en av orsakerna att 

motivationen tryter hos barnen som i sin tur påverkar föräldrarna. Att genomföra och att 

kunna upprätthålla en förändring är en utmaning för barnen och familjen, men framgång är en 

motivation i sig (Blizzard Tripp et al, 2011). Ser man att det blir ett resultat åt rätt riktning tror 

både föräldrarna och barnen på sin förmåga till att göra en förändring och att de kan nå sitt 

mål. 

 

Det framkommer i denna rapport att det finns ett samband mellan att barnet har högt iso-BMI 

och att övervikten upplevs som ett problem, i de två äldre åldersgrupperna. Det kan bero på 

att de äldre barnen blivit mer medvetna om sitt utseende och om hur andra barn runt omkring 

de ser ut.  I en studie som utfördes i Skottland 2006, undersöktes tonåringars uppfattning om 

deras egna kroppar. Många ungdomar beskrev hur deras kroppar började förändras när de 

slutat grundskolan, det sammanfaller oftast vid den tid i livet då den pubertala utvecklingen 

börjar. Hälften av tonåringarna som definierades som överviktiga/feta, kände sig frustrerade 

över att deras aptit ökade eller att deras lår, höfter eller magar hade blivit fetare (Wills et al, 

2005). Att sambandet mellan ett högt iso-BMI och att anse att övervikten/fetman är ett 

problem är inte oförklarligt eller konstigt. När utvecklingen till puberteten sätter igång 

kompliceras situationen ytterligare med behovet att bryta sig loss från föräldrarna och att 

bestämma över sig själv ökar. Humörsvängningar som gör det svårt för familjerna att känna 

motivation till förändring kan förekomma. 

 

Både vid B1 och B2 ses ett signifikant samband mellan hur barnet skattat sin förmåga till 

förändring och hur föräldrar skattat sin förmåga till förändring. Det kan innebära att barnen 

och föräldrarna påverkade varandra i hur de skattade sin förmåga till förändring. Föräldrarna 

och barnen kan tycka det är svårt att se sin egen förmåga i att göra en förändring eftersom de 

kan ha kämpat under en längre tid hemma och inte sett några större resultat. Detta kan 

jämföras med en studie där de kom fram till att svårigheter för föräldrarna som levt en längre 

tid med övervikt/fetma i familjen, där de har försökt göra något åt situationen men att det 
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istället blir en källa till stress och då kan det vara svårt att agera tillfredsställande och lyckas 

genomföra förändringar (Jackson et al, 2005). Vad gäller sambandet i hur redo barnet och 

föräldrarna anser sig vara till förändring ses bara ett signifikant samband i B1. De kan känna 

sig mycket redo att ta emot den hjälp som erbjuds i och med ett nybesök på 

överviktsmottagningen, men efter att ha kämpat med livsstilsförändringar i ett år kan känslan 

av hur redo man känner sig svikta hos antingen föräldrarna eller hos barnet. Även tron på den 

egna förmågan kan svikta efter ett år om de inte lyckats göra de förändringar som de önskat. 

 

Det fanns positiva samband mellan barn och föräldrars tro på sin egen förmåga till förändring 

i B1 i åldersgupperna 2-9 år och 10-15 år. Här kan det ha att göra med att de två yngre 

åldersgupperna är mer samspelta med föräldrarna och gör som de gör. De äldre barnen kan 

tycka det känns jobbigt att gå till en överviktsmottagning och skattar därför inte sin förmåga 

till förändring lika som föräldrarna. Familjen är den miljö som representerar den primära 

källan av social inlärning, influerar till och tillämpar hälsosamma vanor. Familjen 

tillhandahåller socialt och ”interpersonal” stöd som är ett instrument i skapandet och 

upprätthållandet av barnens matvanor och fysiska vane-mönster (Chen, Jose & Escarce, 

2010). I B2 fanns det signifikanta samband mellan barn och föräldrar vad gäller deras 

förmåga till förändring i åldersgupperna 10-15 år och 16-18 år. Varför sambanden skiljer sig 

mellan B1 och B2 kan man bara spekulera i. En orsak kan vara att de äldre barnen nu tycker 

att det känns ganska bra att få hjälp med sitt problem och samarbetar mer med föräldrarna. De 

yngre barnen däremot kan tycka att det bara är massa förbud och måsten vad gäller att 

förändringar och därför inte skattar sig lika som föräldrarna. 

 

Metoddiskussion 

Urvalsgruppen var relativt stor och redan ifyllda enkäter användes vilket resulterade i att inget 

bortfall fanns, vilket är en styrka i examensarbetet. Då frågeformulären kodades innan data 

började sammanställas finns inga personuppgifter eller annan information som skulle kunna 

härledas till barnet, helt enligt forskningsetiska riktlinjer (Helsingforsdeklarationen). 

Mätinstrumentet är en del i behandlingen på överviktsmottagningen och används 

kontinuerligt, det revideras med jämna mellanrum av en specialist inom respektive område. 

De ändringar som var genomförda under undersökningsperioden påverkade inte frågorna som 

ingår i undersökningen. Kvantitativ metod valdes eftersom det redan fanns kvantitativa data 

insamlade och att svarsalternativen på motiveringsfrågorna var en tiogradig likertskala. Intern 

påverkan på validiteten är om informanterna väljer att inte besvara en fråga och det blev ett 
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litet internt bortfall inom flertalet frågor vilket skulle kunna ha påverkat resultatet när 

beräkningar gjordes med undergrupper. När föräldrar svarar istället för barnen kan de också 

påverka svaren. Samtidigt finns svar från de mindre barnen vilket annars inte skulle ha varit 

möjligt. Extern validitet kan tänkas vara att informanterna svarar på enkäten utifrån vad de 

tror att mottagningspersonalen förväntar sig därför är det bra att också använda iso-BMI som 

utfallsmått.  

 

Resultatet som framkommit i examensarbetet kommer att implementeras i det fortsatta 

kliniska arbetet på Överviktsmottagningen på Akademiska barnsjukhuset. Tidiga insatser från 

hälso- och sjukvården i form av utbildning och stöd är av vikt för att förhindra att 

viktutvecklingen accelererar. Om problemet uppmärksammas i ett tidigt stadium gynnas hela 

familjen genom att de har lättare att genomföra de förändringar som behövs.    

 

Slutsats 

De interventioner som genomförs på Överviktenheten har lett till lägre iso-BMI särskilt för 

barn i åldersgruppen 2-9 år. De samband som finns om den skattade förmågan till förändring 

hos barn och föräldrar kan tyda på att motivationen är en av grundstenarna till förändring. 

Genom att hjälpa barn och föräldrar att bli mer motiverade kan de ha större möjlighet att nå 

sina mål vad gäller livsstilsförändring. Det är betydelsefullt att barnomsorg/barnhälsovård 

uppmärksammar indikationer på ohälsosam viktuppgång i ett tidigt skede då man i den här 

åldern är i en period där förändrat beteende får bra resultat. I åldersgruppen 16-18 år ökade 

iso-BMI till återbesöket vilket innebär att extra stöd och vägledning är nödvändigt för denna 

grupp. 

 

 

. 

 

    

 

 

 

 

 



23 
 

REFERENSER 

 

Agrawal, T., Hoffman, J. A., Ahl, M., Bhaumik, U., Healey, C., Carter, S., Dickerson, D., 

Nethersole, S., Griffin, D. & Castaneda-Sceppa, C. (2012). Collaborating for impact a 

multilevel early childhood obesity prevention initiative. Family & community health, 35(3), 

192-202.  

 

Bauer, K. W., Neumark-Sztainer, D., Fulkerson, J. A., Hannan, P. J., & Story, M. (2011). 

Familialcorrelates of adolescent girls’ physical activity, television use, dietary intake, weight, 

and body composition. International Journal of Behaveioral Nutrition and Physical Activity, 

8(25), 1-9. 

 

Beebe, D. W., D. Lewin, M. Zeller, M. McCabe, K. MacLeod, S. R. Daniels, and R. Amin. 

“Sleep in Overweight Adolescents: Shorter Sleep, Poorer Sleep Quality, Sleepiness, and 

Sleep-Disordered Breathing.” Journal of Pediatric Psychology 32, no. 1 (June 8, 2006): 69–

79. 

 

Blizzard Tripp, S., Templeton Perry, J., Romney, S. & Blood-Siegfried, J. (2011). Providers 

as weight coaches: using practice guides and motivational interview to treat obesity in the 

pediatric office. Journal of pediatric nursing, 26, 474-479.  

 

Chen, A. Y. & Escarce, J. J. (2010). Family Structure and Childhood Obesity, Early 

Childhood Longitudinal Study – Kindergarten Cohort. Preventing Chronic Disease, Public 

Health Research, Practice, And Policy, 7(3), A50. 

 

Crawford, D., Timperio, A., Telford, A. & Salmon, J. (2005). Parental concerns about 

childhood obesity and the strategies employed to prevent unhealthy weight gain in children. 

Public Health Nutrition, 9(7): 889-895. 

 

Erickson, S. J., Robinson, T. N., Haydel, K. F. & Killen J. D. (2000). Body Mass Index, 

Depressive Symptoms, and Overweight Concerns in Elementary School Children. Arch 

Pediatr Adolesc Med. 2000;154: 931-935.   

 



24 
 

Eschenbeck, H., Kohlmann, C-W., Dudey, S. & Schürholz, T. (2009). Physician-Diagnosed 

Obesity in German 6- to 14- Years- Olds. Prevalens and comorbidity of Internalising 

Disorders, Externalising Disorders, and Sleep Disorders. Obesity Facts. The European 

Journal of Obesity, 2009; 2: 67-73.  

 

Graziano, P. A., MacNamara, J. P., Geffken, G. R. & Reid, A. (2011). Severity of Children’s 

ADHD Symtoms and Parenting Stress: A Multiple Mediation of Self-Regulation. J Abnorm 

Child Psychol (2011). 39:1073-1083.  

 

Gunnarsdottir, T., Njardvik, U., Olafsdottir, AS., Craighead, LW. & Bjarnason, R. (2012). 

Teasing and social rejection among obese children enrolling in family-based behavioural 

treatment: effects on psychological adjustment and academic competencies. International 

journal of obesity, 36, 35-44.  

 

Helsingforsdeklarationen. (2008). WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF 

HELSINKI, Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 1 

Juni, 2013, från http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

 

Holm Ivarsson, B. (2009). MI motiverande samtal Praktisk handbok för hälso- och 

sjukvården. Gothia Förlag AB: Stockholm. 

 

Jackson, D., Mannix, J., Faga, P. & McDonald, G. (2005). Overweight and obese children: 

mothers strategies. Journal of Advanced Nursing 52 (1), 6-13. 

 

Janssen, I., Craig, W.M., Boyce, W.F. & Pickett, W. (2004). Associations between 

overweight and obesity with bullying behaviors in school-aged children. Pediatrics, 113(5): 

1187-1193. 

 

Magnusson, M.B., Sjöberg, A., Kjellgren, K.I. & Lissner, L. (2011). Childhood obesity and 

prevention in different socio-economic context. Preventive Medicine, 53: 402-407. 

 

Mangrio, E., Lindström, M. & Rosvall, M. (2010). Early life factors and beeing overweight at 

4 years of age among children in Malmö, Sweden. BioMed Central Public Health, 10; 764. 

 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


25 
 

Motionsguiden. (2005). Motivation - en enklare definition. Hämtad 1 Juni, 2013, från 

http://www.motionsguiden.se/Article.aspx?ArticleID=9&catID=8&type=cat 

 

Neovius, M., & Rasmussen, F. (2011). Alarmerande siffror för övervikt och fetma I Sverige 

och världen. Läkartidningen, 108(49), 2566-2568.  

 

Neumark-Sztainer, D., Wall, M., Story, M. & van den Berg, P. (2008). Accurate Parental 

Classification of Overweight Adolescents Weight Status: Does It Matter? Pedriatrics, 

2008;121:e 1495-1502. 

 

Onis, M., Blössner, M. & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of overweight and 

obesity among preschool children. The American Journal of Clinical Nutrition, 92: 1257-

1264. 

 

Ottova, V., Erhart, M., Rajmil, L., Dettenborn-Betz, L. & Ravens-Sieberer, U. (2012). 

Overweight and its impact on the health-related quality of life in children and adolescents: 

results from the European KIDSCREEN Survey. Quality of Life Research, 21, 59-69.  

 

Reinehr, T. (2011). Symposium III: Metabolic health, weight management and obesity 

prevention in childhood and adolescence effectiveness of lifestyle intervention in overweight 

children. Proceedings of the Nutrition Society, 70: 494-505. 

 

Samuelsson, G. (2007). Övervikt och fetma hos barn. Barnbladet tidskrift för Sveriges 

Barnsjuksköterskor, 32(1): 8-10. 

 

Sanderson, K., Patton, G.C., McKercher, C., Dwyer, T. & Venn, A.J. (2011). Overweight and 

obesity in childhood and risk of mental disorder: a 20-year cohort study. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 45: 384-392. 

 

Sjöberg, A., Moraeus, L., Yngve, A., Poortvliet, E., Al-Ansari, U. & Lissner, L. (2010). 

Overweight and obesity in a representative sample of schoolchildren- exploring the urban-

rural gradient in Sweden. International Association for the study of obesity, 12: 305-314. 

 



26 
 

Socialstyrelsen. (2005). Folkhälsorapport. Hämtad 7 april, 2013, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-111-2 

 

Southwell, O. & Fox, J. R. E. (2010). Maternal perceptions of overweight and obesity in 

children: A grounded theory study. British Journal of Health Psychology, 16, 626-641. 

 

Stokkenes, G. & Fougner, M. (2011). Physical activity and overweight: Experiances of 

children and youth in a Norwegian project. Advances in Physiotherapy, 2011;13: 170-176. 

 

Stewart, L., Chapple, J., Hughes, A. R., Poustie, V. & Reilly, J. J. (2007). Parent’s journey 

through treatment for their child’s obesity: a qualitative study. Arch Dis Child, 2008; 93:35-

39. 

 

Veugelers, P. J. & Fitzgerald, A. L. (2005). Prevalence of and risk factors for childhood 

overweight and obesity. CMAJ, 173 (6), 607-613.  

 

Wills, W., Backett-Milburn, K., Gregory, S. & Lawton, J. (2005).Young teenagers 

perceptions of their own and others bodies: A qualitative study of obese, overweight and 

“normal” weight young people in Scotland. Social Science & Medicine, 62, 396-406. 

 

World Health Organization. (2012). Childhood overweight and obesity. Hämtad 12 

november, 2012, från http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ 

 

1177. (2012). Övervikt och fetma hos barn. Landstinget i Uppsala län. Hämtad 10 Februari, 

2013, från http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overvikt-och-fetma-

hos-barn/  

 

Vårdguiden. (2013). Fetma och övervikt hos barn. Hämtad 3 April, 2013, från 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Fetma-hos-

barn/

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overvikt-och-fetma-hos-barn/
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overvikt-och-fetma-hos-barn/


 
 

 


