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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Ökad prevalens av övervikt hos barn - och ungdomar med förhöjd risk för sjukdomar 

relaterade till övervikt innebär ökad belastning på sjukvården. Det är betydelsefullt att kunna 

identifiera riskfaktorer som tidigt kan uppmärksammas av sjuksköterskor i det dagliga arbetet. 

Syfte 

Syftet var att undersöka om barn- och ungdomar själva upplever övervikten som ett problem 

samt om det fanns skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar i 

familjer med olika sociala familjeförhållanden. 

Metodbeskrivning 

Befintligt anamnesformulär från Överviktsenheten på Akademiska Sjukhuset granskades 

tillsammans med resultatet från accelerometermätning, där barn- och ungdomars aktivitet 

registrerades, och jämfördes mot deras egen uppfattning om hur aktiva de var. Resultaten 

analyserades med hjälp av ett statistiskt dataprogram och sammanställdes med deskriptiv och 

icke parametrisk statistik. 

Resultat 

Resultatet gör gällande att majoriteten av barnen och ungdomarna upplever övervikten som 

ett problem i deras vardag. Närmare hälften skattar sig själva som mer aktiva än vad de 

faktiska mätningarna med accelerometer påvisade. Mycket tid spenderas framför TV och 

datorer. När det gäller skillnader i aktivitetsnivå och de socioekonomiska 

familjeförhållandena gick det inte att se någon signifikant skillnad. 

Slutsats 

Övervikt är ett ämne som anses vara känsligt att prata om. Många barn- och ungdomar 

upplever själva övervikten som ett problem som ger dem sämre självkänsla och påverkar 

deras vardag negativt. Vetskapen om detta är viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge 

individanpassade vård och vara ett stöd under den livsstilsförändring som hela familjen är 

delaktig i. 
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ABSTRACT 

 

Background 

Increased prevalence of obesity in children- and young adults and risk for diseases related to 

obesity will increase the burden on medical care. It is important to identify early risk factors 

that can be noticed by nurses in the daily work. 

Aim 

The aim was to investigate whether children- and young adults themselves perceive 

overweight as a problem and if there was a difference in the measured activity levels between 

overweight children- and young adults in families with different socio-economic family 

status. 

Method description 

Existing survey from the Obesity Centre at the Akademiska Sjukhuset were examined 

together with the results from an accelerometer, where children- and young adults activity 

was recorded, compared to their perception of how active they were. The results were 

compared using a statistical software program and compiled with descriptive and non-

parametric statistics. 

Results 

The results do suggest that the majority of children- and young adults experiencing excessive 

weight have a problem in their everyday lives. Nearly half overestimate themselves as more 

active than what the actual measurements with accelerometer demonstrated. Much time is 

spent in front of the TV and computers. The results showed no significant difference 

recording the level of activity and the socio-economic family status.  

Conclusion 

Obesity is a topic that is considered to be sensitive to talk about. Many children- and young 

adults perceive the overweight as a problem, which makes them less self-esteem and affect 

their daily lives negatively. Knowing this is important for the nurse to be able to give 

individualized care and provide support for the lifestyle change that involves the whole 

family.  
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BAKGRUND 

 

De senaste 20 åren har fetmaförekomsten i Sverige fyrdubblats. Närmare 80 % av de barn 

som är överviktiga före puberteten kommer att fortsätta vara det upp i vuxen ålder, därför är 

det viktigt att tidigt förebygga barnfetma. Det finns viss ärftlighet när det gäller fetma och det 

finns studier som visar att så mycket som 40-70 % beror på genetiska faktorer. Överviktiga 

föräldrar har oftare överviktiga barn jämfört med normalviktiga föräldrar. Obalans mellan 

energiintag och energiförbrukning är den vanligaste orsaken till fetma. Det finns samband 

mellan social klass och utbildningsnivå när det gäller utvecklandet av fetma hos barn, vilket 

innebär att de högriskgrupper som kan urskiljas är barn till lågutbildade föräldrar, barn vars 

föräldrar är överviktiga, barn med en hög födelsevikt och barn till mammor som under 

graviditeten rökte. Överviktiga barn tenderar att bli mobbade och har ett minskat socialt 

kontaktnät, de har sämre självförtroende och får därmed en sämre livskvalitet (Dahlgren, 

2011). Det är viktigt att som sjuksköterska arbeta utifrån Sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) genom att ”Ha förmåga att identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer 

identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård undervisa och stödja 

patienter och närstående, individuellt eller i grupp…” (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Livsstilsfaktorer 

Orsaken till att andelen av överviktiga barn och vuxna har ökat under de senaste decennierna 

är främst på grund av en mer stillasittande livsstil och den ökade tillgängligheten av energitäta 

livsmedel och skräpmat.  Miljöfaktorer som påverkar ett mer inaktivt liv är TV och datorer 

som allt mer upptar fritiden (Dahlgren, 2011). Stillasittande är en riskfaktor för ohälsa. Det 

finns samband som visar att mer än två timmars stillasittande per dag har en negativ inverkan 

på vikt, hälsa och självkänsla. Barn som har en tidig erfarenhet av fysisk aktivitet är även mer 

aktiva som tonåringar (Socialstyrelsen, 2013). De faktorer som är viktiga för barn- och 

ungdomars matvanor är att familjen har gemensamma måltider, att föräldrarna tidigt ger barn- 

och ungdomar goda matvanor samt att äta en bra och näringsrik frukost (Bjerkreim, 2005). En 

aktiv livsstil ger minskad risk att utveckla sjukdomstillstånd relaterad till övervikt såsom 

hjärt– och kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes och osteoporos (SBU, 2007). 
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Skönhetsideal 

I dagens samhälle är skönhetsideal detsamma som att vara smal. Det kroppsideal som säljs 

idag är orealistiskt, ohälsosamt och dessutom svårt att uppnå, speciellt om det finns en 

ärftlighet för fetma. Denna stigmatisering gör att fördomar finns bland alla grupper, 

normalviktiga, överviktiga och även inom vården (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). 

 

Studier 

Det finns studier som visar att barn i familjer som är ekonomiskt starka är mer fysiskt aktiva 

och idrottar mer än barn i ekonomiskt svaga familjer, samt att pojkar är mer fysiskt aktiva än 

flickor (Nitzan Kaluski., Demem Mazengia., Shimony., Goldsmith & Berry, 2009; 

Socialstyrelsen, 2013; Stenhammar, Sarkadi & Edlund, 2007). Andra studier påvisar att barn 

som växer upp i familjer med låg socioekonomisk klass har en ökad risk för att bli överviktiga 

till skillnad mot barn som växer upp i familjer med högre socioekonomisk klass (Bjerkreim, 

2005; Livsmedelsverket, 2014).  

 

Resultatet från en studie gjord i Indien visade på starkt samband mellan övervikt och hög 

socioekonomisk klass. Vidare sågs också ett samband mellan familjer med en historia av 

övervikt och överviktiga barn. Orsaken till övervikt hos barn med hög socioekonomisk 

standard och inte hos de med låg socioekonomisk standard torde vara att de med lägre 

inkomst inte har tillgång till en näringsrik och varierande kost medan de med högre inkomst 

har en ökad konsumtion av godis och snabbmat (Goyal., et al, 2010).  

 

En annan studie gjord i USA kunde inte se några samband alls mellan barnens övervikt och 

familjens inkomst. Resultatet visade till viss del att orsaken till viktökningen bland barn- och 

ungdomar i USA var den ökade tid som spenderades framför TV och dator, samt på ett ökat 

kaloriintag, men det gällde över alla samhällsklasser och var inte kopplat till familjens 

socioekonomiska status (Wang & Zhang, 2006). 

 

Stenhammar, Sarkadi och Edlund (2007) påvisade i sin enkätstudie att barn till föräldrar med 

högre utbildning mer sällan åt skräpmat och åt mer frukt och grönsaker, de rörde sig oftare, 

deltog i fler organiserade aktiviteter och lekte oftare utomhus. Vidare framkom det att 

föräldrar med högre utbildning uppgav tidsbrist som orsak till att deras barn inte var mer 

fysiskt aktiva eller åt en mer näringsrik kost. Föräldrar med lägre utbildning uppgav dålig 
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ekonomin och tidsbrist som främsta orsak till att deras barn inte rörde på sig mer 

(Stenhammar, Sarkadi & Edlund, 2007). 

 

En studie gjord av Parry, Netuveli, Parry och Saxena (2008) visade att många föräldrar inte 

var medvetna om barnens övervikt och därför inte heller försökt göra något åt det. Resultatet 

av denna studie visar på vikten av att andra intressenter så som barnavårdscentral (BVC), 

skola och sjukvård tidigt screenar och uppmärksammar, informerar och utbildar föräldrar i 

vikten av att förebygga övervikt hos barn (Parry, Netuveli, Parry & Saxena, 2008). 

 

I en kohortstudie följde Jago, Baranowski, Baranowski, Thompson och Greaves (2005) tre- 

och fyraåriga barn under tre års tid för att se om body mass index (BMI) kunde förutses 

baserat på antal TV-timmar, fysisk aktivitet, stillasittande och kost. De signifikanta faktorer 

som påverkade barnens BMI var antal TV-timmar och antal timmar med fysisk aktivitet. 

Resultatet påvisade att den kritiska åldern är mellan sex och sju år där det genom begränsning 

av Tv-tittandet och ökning av mängden fysisk aktivitet kan göra att övervikt och fetma hos 

barn- och ungdomar kan förebyggas (Jago, Baranowski, Baranowski, Thompson & Greaves, 

2005). 

 

Rekommendationer och riktlinjer 

Att ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter finns det stark evidens för samt att det är en 

av de viktigaste faktorerna för att förhindra och påverka sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Enligt Livsmedelsverket bör barn röra på sig minst 60 minuter per dag 

(Livsmedelsverket, 2014). Aktiviteterna ska vara fysiska med hög intensitet minst tre dagar i 

veckan för att få med muskel- och skelettstärkande aktiviteter. Vidare bör aktiviteterna vara så 

varierande att barnen utvecklar andra fysiska förmågor så som flexibilitet, snabbhet, 

reaktionsförmåga, koordination och rörlighet (Socialstyrelsen, 2013). Fysisk aktivitet på 

recept (FaR®) kan skrivas ut av legitimerade sjuksköterskor till överviktiga barn- och 

ungdomar för att främja deras aktivitetsnivå. I manualen Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling (FYSS) från 2008 finns det beskrivet hur verktyg som exempelvis 

motiverande samtal (MI) kan används av sjuksköterskan i kombination med FaR®, samt vilka 

positiva effekter ökad aktivitet kan ge till barn- och ungdomar med till exempel övervikt, 

astma eller diabetes. Där finns även rekommendationer om lämplig aktivitet för varje 

sjukdomstillstånd (Ringsberg, 2009). 
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Body mass index 

Body mass index (BMI) är ett välkänt begrepp för att bedöma en persons vikt. BMI indelas i 

kategorierna underviktig, normalviktig, övervikt och fetma, och räknas ut genom att vikten i 

kg divideras med längden i meter i kvadrat d.v.s. kg/m2. När det gäller barn och ungdomar 

används isoBMI som även tar andra parametrar i beaktande förutom längd och vikt, 

framförallt är det tillväxtkurvor som används. Orsaken till att isoBMI används är att barn och 

ungdomar har olika tillväxtfaser under vilka kroppsammansättningen förändras. Mängden 

fettvävnad skiljer sig mellan pojkar och flickor i puberteten då pojkarna får en ökad 

muskelmassa medan flickorna får mer fettvävnad. En standardiserad tabell utifrån barnets 

ålder visar om barnet har isoBMI 25 eller isoBMI 30 vilket motsvarar övervikt respektive 

fetma. Detta mått används i Sverige samt i övriga Europa i forskningssammanhang och på 

individnivå vid behandling. En normal viktutveckling är när barnet under det första 

levnadsåret har en kraftig tillväxt och därefter en period då BMI sjunker, vid cirka sex års 

ålder inträffar en ny viktökning med ökat BMI och om denna viktökningsperiod infaller redan 

vid tre- fyraårsålder finns det en risk för framtida övervikt (Magnusson, 2013). 

 

Nordiska näringsrekommendationer 

Nordiska näringsrekommendationer (NNR, 2004) är framtaget av det Nordiska Ministerrådet 

och innehåller riktlinjer angående kost och näringsintag samt fysisk aktivitet. Tabeller 

presenteras med beräknad energiförbrukning uttryckt i kilojoule (kJ) per kilo (kg) kroppsvikt 

per dag för varje åldersgrupp och kön. Riktvärdena är indelade i lätt aktivitet, medelaktivitet 

och hög aktivitet. Exempelvis har en 10 årig flicka med lätt aktivitet en förbrukning på 220 

kJ/kg kroppsvikt per dag och en femårig pojke med medelhög aktivitetsnivå en förbrukning 

på 325 kJ/kg kroppsvikt per dag (Nordiska ministerrådet, 2004). 

 

Accelerometer 

Barns rörelsemönster skiljer sig från vuxnas och kan snabbt variera från stillasittande till 

aktivt. De subjektiva verktyg som används på Överviktsenheten vid Akademiska sjukhuset är 

aktivitetsdagbok där barn- och ungdomar får fylla i alla sina aktiviteter under dagen under ett 

visst antal dagar. Denna metod kan dock vara tidkrävande och omständligt att genomföra för 

familjerna vilket gör att en accelerometer är ett bra verktyg som komplement för att mäta 

aktiviteten hos barn och ungdomar. En accelerometer mäter kroppens acceleration, mer 

acceleration ger större intensitet. Den ger svar på hur länge kroppen varit i rörelse och hur 

mycket den rört sig. Accelerometern ger även ett mått på hur mycket kroppen varit 
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stillasittande och inaktiv, med andra ord fås ett direkt mått på hur mycket kroppen rör sig och 

hur det har fördelats över dygnet. I pedagogiskt syfte kan det vara bra att visa resultatet från 

accelerometern för familjen där de kan se hur aktiv barn- och ungdomarna är och 

fördelningen av aktiviteten över dagen. Accelerometern är beroende av var någonstans på 

kroppen den placeras och vid exempelvis cykling bör den placeras på benet för att 

registreringen ska bli så korrekt som möjligt. Vissa modeller kan användas vid bad och 

simning, dock inte den som används på Överviktsenheten vid Akademiska sjukhuset. 

Accelerometern har ett stort minne vilket gör det möjligt att mäta under en längre tidsperiod 

och vanligtvis sker mätningen under en vecka (Hagströmmer & Hassmén, 2008).  

 

BORIS 

Barnobesitas register i Sverige (BORIS) är ett nationellt kvalitetsregister som startades 2005 

och som får ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting 

(SKL). Syftet med registret är att långsiktigt följa upp den behandling som erbjuds barn med 

övervikt i Sverige och se vilka resultat det leder till. Registret ska även kvalitetssäkra vården 

så den blir likvärdigt över hela Sverige genom att påvisa vilka metoder som fungerar bra för 

behandling av barn med övervikt. Registret syftar även till att identifiera vilken behandling 

som är mest lämpad för de olika åldersgrupperna. BORIS ska kunna användas som ett verktyg 

för klinisk verksamhet och vara ett lättanvänt arbetssätt (Barnobesitas register i Sverige, 

2014). 

 

Överviktsenheten i Uppsala 

Övervikt och fetma kan till att börja med handläggas av barnhälsovården och 

skolhälsovården. Med hjälp av hälsosamtal och kartläggning av hur barnet rör på sig och dess 

kostvanor så ska sjuksköterskan kunna komma med råd och vara ett stöd till familjer. Om 

barnet behöver en livsstilsförändring så innebär det en förändring för hela familjen (Dahlgren, 

2011; Socialstyrelsen, 2013). I varje sjukvårdsregion i Sverige finns det obesitasteam som 

familjer med överviktsproblem får träffa, målet är att stärka barnet och föräldrarnas 

motivation till förändring (Dahlgren, 2011). 

 

På Överviktsenheten för barn- och ungdomar i Uppsala arbetar sjuksköterska, sjukgymnast, 

dietist, psykolog och läkare som ett team som utreder och behandlar barn- och ungdomar med 

fetma. Behandlingen bygger på varaktiga beteendeförändringar och det är viktigt att hela 

familjen och nätverket runt barnet så som skola, släkt och vänner är delaktiga. Behandlingen 
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går ut på att stärka och lyfta fram barn- och ungdomar tillsammans med familjens resurser och 

styrkor. Målet är en individanpassad behandling utifrån barn- och ungdomarna och deras 

familjs förutsättningar att förändra matvanor och öka den fysiska aktiveten och en långsiktig 

livsstilsförändring. I dag är det cirka 240 barn- och ungdomar inskrivna vid Överviktsenheten 

på Akademiska sjukhuset (Akademiska sjukhuset, 2014). 

 

Vetenskapligt ramverk 

Sjuksköterskan ska i sitt arbete främja hälsa. Kristoffersen (2006) skriver om detta ur ett 

teoretiskt perspektiv och refererar till Virginia Hendersons omvårdnadsdefinition. Henderson 

anser att patienter som saknar resurser att upprätthålla sina grundläggande behov ska få vård 

av sjuksköterskan för att kunna uppnå hälsa. Denna vård kan vara i form av att sjuksköterskan 

bistår med kunskap och/eller motivation till en förändring (Kristoffersen, 2006). Precis som 

Henderson bygger Dorothea Orems egenvårdsteori på att målet med omvårdnad ska vara att 

hjälpa patienten till självständighet och till att se sina egna omvårdnadsbehov. Orem beskriver 

att det finns tillfällen då patienten behöver hjälp att utföra handlingar som främjar hälsa och 

välbefinnande och att det är omvårdarens ansvar att se till att patienten och dess anhöriga får 

hjälp att återfå sin egenvårdskapacitet. Denna typ av omvårdnad bygger på ändamålsenlig och 

rationell handling som att lära patienten och anhöriga att vårda och behandla sig själva och att 

förstå behovet att detta (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Fetma är i dag ett växande problem och medför en ökad belastning och kostnad för 

sjukvården. En stor del av den ökade prevalensen av barn- och ungdomar med övervikt kan 

skyllas på den allt mer stillasittande livsstil som idag levs med allt mindre fokus på fysisk 

aktivitet. Barn- och ungdomar som lider av övervikt är mer socialt utsatta och löper större risk 

att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Sjuksköterska ska precis som Orem och 

Henderson tar upp i sina omvårdnadsteorier hjälpa patienten till att se sin eget 

omvårdnadsbehov och se till att även anhörig får rätt verktyg och motivation till att göra en 

livsstilsförändring. Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för hur barn- och 

ungdomar själva ser på sin övervikt och vilka problem de anser att övervikten orsakar. Det är 

också till hjälp att veta om det finns några skillnader mellan familjers socioekonomiska 

situation och överviktiga barn- och ungdomars aktivitetsnivå för att kunna ge familjer 

anpassade råd och kunna förstärka familjens motivation till förändring. 
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Syfte 

Syftet var att undersöka om barn- och ungdomar själva upplever övervikten som ett problem 

samt att se om det fanns skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och 

ungdomar i familjer med olika sociala familjeförhållanden så som föräldrars utbildningsnivå, 

arbets- och familjesituation (samboende eller ensamstående föräldrar). 

 

Frågeställning 

– Upplever barn- och ungdomar själva övervikten som ett problem? 

 

– Är det skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan barn- och ungdomar som uppskattar sin 

aktivitetsnivå som låg, medel respektive hög? 

 

– Är det skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar i familjer 

med olika sociala förhållanden, så som arbets- och familjesituation (samboende eller 

ensamstående föräldrar)? 

 

– Är det skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar till föräldrar 

med olika utbildningsnivå? 

 

METOD 

Forskningsdesign 

En deskriptiv kvantitativ enkätstudie. 

 

Urval 

Urvalet gjordes med ett konsekutivt urval (Polit & Beck, 2010) av barn- och ungdomar mellan 

5 - 18 år där medelåldern var 13 år, med diagnos övervikt/fetma inskrivna under 2013, och 

som vid inskrivningstillfället på Överviktsenheten för barn- och ungdomar vid Akademiska 

sjukhuset gett samtycke till att deras uppgifter får användas till forskning och finnas i 

kvalitetsregister. Totalt blev 72 barn- och ungdomar inskrivna under 2013. Tjugosex barn- 

och ungdomar exkluderades på grund av att deras journaler inte fanns tillgängliga, och två 

barn- och ungdomar exkluderades då de inte gett sitt samtycke till att deras uppgifter fick 

användas till forskning eller finnas i kvalitetsregistret Barnobesitas register i Sverige 

(BORIS). Av de kvarvarande 44 barn- och ungdomarna var det 22 pojkar och 22 flickor som 

alla inkluderades i denna studie. 



8 
 

 

Datainsamlingsmetod 

I samband med inskrivningen på Överviktsenheten vid Akademiska sjukhuset förde barn- och 

ungdomarna en aktivitetsdagbok och deras fysiska aktivitet mättes med hjälp av en 

accelerometer av märket ActiCal ® från Philips Respironics vilken gav ett mätresultat som 

visande medelaktivitet kJ/kg kroppsvikt/dag. Barn- och ungdomarna hade inför det första 

mötet tillsammans med sina föräldrar fyllt i ett anamnesformulär varifrån frågeställningar som 

var relevanta för syftet med denna studie valdes. Några av frågorna är utformade så att 

föräldrarna ska svara och resterande frågor besvarades av barn- och ungdomarna tillsammans 

med sina föräldrar. Anamnesformuläret ingår i ett projekt som startade 2008 och som 

fortfarande pågår där barnen via primärvården kommer i kontakt med Överviktsenheten vid 

Akademiska sjukhuset. Formuläret revideras fortlöpande och ytterligare frågor läggs till 

efterhand för att tillgodose att det kan användas som ett validerat redskap. Formuläret består 

av 70 omfattande frågor gällande familjens hälsohistoria, utveckling, aktuellt hälsostatus, 

aktivitet, matvanor, sömn, fritid samt motivation.  Till studien användes åtta av frågorna, 

exempel på frågor som användes är fråga 2:4 ”Hur ser föräldrarnas sysselsättning ut?” samt 

fråga 2:5 ”Hur ser familjesituationen ut?” som båda hade ett flertal alternativ som bäst 

beskriver familjens situation. Dessa alternativ kodades med siffror. Resultatet från 

accerometern användes för jämförelse med deras egen uppfattning om sin aktivitetsnivå 

jämfört med andra barn, som besvarats i fråga 8:1”Hur aktiv är du jämfört med andra barn?”  

 

Tillvägagångssätt 

Befintliga anamnesformulär granskades och frågor som kunde besvara frågeställningarna 

valdes ut och kodades till en mall för journalgranskning. Därefter granskades de barn- och 

ungdomar som både hade fyllt i ett anamnesformulär samt hade ett mätresultat från 

accelerometer. De kodade svaren sammanställdes i en matris i en excelfil där 

personuppgifterna inte fanns med. Personlig data såsom namn eller personnummer noterades 

aldrig från anamnesformulären. Resultat från accelerometer hade räknats ut till kJ/kg 

kroppsvikt/ dag och delades in i lätt, medel och hög aktivitetsnivå enligt NNRs klassificering 

där varje åldersgrupp har ett eget riktvärde (Bilaga 1). Tillstånd erhölls från verksamhetschef 

på Överviktsenheten på Akademiska sjukhuset för att få genomföra studie inom ramen för 

examensarbete. Tillstånd för granskning av journalhandling behövdes inte då målsman i 

samband med att anamnesformuläret fylldes i, fick välja om materialet skulle få användas till 

forskning eller inte.  
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Forskningsetiska överväganden 

Det finns en rädsla för att prata om barns övervikt med en oro över att inkräkta på den 

personliga integriteten och en oro för att skada barnens självkänsla. Respekt ska tas till 

individens och dennes rätt att styra över sina liv samtidigt som sjuksköterskan ska främja 

hälsa. Genom att inte lyfta frågan om övervikt med föräldrar och barn bidrar sjuksköterskan 

till ohälsa (Magnusson, 2013). All forskning ska bygga på informerat och frivilligt samtycke 

som helst ska vara skriftligen. En deltagare har alltid rätt att säja nej till att delta eller kan när 

som helst avbryta sin medverkan utan att uppge orsak eller att det på något vis påverkar den 

vård eller behandling som ges. All forskning ska garantera konfidentialitet av de uppgifter 

som inhämtas och används i projektet, att inte obehöriga har åtkomst och att material och 

kodlistor förvaras åtskilda (Northern Nurses Federation (NNF), 2003). När forskning ska 

utföras på barn, som inte kan yttra sin egen åsikt, är det upp till målsman att ge medgivande 

och det åligger målsman att föra barnets talan (Värdegrund för omvårdnad – SSF, 2010). Mot 

bakgrund av de forskningsetiska riktlinjerna har denna studie enbart använt data från de 

anamnesformulär där skriftligt samtycke getts från målsman och barn- och ungdomarna till att 

forskning får utföras på lämnade uppgifter samt till deltagande i kvalitetsregistret BORIS. 

Vidare har ingen information gällande barn- och ungdomars identitet noterats för att garantera 

deltagarnas konfidentialitet.  

 

Bearbetning och analys 

Mätresultat från accelerometern och den sammanställda enkäten fördes in i en matris och 

matades in i programmet Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) som analyserade 

variablerna. För att få jämförbara resultat gjordes det faktiska accelerometer-registrerade 

aktivitetsnivån först om till skalnivå där varje barns mätvärden ordnades in i låg- medel- eller 

hög aktivitetsnivå enligt NNRs uträknade riktlinjer för uppskattad fysisk aktivitetsnivå hos 

barn- och ungdomar för att få jämförbara resultat. När arbetet med analyserna påbörjades 

upptäcktes det att många av aktivitetsregisteringarna var mycket under de medelvärden som 

NNRs riktlinjer hade och då lades ytterligare en nivå till som benämndes mycket låg 

aktivitetsnivå. Till analyserna i SPSS valdes en signifikansnivån på 5 %, p = < 0.05.  

 

– Hur stor andel av barn- och ungdomarna upplever själva övervikten som ett problem? 

Resultatet redovisades i diagram samt en sammanfattning av de mest förkommande problem 

relaterade till övervikten som familjerna uppgav. 
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– Är det skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan barn och ungdomar som uppskattar sin 

aktivitetsnivå som låg, mellan respektive hög? 

Barn- och ungdomars upplevda aktivitetsnivå kategoriserades in i en ordinalskala utifrån 

NNRs indelning av aktivitetsnivå med kategorierna lätt- medel- och hög aktivitet och samma 

kategorier användes för den faktisk uppmätta aktivitetsnivå. För att se om barn- och 

ungdomars uppmätta aktivitetsnivå skiljde sig från den uppskattade gjordes en analys med 

hjälp av ett Chi2-test då det är frågan om jämförelse mellan variabler med två till tre 

kategorier samt även Fishers exakta test eftersom urvalet var litet i varje kategori (Ejlertsson, 

2012).  

 

– Är det skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar i familjer 

med olika sociala förhållanden, så som arbets- och familjesituation (samboende eller 

ensamstående föräldrar)? 

När det gäller boendesituationen gjordes en analys för att se om barn- och ungdomarnas 

uppmätta aktivitetsnivå skiljde sig om föräldrarna var samboende eller separerade. Detta 

gjordes med hjälp av ett Chi2-test då det rörde sig om två kategorier (samboende/ separerade). 

För att se om det fanns skillnad mellan barn- och ungdomars uppmätta aktivitetsnivå och 

föräldrarnas arbetssituation gjordes en analys med hjälp av ett Chi2-test då det rörde sig om 

tre kategorier (arbetslös, har arbete samt annat) samt även Fishers exakta test eftersom urvalet 

var litet (Ejlertsson, 2012). 

 

– Är det skillnad i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar till 

föräldrar med olika utbildningsnivå? 

För att se om det fanns skillnad mellan barn- och ungdomars uppmätta aktivitetsnivå och 

föräldrarnas utbildningsnivå gjordes ett Chi2-test då det rörde sig om jämförelse mellan 

variabler med tre kategorier (grundskola, gymnasium och universitet) och ett Fishers exakt 

test utfördes då det var ett fåtal familjer som hade besvarat den frågan (Ejlertsson, 2012). 

 

RESULTAT 

 

Övervikt som ett problem för barn- och ungdomar. 

72 % (n=31 av 43 svaranden) av barn- och ungdomarna uppgav att de upplever övervikten 

som ett problem medan 28 % (n=12 av 43 svaranden) inte såg övervikten som ett problem 

(figur 1). Av de barn- och ungdomar som upplevde övervikten som ett problem svarade 35 % 
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(n=15 av 43 svaranden) att det var svårt att hitta kläder som passade, 42 % (n=18 av 43 

svaranden) sa att övervikten gjorde det svårare att röra sig och att de blev andfådda och trötta, 

35 % (n=15 av 43 svaranden) sa att övervikten påverkade deras självförtroende negativt. 

 

 

Figur 1. Barn- och ungdomars (n=43 av 44) upplevelse av övervikt som ett problem eller inte. 

 

Skillnader i uppmätt aktivitetsnivå mellan barn- och ungdomar som uppskattar sin 

aktivitetsnivå som låg, medel respektive hög. 

69 % (n=24 av 35 svaranden) hade uppskattat sin aktivitetsnivå till det samma som den 

uppmätta. De flesta uppskattade sin aktivitetsnivå till mycket låg eller låg vilket var det 

samma som den faktiskt uppmätta. Övriga 31 % (n=11 av 35 svaranden) uppskattade sin 

aktivitetsnivå till högre än den uppmätta. Analysen visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad när det gäller den uppmätta aktivitetsnivån och den uppskattade (x2 = 3.014 df = 2, 

p=.277) (tabell 1). För att visa på hur undersökningsgruppens uppmätta aktivitetsnivå skiljde 

sig från den uträknade medelaktiviteten för varje åldersgrupp som kommer från NNR 

gällande daglig aktivitetsnivå gjordes ett diagram med ett linjärt medelvärde (figur 2). 

Tabell 1. Antal svarande och bortfall gällande frågeställning 2. 
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Uppmätt aktivitet / 

Egen uppfattning av aktivitet 

 

35 

 

79,5 % 

 

9 

 

20,5 % 

 

44 

 

100 % 

 

17

5

14

7

31

12

0

5

10

15

20

25

30

35

Upplever övervikten som ett problem Upplever inte övervikten som ett problem

A
n

ta
l 

(n
)

Övervikten som ett problem

Pojkar Flickor Pojkar & flickor



12 
 

Figur 2. Förhållandet mellan studiens barn- och ungdomars uppmätta aktivitetsnivå jämfört med NNR riktlinje 

för en aktivitet på medelnivå per åldersgrupp 

 

Vad det gäller stillasittande aktivitet påvisade resultatet att mycket tid går åt till TV och dator. 

31 % (n=12 av 39 svaranden) av barn- och ungdomarna spenderade mer än 5 timmar framför 

TV per dag under helgerna och 39 % (n=16 av 41 svaranden) framför datorn. 32 % (n=14 av 

44 svaranden) såg på TV mer än 5 timmar per dag under veckodagarna och 22 % (n=9 av 41 

svaranden) satt framför datorn mer än 5 timmar per veckodag (figur 3 och 4). 

 

Figur 3. Barn- och ungdomars stillasittande Tv-tid            Figur 4. Barn- och ungdomars stillasittande datortid 

vardagar (n=44) samt helg (n=39 av 44)                 vardagar (n=41 av 44) samt helg (n=41 av 44)  
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Skillnader i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar i familjer med 

olika sociala förhållanden, så som arbets- och familjesituation (samboende eller 

ensamstående föräldrar). 

Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad (x2 = 2.639, df = 2, p=.211). 67 % (n=39) har 

sammanboende föräldrar men enligt påvisat resultat har inte barn- och ungdomarnas 

boendesituation någon påverkan på hur aktiva de är (tabell 2 och figur 5). 

 

Tabell 2. Antal svaranden och bortfall gällande frågeställning 3 om boendesituationen.  

 

 

 

Antal 

Svarande Bortfall Totalt 

N Procent N Procent N Procent 

Uppmätt aktivitet/ 

Boendesituation 

 

 

39 

 

88,6 % 

 

5 

 

11,4 % 

 

44 

 

100 % 

 

 
 

Figur 5. Den uppmätta aktivitetsnivån hos barn- och ungdomar (n=39 av 44) och boendesituation 

 

När det gällde den uppmätta aktivitetsnivån och föräldrarnas arbete kunde resultatet inte 

påvisa någon signifikant skillnad gällande mammorna a) (x2 = 4.325, df =4, p=.334), eller hos 

papporna b) (x2 = .620, df =2, p=1.000).  92 % (n= 34 av 37 svaranden) av papporna hade 

arbete och 74 % (n=29 av 39 svaranden) av mammorna arbetade (tabell 3 och figur 6). 
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Tabell 3. Svarande och bortfall gällande frågeställning 3 gällande arbetssituationen. 

 

 

 

Antal 

Svarande Bortfall Totalt 

N Procent N Procent N Procent 

Uppmätt aktivitet/  

Arbete mamma a 
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88,6 % 
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11,4 % 
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100 % 

Uppmätt aktivitet/ 

Arbete pappa b 
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84,1 % 
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15,9 % 

 

44 

 

100 % 

 

Figur 6. Barn- och ungdomars uppmätta aktivitetsnivå och föräldrarnas arbetssituation. 

 

När det gäller den sociala familjesituationen undersöktes även hur det såg ut med egna och 

gemensamma intressen där resultatet visade att 80 % (n=35 av 44 svaranden) av barn- och 

ungdomarna hade egna fritidsintressen och 50 % (n=22 av 44 svaranden) av barn- och 

ungdomarna uppgav att de inte hade ett gemensamt fritidsintresse tillsammans med sina 

föräldrar. Av dessa uppger 20 % (n=9 av 44 svaranden) att de inte heller har ett eget 

fritidsintresse (figur 7). 
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Figur 7. Hur det förhåller sig med barn- och ungdomars (n=44) egna intressen och de gemensamma intressen 

som de har tillsammans med sina föräldrar. 

 

Skillnader i uppmätt aktivitetsnivå mellan överviktiga barn- och ungdomar till föräldrar med 

olika utbildningsnivå. 

Resultatet visade att majoriteten av de föräldrar som svarat i enkäten hade en utbildningsnivå 

motsvarande gymnasium, 67 % (n=14 av 21 svaranden) av mammorna och 63 % (n=12 av 19 

svaranden) av papporna. När det gällde mammorna som svarat hade 24 % (n=5 av 21 

svaranden) av dem enbart en utbildningsnivå motsvarande grundskola och 9 % (n=2 av 21 

svaranden) hade universitetsutbildning. När det gällde papporna som svarat i enkäten hade 21 

% (n=4 av 19 svaraden) en utbildningsnivå motsvarande grundskola och 16 % (n=3 av19 

svaranden) en universitetsutbildning. Dessvärre blev det ett stort bortfall som redovisas nedan. 

Resultatet visade inte någon signifikant skillnad när det gällde a) mammans (x2 = 3.570, df 

=4, p=.461) eller b) pappans (x2 = 3.735, df =4, p=.421) utbildningsnivå och den uppmätta 

aktivitetsnivån hos barn- och ungdomarna (tabell 4 och figur 8). 
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Tabell 4. Svaranden och bortfall gällande frågeställning 4 angående föräldrar med olika utbildningsnivå.  
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Figur 8. Barn- och ungdomars uppmätta aktivitetsnivå och föräldrarnas utbildningsnivå. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning 

Resultatet gör gällande att majoriteten av barn- och ungdomarna upplever övervikten som ett 

problem i deras vardag. Närmare hälften skattar sig själva som lika aktiva som de faktiska 

mätningarna med accelerometer påvisade och någon signifikant skillnad kunde inte ses. 

Mycket tid spenderas framför TV och datorer. När det gäller skillnader i aktivitetsnivå och de 

socioekonomiska familjeförhållanden gick det inte att se någon signifikant skillnad när det 

gäller uppmätt aktivitetsnivå och boende, arbete eller utbildningssituation. 
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Resultatdiskussion 

– Övervikt som ett problem för barn- och ungdomar. 

När det gällde frågan om barn- och ungdomars upplevelse av sin övervikt visade det sig att 

majoriteten av barn- och ungdomarna upplever övervikten som ett problem. En tredjedel av 

barn- och ungdomarna tog upp att det är svårt att hitta kläder som passar och mer än var tredje 

deltagare sa att det är jobbigt att hänga med på skolidrotten då de snabbt blir andfådda och 

trötta. Häften av deltagarna beskrev att de har dåligt självförtroende och att de skäms för hur 

de ser ut. Några av barn- och ungdomarna uttryckte också en oro för vad övervikten innebär 

när det gäller hälsan och de sjukdomar som kan orsakas av övervikt och fetma. Magnusson 

och Ljungkrona-Falk (2013) tar upp detta med skönhetsideal och att det i dagens samhälle är 

det liktydigt att vara smal och att se bra ut. Det finns en stigmatisering om vad som är normalt 

och även inom vården finns fördomar om kroppsideal. Detta bidrar till den låga självkänslan 

som många av de överviktiga barn- och ungdomarna känner. Magnusson (2013) tar upp den 

rädsla som finns inom vården för att prata om övervikt hos barn. Rädslan grundar sig i en oro 

för att inkräkta på integriteten och att skada självkänslan, men som Orem och Henderson tar 

upp i sina omvårdnadsteorier, och även som det står i Sjuksköterskans kompetensbeskrivning, 

är det sjuksköterskans ansvar att identifiera hälsorisker och att motivera till förändring och ge 

hjälp till egenvård (Socialstyrelsen, 2005). Dahlgren (2011) tar också upp detta med att barn 

och ungdomar med övervikt har sämre självförtroende och beskriver vidare att dessa barn- 

och ungdomar ofta även är utsatta för mobbning på grund av sin vikt. Barnens oro över 

hälsorelaterade sjukdomar överensstämmer med det som står i SBU (2007) om att övervikt 

och fetma kan leda till sjukdomstillstånd som bland annat diabetes typ-2, hjärt- kärlsjukdomar 

och en ökad risk för cancer och att det bästa för att förebygga dessa sjukdomar är en aktiv 

livsstil. 

 

– Skillnader mellan hur barn- och ungdomar uppskattar sin aktivitetsnivå och den faktiska 

uppmätta aktivitetsnivån.   

Nästan hälften av barn- och ungdomarna uppskattade att de var mer aktiva än vad som kunde 

ses vid den individuella aktivitetsregistreringen. Barn- och ungdomarna fick uppskatta sin 

aktivitetsnivå jämfört med andra barn och upplevde att de var mer aktiva än vad den faktiska 

uppmätta aktiviteten visar. Dahlgren (2011) tar upp stillasittande fritidsaktiviteter som en av 

anledningarna till ökad prevalens av övervikt hos barn- och ungdomar. Den sammanlagda 

skärmtiden var hög hos barn- och ungdomarna och antal timmar med idrott i skolan och på 

fritiden var låg. Det kan dessutom skilja sig i hur aktiva kamrater de har. Socialstyrelsen 
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(2013) menar att mer än två timmars stillasittande per dag är en riskfaktor för ökad ohälsa och 

även SBU (2007) påpekar att en stillasittande livsstil kan bidra till fysisk ohälsa. Det är viktigt 

att ha en aktiv livsstil och eftersom barn- och ungdomarna tyckte att de var aktiva så kan det 

vara svårt att motivera dem till ökad fysisk aktivitet. Parry., et al (2008) har funnit att många 

föräldrar inte är medvetna om sitt barns övervikt och därför kan det vara svårt att få till en 

viktnedgång om inte problemet lyfts av exempelvis sjukvårdspersonal för att göra föräldrarna 

uppmärksamma på den risk som föreligger vid övervikt hos barn- och ungdomar. Vårdgivaren 

ska aktivt verka för att egenvårdsbehovet blir uppfyllt och ge information och motivation till 

hela familjen och uppmuntra till en aktiv livsstil. 

 

– Skillnader mellan överviktiga barn- och ungdomars aktivitetsnivå och familjernas sociala 

förhållanden, så som arbets- och familjesituation. 

Resultatet av analyserna kunde inte visa på någon signifikant skillnad gällande barn- och 

ungdomars aktivitetsnivå och familjens sociala förhållande. En fråga som kopplades till den 

sociala situationen var om barn- och ungdomarna hade några fritidsintressen. I 

anamnesformuläret framkom det att de flesta av barn- och ungdomarna hade ett fritidsintresse. 

En annan fråga var om barn- och ungdomarna även hade ett gemensamt fritidsintresse 

tillsammans med sina föräldrar och hälften av barn- och ungdomarna uppgav att de inte hade 

det. En femtedel av dessa barn- och ungdomar hade inte heller ett eget fritidsintresse. Frågan i 

formuläret angående fritidsintressen specificeras inte till fysiska intressen eller om de är 

organiserade, t ex fotbollsträning i lag utan var mer en generell fråga. Möjligtvis kan det vara 

så att frågan om gemensamma intressen tolkades som om att det gäller fysiskt aktiva intressen 

och att det är därför som många barn- och ungdomar uppgav att individuella och 

gemensamma fritidsintressen saknades. Socialstyrelsen (2013) menar att barn som är aktiva 

tidigt i livet också fortsätter att vara aktiva i framtiden och detta är viktigt att veta som 

förälder och vårdpersonal. Barn- och ungdomar och föräldrar ska uppmuntras att ha en aktiv 

fritid. De sociala förhållanden som avsågs var huruvida föräldrarna arbetade, var sjukskrivna 

eller arbetslösa. I flera studier och publikationer kan det påvisas att aktivitetsnivå är lägre hos 

barn som bor i familjer med låg inkomst. En familj där en förälder är arbetslös eller 

sjukskriven har rimligtvis en lägre inkomst och då har barn- och ungdomarna en större risk för 

att bli överviktig i och med den lägre aktivitetsnivån. (Nitzan Kaluski., et al 2009; 

Socialstyrelsen, 2013; Stenhammar, Sarkadi & Edlund, 2007). Om barn- och ungdomarnas 

föräldrar är ensamstående och/eller arbetslösa, oavsett utbildningsnivå, kan ekonomin vara 

ansträngd. Det framkom inte i detta resultat och bekräftar därmed inte vad litteratur och 
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tidigare studier påstår. Denna studies resultat visade att det inte fanns någon skillnad avseende 

barn- och ungdomarnas aktivitetsnivå i relation till föräldrarnas sociala situation. Studien 

undersökte enbart barn- och ungdomar som var överviktiga eller led av fetma och då är det 

sannolikt troligare att de överlag har en mer inaktiv livsstil.  

 

– Skillnader avseende överviktiga barn- och ungdomars aktivitetsnivå beroende på 

föräldrarnas utbildningsnivå. 

Resultatet påvisade inte någon skillnad mellan överviktiga barn- och ungdomars aktivitetsnivå 

när det gällde den nivå på utbildning som deras föräldrar har. De flesta av föräldrarna i 

studien hade en utbildning motsvarande gymnasienivå, några få var högskoleutbildade och 

några saknade utbildning högre än grundskola. Det som framkom i resultatet var att mamman 

och pappan i samma familj ofta hade liknande nivå på sina utbildningar men att 

utbildningsnivån inte var av signifikant betydelse för barn- och ungdomarnas fysiska aktivitet. 

Enligt Dahlgren (2011) så är föräldrars utbildnings nivå och då främst lågutbildade föräldrar 

en riskfaktor när det gäller övervikt hos barn- och ungdomar. Stenhammar, Sarkadi & Edlund 

(2007) visar i sin studie på ett resultat där barnen som hade föräldrar med en högre utbildning 

också rörde på sig mer än de barn vars föräldrar hade en lägre utbildning. I de fall där barnen 

inte var så aktiva angav föräldrarna med högre utbildning tidsbrist som en orsak medan 

föräldrarna med lägre utbildning uppgav dålig ekonomi som orsak till att deras barn inte var 

mer aktiva. Detta är väldigt viktigt att notera då det kan vara skillnad på vilka insatser som 

behövs för de olika grupperna. Vidare framkom det att barn till högutbildade föräldrar i större 

utsträckning deltog i organiserade aktiviteter och oftare lekte utomhus. 

 

Metoddiskussion 

Som mätinstrumentet i denna studie användes valda frågor från det anamnesformulär som 

barn- och ungdomar fyller i vid inskrivning vid Överviktsenheten på Akademiska Sjukhuset 

samt den aktivitetsmätning som gjordes med hjälp av accelerometer. På grund av att 

anamnesformuläret reviderats i olika omgångar och vår frågeställning gällande 

utbildningsnivå enbart funnits med sedan den senaste revideringen, juni 2013, innebar detta 

en begränsning i antalet föräldrar som svarat på just den frågan. Detta kan vara orsak till att 

det inte gick att se någon signifikant skillnad mellan barn- och ungdomars aktivitetsnivå i 

förhållande till deras föräldrars utbildningsnivå då det urvalet var lågt. Vidare kan det vara en 

nackdel att formuläret fylls i av både föräldrarna och barn- och ungdomarna då det inte kan 

säkerställas att det enbart är barnets åsikt som framkommer. 
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I resultatet framkom det att hälften av barn- och ungdomarna inte hade några gemensamma 

intressen med sina föräldrar och det kan tänkas att frågan i formuläret är oklar och lätt kan 

misstolkas. Eftersom formuläret bland annat handlar mycket om fysisk aktivitet kan frågan 

om det gemensamma intresset misstolkas till att enbart gälla gemensam fysisk aktivitet och 

inte andra typer av intressen. Genom att omformulera frågan i formuläret med ett 

förtydligande om vilka typer av intressen som efterfrågas, eller genom att lägga till ytterligare 

en fråga om gemensamma intressen som inte är av fysiskt inslag skulle det kunna innebära att 

resultatet blir annat. 

 

När det gäller mätmetoden med accelerometer upplevs detta som ett bra verktyg för att få reda 

på barn- och ungdomarnas rörelsemönster under en längre tid, det som dock är missvisande är 

att den inte mäter all form av fysisk aktivitet. Flera av barn- och ungdomarna nämnde simning 

som aktivitet men då accelerometern som användes vid mättillfällena inte kunde användas i 

vatten skulle barn- och ungdomarna kunnat erhålla ett högre mätresultat. Dock används 

aktivitetsdagbok som komplement och där kan exempelvis simning föras in men i denna 

studie har inte aktivitetsdagboken granskats.  

 

Anamnesformuläret är en bra utgångspunkt när det gäller att öka förståelsen för barn- och 

ungdomars övervikt men det som saknas är en kontrollgrupp att jämföra emot. Som det är 

idag blir jämförelsen i en grupp med enbart överviktiga barn- och ungdomar. Litteraturen 

bekräftar frågeställningar men det resultat som framkommit i denna studie motsäger det som 

står i litteraturen.  

 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan ska förebygga hälsorisker och motivera patienter till livsstilsförändringar. Det 

kan känna svårt att prata om övervikt och fetma hos barn- och ungdomar av rädsla för att 

inkräkta på deras integritet. Vetskapen om att barn- och ungdomarna själva säger att de 

upplever övervikten som ett problem och att de har dålig självkänsla på grund av vikten borde 

motivera sjuksköterskor till att i ett tidigt skede se varningssignaler och att lyfta frågan med 

föräldrarna. 

 

Vår studie omfattade 44 barn- och ungdomar vilket är en relativt liten grupp och för att få 

starkare evidens behöver undersökningsgruppen vara större. Det kan det vara av intresse att 

fokusera på varje ålderskategori var för sig för att få en djupare förståelse för och se 
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eventuella samband mellan ålder och övervikt, likaså om det finns något samband mellan den 

socioekonomiska bakgrunden och barn- och ungdomars övervikt och aktivitetsnivå, så att 

sjukvården i framtiden ska kunna individanpassa vården på ett bra sätt. Ytterligare studier 

med möjlighet till att ha icke-överviktiga barn- och ungdomar som kontrollgrupp är önskvärt. 

Gällande föräldrars utbildningsnivå var urvalet för litet för att kunna ge ett tillförlitligt och 

signifikant svar på om det har någon påverkan på barn- och ungdomars aktivitetsnivå men 

frågan är dock relevant. Det skulle vara av intresse att se vidare forskning inom området, då 

det kan påverka den framtida vårdens utformning och hur familjer med överviktsproblem bör 

bemötas. 

 

Slutsats 

Övervikt är ett ämne som kan anses känsligt att prata om. Många barn- och ungdomar 

uppfattar själva övervikten som ett problem som ger dem sämre självkänsla och påverkar 

deras vardag negativt. Vetskapen om detta är viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge 

individanpassad vård och vara ett stöd under den livsstilsförändring som hela familjen är 

delaktig i. 
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BILAGA 1 

Beräknat daglig energiförbrukning uttryckt i kJ per kg kroppsvikt/dag uppdelat på kön och 

ålder enligt NNR (2004). 

Flickor och pojkar ålder 5-9 

Ålder Flickor 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

Pojkar 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

5 320 325 

6 320 325 

7 305 325 

8 285 310 

9 365 295 

 

Flickor ålder 10- 17 

Ålder Låg aktivitet 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

Medel aktivitet 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

Hög aktivitet 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

10 220 250 280 

11 200 230 255 

12 190 215 240 

13 180 200 225 

14 165 190 210 

15 160 180 205 

16 155 180 200 

17 155 175 195 

 

 

Pojkar ålder 10 – 17 

Ålder Låg aktivitet 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

Medel aktivitet 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

Hög aktivitet 

kJ/kg kroppsvikt per dag 

10 250 285 315 

11 235 265 295 

12 220 250 280 

13 210 235 265 

14 205 230 265 

15 195 220 250 

16 190 215 240 

17 185 210 235 

 


