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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund:  

Övervikt och fetma är ett ökat problem bland barn och ungdomar runt om i världen. Det finns 

många faktorer som kan påverka att ett barn blir överviktig, bland annat dåligt sömnmönster. 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur barn och ungdomar med övervikt eller fetma i 

åldrarna 6-18 år sover. 

 

Metod:  

En kvantitativ studie gjordes genom att sammanställa data från enkäter som lämnats genom 

ett vårdprogram för överviktiga barn och ungdomar vid ett sjukhus i Mellansverige. Totalt 

deltog 40 barn i åldrarna 6-12 år och 36 ungdomar i åldrarna 13-18 år. 

 

Resultat:  

Barn 6-12 år sov i genomsnitt 9,1 timmar på vardagar och 9,4 timmar under helgdagar. 

Motsvarande siffror för ungdomar 13-18 år var 7,3 respektive 9,1 timmar. Det finns en 

signifikant skillnad i sömnduration mellan barn och ungdomar under vardagar. Barn och 

ungdomar skattar sin sömnkvalité som generellt bra, dock har ungdomar i högre grad problem 

som är kopplade till sömn än vad barn har och en signifikant skillnad mellan grupperna kan 

ses avseende snarkningar. Det finns inte något samband mellan antal sömntimmar per natt och 

upplevelsen av sömnkvalité. 

 

Slutsats: 

Barn och ungdomar sover inte tillräckligt, eller på gränsen till för lite, enligt de 

rekommendationer som finns men de upplever själva att deras sömnkvalité är generellt 

bra. Mer forskning behövs kring barn och ungdomar med övervikt eller fetma och deras 

sömnvanor för säkrare resultat.  
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ABSTRACT 

Background:  

Overweight and obesity are increased problems in the world. There are many factors that 

possibly can have an effect on overweight, for example bad sleep patterns. The purpose of this 

study is to investigate the sleep duration and quality amongst children and adolescents with 

overweight or obesity.  

 

Method: 

A quantitative study has been made by compiling information from a questionnaire. The 

questionnaire was given out at a hospital in the middle of Sweden. 40 children, in ages 6-12 

years, and 36 adolescents, in ages 13-18 years, participated in the study.  

 

Results: 

Children (6-12 years old) slept in average 9,4 hours during weekdays and 9,1 hours during 

weekends. Adolescents (13-18 years old) slept in average 7,3 hours during weekdays and 7,1 

hours during weekends. There´s a significant difference between the groups considering sleep 

duration during weekdays. The children and adolescents value their sleep quality as good, 

though adolescents report a higher level of sleep issues than children. There´s a significant 

difference between the groups considering loud snoring. There´s no significant correlation 

between sleep duration and reported sleep quality.  

 

Conclusion: 

Children and adolescents don’t sleep enough, or barely sleep enough, according to the 

recommendations for children in 6-18 years. However, the participants consider themselves 

having an, in general, good sleep quality. More research about sleep patterns amongst obese 

and overweight children and adolescents is needed, to acquire a higher understanding. 
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1. BAKGRUND 

1.1. Epidemiologi 

Övervikt och fetma är ett världsomfattande stigande hälsoproblem i såväl höginkomstländer 

som låg- och medelinkomstländer (WHO, 2015). Det uppskattas att mer än en miljard vuxna 

människor världen över, idag är drabbade av övervikt eller fetma (Haslam & James, 2005). I 

Sverige uppskattas ca en tredjedel av kvinnorna och mer än hälften av männen i vuxen ålder 

vara drabbade av övervikt eller fetma. I alla åldersgrupper, även barn, ökar andelen med 

övervikt. Det finns flera olika orsaker till detta, det troliga är att individen äter för mycket i 

förhållande till den fysiska aktivitetsnivån. Det finns skillnader i andelen överviktiga och 

andelen som har fetma. Övervikt är vanligare bland män, medan fetma är ungefär lika vanligt 

hos både män och kvinnor. Fetman har ökat bland alla åldergrupper, dock mest bland kvinnor 

i åldrarna 16-34 år. I Sverige är fetma vanligare bland lågutbildade än högutbildade 

människor. Kostnaden för sjukvården vad gäller övervikt och fetma beräknas varje år uppgå 

till ca 2 % av alla sjukvårdskostnader, dvs ungefär 3 miljarder kronor (Boström & Eliasson, 

2005). 

 

1.2. Definition 

WHO (2015) definierar övervikt och fetma som en onormal eller överdriven ansamling av fett 

som i sin tur utgör en risk för människans hälsa. Den procentuella fettmassan i kroppen 

bygger på hur stor del av kroppen som består av fettvävnad. Denna vävnad finns framför allt i 

underhuden samt runt de inre organen i bukhålan och har en del olika funktioner. Gul 

fettvävnad är den dominerande formen som föreligger i kroppen och fettet i dessa celler är ett 

viktigt energiförråd för kroppen. Fettet som finns i underhuden är ett viktigt isoleringsskikt 

som bidrar till minskade värmeförluster för kroppen (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 2007). 

Det är dock viktigt att fettmassan kring bukorganen inte blir för stor, då det medför en 

hälsofara för människan (Ericson & Ericson, 2008). Fettmassan kan räknas ut med hjälp av en 

så kallad Bodpod. Detta specifika instrument mäter en människas kroppssammansättning eller 

fettandel (Ellis, 2000). Ytterligare mätmetoder är att mäta bukhöjden på en individ.  

 

Bukfett är det mest skadliga för kroppen och anses vara en stor hälsofara för människan. Att 

mäta bukhöjden på en individ är då en av de antropometriska mått som används för att se om 

en person lider av övervikt eller fetma.  
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1.2.1. BMI och iso-BMI 

BMI är ett mått på kroppssammansättningen i förhållandet mellan längd och vikt. En vuxen 

person anses vara överviktig när dess BMI överstiger 25 och vara drabbad av fetma vid ett 

BMI på 30 eller mer (Boström & Eliasson, 2005). För barn ser gränserna för övervikt och 

fetma ut på annat sätt då det tas hänsyn till ett barns tillväxtkurva och att de har en annan 

kroppssammansättning jämfört med vuxna. Hos barn används ett liknande mått, iso-BMI (se 

bilaga 4), där gränsvärdena för övervikt respektive fetma är anpassat efter barnets normala 

tillväxtkurva (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). 

 

1.3. Barn och övervikt 

År 2013 rapporterade WHO att 42 miljoner barn under 5 år led av övervikt eller fetma och i 

utvecklingsländer är ökningstakten 30 % högre än i industriländer, gällande barn med 

övervikt eller fetma (WHO, 2015). Det beräknas även vara en ökad trend som resulterar i att 

ca 60 miljoner barn kommer vara drabbade år 2020. Den världsomfattande prevalensen för 

hur många barn som idag ligger i riskzonen för övervikt är 92 miljoner och den procentuella 

ökningen är 2,5 % mellan år 1990 till 2010 (Blössner, Borghi & De Onis, 2010). 

 

I Sverige uppskattas ca en femtedel av barn och ungdomar i skolåldern vara överviktiga 

(Dahlgren, 2011). Risken med att vara överviktig som barn leder till större sannolikhet att 

förbli överviktig eller få funktionshinder i vuxen ålder samt för tidig död (WHO, 2015). Det 

har även framkommit att barn med övervikt eller fetma har ökade problem med 

andningssvårigheter exempelvis sömnapné eller respiratorisk insufficiens, huvudvärk och 

trötthet, förhöjt blodtryck och de har en ökad belastning på leder med ledbesvär och inskränkt 

rörlighet. Utöver detta är det en tidig markör för hjärt- kärlsjukdomar och de riskerar i högre 

grad att få följdsjukdomar så som ökad insulinresistens och därmed diabetes (Dahlgren, 

2011). Det är också en bidragande faktor till vissa tumörsjukdomar så som bröst-, colon- och 

endometrialcancer. Övervikten eller fetman har också setts bidra till psykologiska effekter hos 

den sjuke (WHO, 2015). Många överviktig barn riskerar att nedvärderas i sociala 

sammanhang, vilket lätt leder till utanförskap och mobbning. Barn och ungdomar med 

övervikt eller fetma har ofta dåligt självförtroende, dålig livskvalité och kan ibland 

nedvärderas av andra jämnåriga (Dahlgren, 2011). 
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1.4. Sömn 

Sömn är ett tillstånd där medvetandegraden är förändrad och förmågan att ta emot signaler 

från omgivningen är avsevärt nedsatt. Det klassas inte som medvetslöshet, då individen går att 

väcka. Sömnen engagerar många olika centrum i centrala nervsystemet, särskilt hjärnstammen 

har en betydande roll för normal sömn (Åkerstedt, 2006). Även andra system i kroppen 

engageras under sömnen, så som hormonproduktion (Asp & Ekstedt, 2012). Syftet med sömn 

är att hjärnan och kroppen ska återhämta sig. Under tiden som människan sover samlas energi 

som sedan kan förbrukas i vaket tillstånd (Broman, 2010). Sömnen fyller således funktionen 

att både vara en återhämtande och en utvecklande process. Specifikt för barn är att sömnen är 

en process för att de ska kunna växa och läka skador. Detta är extra energikrävande vilket i 

sin tur leder till att barn är i behov av sömn mer än vuxna (Asp & Ekstedt, 2012). 

 

Den totala sömntiden minskar i takt med att åldern ökar (Ekstedt, Nyberg, Ingre, Ekblom & 

Marcus, 2013), men kan också bero på hur familjens levnadsvanor och individens utveckling 

ser ut (Asp & Ekstedt, 2012). Barn i småbarnsåldern har normalt sett en stabil dygnsrytm 

genom att den mesta sömnen föreligger under natten samt att de sover korta stunder på dagen. 

Från småbarnsåldern fram till puberteten fortsätter dygnsrytmen att vara stabil men vid 

tonårsåldern inträffar en biologisk utveckling, så som förändring i kroppstemperatur och 

hormonproduktion, vilket kan påverka sömnmönstret. De biologiska förändringarna bidrar till 

att ungdomar lägger sig senare och sover längre på dagarna på grund av att de har svårare att 

stiga upp på morgonen. Även sociala förändringar kan förändra sömnmönstret, exempelvis 

genom att de börjar umgås mer med kompisar, finner större intresse för sociala medier, tv-

spel och mobilanvändande samt att föräldrarna har ett mindre inflytande över sovtiderna (Asp 

& Ekstedt, 2012) 

 

1.4.1 Sömnrekommendationer 

I Sverige finns för närvarande inga officiella rekommendationer kring hur mycket en individ 

bör sova per natt för att uppnå gott hälsotillstånd. I en amerikansk studie har det dock tagits 

fram rekommendationer där barn i skolåldern, 6-13 år, bör sova 9-11 timmar per natt, och 

ungdomar i åldrarna 14-17 år bör sova ca 8-10 timmar per natt (Hirshkowitz et al., 2015). 

 

1.4.2 Sömnkvalité 

Vad som definierar sömnkvalité är inte fullständigt fastställt då det är komplext och varierar 

från individ till individ, dock finns viss forskning som visar att trötthet vid vaknandet på 
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morgonen och trötthet under dagen är något som spelar roll för hur sömnkvalitén värderas. 

Vidare är känslan av att vara utvilad och att kroppen fått återhämta sig också något som 

inkluderas samt hur många gånger individen vaknar under en natt (Harvey, Stinson, Whitaker, 

Moskovitz & Virk, 2008). Även drömmar tycks vara något som är av betydelse när en individ 

beskriver sömnkvalité. En samvariation mellan lugn sömn, lätt för att somna och att få sova 

oavbrutet hela natten indikerar vad sömnkvalité handlar om (Åkerstedt, Hume, Minors & 

Waterhouse, 1994). Om en person är drabbad av snarkningar kan det vara ett mått på att 

sömnkvalitén inte är tillfredsställande (Strandell, 1991) 

 

1.4.3. Sömnbrist 

Sömnbrist är ofta något som kan vara en tillfällighet men det kan också vara långvarigt, vilket 

kan ge ett mer komplicerat problem och som dessutom är svårare att påverka. Hos barn och 

ungdomar är det mindre vanligt med långvarig sömnbrist, dock föreligger allvarligare följder 

om ett barn inte får sova tillräckligt. Sömnbrist ger ett ökat påslag av stresshormoner, vilket i 

sin tur gör att hjärtat pumpar snabbare och på lång sikt ger högre blodtryck, som i sin tur är en 

riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar. Om stressnivån kvarstår leder detta till kroniska 

trötthetstillstånd, som ibland betecknas som utbrändhet. Andra följder av långvarig sömnbrist 

hos barn är att kroppen får svårare att reglera blodsockernivån, dvs. barnen utvecklar en 

insulinresistens, som efter en tid medför ökad risk för diabetes typ 2. Ytterligare följder är att 

de hormoner som vanligtvis reglerar aptit och hunger rubbas, vilket gör att ett barns 

mättnadskänsla och signalen om att ha ätit färdigt blir försvagad. Detta leder till en ökad 

tendens till småätande och därmed övervikt (Hillman, 2012). 

 

1.5. Kopplingen mellan sömn och övervikt 

Sömntid för barn verkar ha en signifikant koppling med övervikt eller fetma, detta skriver 

Anuradha och medarbetare (2015) i sin studie avseende faktorer som bidragit till barns 

viktutveckling. Studier har visat att barn som haft en kort sömnduration under tidig barndom 

riskerar fetma i högre grad dels vid sju års ålder (Beydoun, Chen & Wang, 2007), och även 

senare i tonåren (Bonuck, Chervin & Howe, 2015). I tonårsåldern visar det sig bland både 

pojkar och flickor att en sömnduration på mindre än åtta timmar per natt medför ökade värden 

på bland annat BMI (Garaulet et al., 2011). 

 

När sömndurationen minskar ökar BMI (Li, Liu & Zhang, 2012) och andra antropometriska 

kroppsmått hos ungdomarna. En minskad sömnduration leder även till sämre matvanor och en 
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mer stillasittande vardag vilket i sin tur kan påverka vikten ytterligare (Garaulet et al., 2011; 

Beydoun, Chen, & Wang, 2007). Detta förklaras av att hormonella aptitregleringen som 

vanligtvis sker under sömnen blir rubbad. När sömnen blir störd blir även aptitregleringen 

störd, vilket leder till ökad hunger, vilket i sin tur kan leda till ökat matintag. Den ökade 

aptithormonen kan även leda till främjande av överskottlagring av det viscerala fettet. Andra 

anledningar till ökad viktuppgång är att om ett barn sover färre timmar, det vill säga är uppe 

längre på kvällarna, leder det till att barnet får större möjlighet till att äta mer. Genom att 

barnen sover färre timmar per natt leder det till att de får en ökad trötthet på dagen. Detta kan 

då påverka den fysiska aktiviteten på grund av orkeslöshet, ett ökat stillasittande samt ett ökat 

intag av fettrik kost. Risken för att ohälsosamma beslut tas, ökar i takt med sjunkande 

sömnduration och sömnkvalité (Bolijn, Gubbels, Kremers, Sleddens & Thijs, 2015). Det finns 

även forskning som visar att det går att minska BMI-måttet genom att sova mer (Chervin, et 

al., 2013). 

 

Det verkar finnas en skillnad mellan flickor och pojkar kring risken för att utveckla övervikt 

eller fetma. Studier i Japan och Australien visar att pojkar i åldrarna 6-7 år löper större risk för 

övervikt och fetma än flickor i samma ålder om sömndurationen är mindre än 10 timmar per 

natt. I Australien kunde detta även synas i åldrarna 7-15 år (Beydoun, Chen & Wang, 2007). 

Även Bernabe-Ortiz, Carrillo-Larco och Jaime-Miranda (2014) fann liknande resultat när de 

undersökte barn i Peru, Vietnam, Etiopien och Indien. 

 

Många studier behandlar forskning kring antal timmar sömn per natt och dess samband med 

övervikt och fetma. Det finns även evidens för att kvalitén på sömnen är påverkad hos barn 

och unga som har högre antropometriska värden. Detta verkar vara oberoende av ålder, kön, 

antal timmar sömn, fysisk aktivitetsnivå m.m. Det poängteras att sömn är ett komplext ämne i 

relation till övervikt då det finns mycket som kan påverka den (Jarrin, McGrath & Drake, 

2013). Även livskvalitén tycks vara sämre hos överviktiga ungdomar, avseende fysiska, 

känslomässiga och sociala funktioner. Vidare var också sömnkvalitén sämre hos ungdomar 

med övervikt (Turco, Bobbio, Reimão, Rossini, Pereira & Barros Filho, 2012). 

 

1.6. Teoretisk referensram 

Målet med omvårdnaden, enligt Dorothea Orem, är att så långt det är möjligt få patienten att 

självständigt delta i omvårdnadsprocessen, med syftet att främja normal funktion, utveckling, 

hälsa och välbefinnande hos patienten. Orems omvårdnadsteori bygger på en teori om 
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egenvårdsbalans utifrån tre mer specifika teorier, teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Teorin om egenvård är en målinriktad 

handlingsprocess som patienten själv tar initiativ till med syftet att för sin egen, eller för 

någon annans skull, främja hälsan, livet och välbefinnandet. När förmågan till egenvård 

hamnar i obalans uppstår en egenvårdsbrist där andra människor, exempelvis närstående eller 

professionell sjukvårdspersonal, måste ta över ansvaret för vården. När exempelvis 

sjuksköterskan tar över detta ansvar, korrigerar han eller hon omvårdnaden med avseende på 

de brister som patienten har för att kunna upprätthålla egenvård. Det poängteras att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten där brister finns, men också att försöka stödja och ge 

patienten kunskap om hur han eller hon själv kan utveckla egenvården. Detta är grunden för 

teorin om omvårdnadssystem (Orem, 2001). Dessa avsnitt relateras i denna studie till att 

sjuksköterskan kan bidra med råd och information om hur sömnmönster och sömnkvalité kan 

påverka övervikt hos barn, samt hur viktig sömnen är för återhämtning och utveckling, dock 

endast om sjuksköterskan själv har kunskap om ämnet. När det gäller att ta över 

egenvårdsansvaret har i detta fall även föräldrar en viktig roll för att motivera och hjälpa sitt 

barn att uppnå sitt egenvårdsbehov. Detta medför att information och stöd bör anpassas både 

till barnet själv och till föräldrarna för att optimera förmågan till egenvård. 

 

Eftersom kunskapen om egenvård präglas av individens uppväxt samt kulturella och sociala 

värderingar, det vill säga miljön, motiverar även det till att föräldrar får kunskap och 

information som de sedan kan förmedla till barnet. Begreppet av hälsa är ett ansvar som inte 

enbart kan avgränsas till hälso- och sjukvården, utan är också ett begrepp som varje individ 

har en skyldighet att arbeta med. Därför är det viktigt att goda vanor hos patienten främjas, 

men också att utvecklingen av detta sker i takt med att kravet på egenvårdsinsatser förnyas i 

samhället. Omvårdnad är, enligt Orem, en hjälpande insats från samhällets sida som syftar till 

att individens liv och hälsa ska bevaras, samt att återhämtning från skada och sjukdom ska 

ske.  Detta genom att individens egenvårdsbehov tillfredsställs (Kristoffersen, 2006). 

 

1.7. Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska en legitimerad sjuksköterska respektera 

mänskliga rättigheter gällande olikheter, en persons autonomi samt dess rättvisa. Detta för att 

utveckla och bevara sin yrkeskompetens och professionalitet. Sjuksköterskan ska även kunna 

ingripa när en människas hälsa hotas. Med detta menas att han eller hon ska kunna främja ett 

barns hälsa genom sin yrkeskompetens genom att exempelvis förklara innebörden av sömn 
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och varför detta är en viktig faktor för en god livsstil. En sjuksköterska ska också kunna 

individanpassa information och omvårdnad för att kunna respektera patientens autonomi 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

1.8. Problemformulering 

Det är sen tidigare känt att barn och ungdomar som sover för lite har lättare för att utveckla 

övervikt eller fetma (Anuradha, et al., 2015). Övervikten i sin tur leder till nedsatt 

sömnkvalité enligt Jarrin, McGrath och Drake (2013). Hur barn och ungdomar med övervikt 

och fetma sover är dock inte lika välstuderat varför detta undersöks i denna studie.  

 

1.9. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket barn och ungdomar med diagnosen övervikt 

eller fetma sover och om det finns något samband med deras uppfattning om sömnkvalité. 

Vidare undersöks även om det finns någon skillnad mellan åldersgrupperna barn 6-12 år och 

ungdomar 13-18 år beträffande sömnduration och sömnkvalité. 

 

1.10. Frågeställningar 

 Hur många timmar sover barn och ungdomar i åldersgrupperna 6-12 år respektive 13-

18 år, per natt? 

 Hur ser den subjektiva uppfattningen av sömnkvalitén ut för respektive åldersgrupp? 

 Finns det en skillnad i antal sömntimmar per natt mellan de olika åldersgrupperna? 

 Finns det en skillnad i subjektiv uppfattning av sömnkvalité, mellan åldersgrupperna? 

 Finns det något samband mellan antalet timmar sömn och den subjektiva 

uppfattningen av sömnkvalité, i respektive grupp? 
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2. METOD 

2.1. Design 

En kvantitativ tvärsnittstudie genomfördes genom att studera och analysera delar av en 

livsstilsenkät angående barn och ungdomars övervikt och livsstil. En kvantitativ studie valdes 

för att få en sammanfattande överblick om hur överviktiga barn och ungdomars sömnduration 

och sömnkvalité ser ut (Eliasson, 2013). Tvärsnittsstudie används då den syftar till att 

undersöka samband mellan två variabler, i detta fall antal timmar sömn och den subjektiva 

uppfattningen av sömnkvalité, samt gör detta utan hänsyn till någon särskild tidsaspekt 

(Ejlertsson, 2012). 

 

2.2. Urval 

De barn och ungdomar som valdes till studien fanns sedan tidigare registrerade i ett 

vårdprogram för överviktiga vid ett sjukhus i Mellansverige. Inklusionskriterier för att delta i 

studien var barn i åldrarna 6-12 år respektive 13-18 år som blev registrerade under åren 2013-

2015. 18-åringar har inkluderats i studien då deras första besök bokats in efter deras 18 

årsdag, men livsstilsenkäten är utskickad och besvarad innan. Barnen skulle vidare ha ett iso-

BMI över 25. Ytterligare inklusionskriterier var att föräldrar och barn, i samband med 

utlämnandet av enkäten, skulle ha givit samtycke till att informationen fick användas i 

forskningssyfte (se bilaga 2) samt att det var ett så kallat nybesök dvs. deras första besök på 

enheten. För att kunna deltaga i undersökningen skulle livsstilsfrågorna som studien baseras 

på varit korrekt ifyllda, dvs delar av, eller alla frågor om sömn skulle ha varit ifyllda. 

 

Exklusionskriterier var de som valt att inte låta sina uppgifter används i forskningssyfte. 

Ytterligare kriterier för att exkluderas var registrerade deltagare vars enkäter inte fanns 

tillgängliga bland det material som författarna tilldelades. De barn som hade fyllt i en enkät 

men ej registrerat de antropometriska kroppsmåtten samt de som var yngre än 6 år 

exkluderades också. 

 

237 barn och ungdomar från år 2013-2015 var registrerade. Av dessa var 4 ej i rätt ålder, 2 

hade ej godkänt att vara med i forskningssyfte, 4 hade inte registrerat antropometriska mått, 

samt 151 deltagare där enkäterna inte fanns tillgängliga. Detta resulterade i att 76 deltagare 

inkluderades i studien, varav 40 barn i åldrarna 6-12 år och 36 ungdomar i 13-18 år, se figur 

1.  
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Figur 1. Externt bortfall och antal deltagare tillgängliga för inkludering. 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

Livsstilsenkäten som används i studien innehåller områden som sömn, fysisk aktivitet, social 

bakgrund, matvanor, psykisk hälsa, mående angående barnets övervikt, skola och 

fritidsaktiviteter, barnets födelse och utveckling m.m. Denna enkät används som underlag för 

att kartlägga ett barns livsstil och används i utformandet av vården kring det överviktiga 

barnet. Livsstilsenkäten är inte i första hand avsedd för att användas i forskningssyfte. 

 

Författarna har använt sig av delar av studien där frågor om sömnduration och sömnkvalité 

behandlas, det vill säga fråga 10.1-4 samt frågorna 23-26 i livsstilenkäten (Se bilaga 3). Fråga 

10.1 och 10.2 behandlade antal timmar sömn. Fråga 10.3 handlade om hur barnet sover och 

svarsalternativen var “mycket dåligt” till “mycket bra” på en femgradig skala. Fråga 10.4 

handlade om problem relaterade till sömn och svaren var av karaktär Ja/Nej samt möjlighet 

till kommentar. Där kommentaren “ibland” har nämnts har detta tolkats som ett “Ja”. Detta 

oberoende av om svarsalternativet “Ja” eller “nej” valts av deltagaren. Har dock deltagaren 

svarat mellan de båda svarsalternativen, men utan kommentar, har detta tolkats som mitt 

emellan ja och nej. Fråga 23-26 handlade om dagsömnighet med tre svarsalternativ, 

vanligtvis, ibland och sällan. På grund av stort internt bortfall, hålls dessa svar separerade från 

resultatet.  

 

Innehållsvaliditeten i enkätfrågorna har tillgodosetts genom att ansvariga för utformandet av 

livsstilsenkäten utgått från parametrar som ingår i det nationella kvalitetsregistret för 

barnobesitas (BORIS) samt att enkäten reviderats under åren som projektet pågått. 

 

 

Registrerade deltagare n=237  

Externt bortfall n= 161  
Ej rätt ålder n=4 
Ej registrerat antropometriska 
mått n=4 
Ej godkänt deltagande i 
forskningssyfte n=2 
Ej tillgängligt material n=151 
 

Inkluderade deltagare n=76 
6-12 år n=40 
13-18 år n=36 
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2.4. Tillvägagångssätt 

I samband med nybesök för varje patient har data samlats in rutinmässigt, via en livsstilsenkät 

samt genom undersökning av olika antropometriska mått. Enkäten fylldes i innan besöket på 

sjukhuset. De antropometriska måtten uppmättes under besöket tillsammans med en 

näringsfysiolog vid energimetaboliska laboratoriet. Dessa mått baserades på exempelvis 

längd, vikt, omkretsmått och fettprocent som bestäms med hjälp av bioimpedans- och Bodpod 

mätning. 

 

Information om individen förvarades i pärmar eller i ett exceldokument och i systemet KoVIS 

som är en del av journalsystemet Cosmic. Denna inscanning gjordes av forskningsansvarig 

eller av forskningsassistent. 

 

2.5. Bearbetning och analys 

Delar av enkätfrågorna fanns sedan tidigare manuellt inlagda i ett exceldokument. Detta 

dokument kompletterades sedan av författarna med information från livsstilenkäterna och 

kroppsundersökningarna, dvs antropometriska mått samt svar på frågorna om sömnduration 

samt sömnkvalité. Svaren på frågorna och information om individens kroppsmått och ålder 

kodades om till siffror för att kunna analyseras (se tabell 1). För att avidentifiera varje enskild 

deltagare tilldelades denne en kod. Deltagarna i studien delades in i två olika åldersgrupper, 6-

12 år och 13-18 år, för att senare kunna identifiera eventuella skillnader mellan dessa grupper. 

För att redovisa urvalsgruppen användes parametrar så som ålder, iso-BMI, den procentuella 

fettmassan och bukhöjd. För dataanalys användes programmet Statistical Packages for the 

Social Sciences, SPSS.  
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Tabell 1. Sammanställning av använda enkätfrågor och möjliga svarsalternativ samt kodning 

av svar. 

Fråga Svarsalternativ Kodning svar 

10.1 och 10.2: Hur många timmar uppskattar ni 
att barnet sover på nätterna (vardagar 
respektive helger) 

Öppet svar - 

10.3 Hur sover barnet på nätterna Mycket dåligt , dåligt, okej, 
bra, mycket bra samt vet ej 

Mycket dåligt: 1 
Dåligt: 2 
Okej: 3 
Bra: 4 
Mycket bra: 5 
Vet ej: 6 

10.4 Har barnet något av följande problem? 
1. Svårt att somna på kvällen? 
2. Vaknar flera gånger under natten? 
3. Snarkar högt (även när barnet inte är förkylt)? 
4. Svårt att vakna på morgonen? 
5. Somnar mitt i aktiviteter på dagen? 

Ja/Nej + möjlighet till 
kommentar 

Ja: 1 
Nej:2 

23. Har du svårt att vakna på morgonen?  
24. Är du sömnig under dagen? 
25. Brukar du ta en lur på dagen? 
26. Känner du dig utvilad efter att ha sovit en 
natt? 

Vanligtvis, ibland, sällan 
 

Vanligtvis: 1 
Ibland: 2 
Sällan: 3  

 

Frågor om dagsömninghet (fråga 23-26) inkluderas endast i det deskriptiva resultatet, det vill 

säga i frågeställningen om hur barn och ungdomars sömnkvalité såg ut. Frågeställningen om 

skillnader i sömnkvalité avser kvalitetsfrågorna ”Hur sover barnet på nätterna?” och ”Har 

barnet något av följande problem?” samt frågeställningen kring sambandet mellan 

sömnduration och sömnkvalité, avser frågor om sömnduration på vardag respektive helgdag 

och kvalitetsfråga ”Hur sover barnet på nätterna?”. 

 

Frågeställningen som avser skillnaden i antal timmar sömn analyseras med ett oberoende t-

test, då enkätfrågan är på kvotskalenivå. Frågeställningen som avser skillnaden i sömnkvalité 

analyseras med hjälp av Mann Whitney U-test och chi-2-test. Enkätfrågorna om sömnkvalité 

är på ordinalskalenivå respektive nominalskala (Ejlertsson, 2012).  

 

Sista frågeställningen avser sambandet mellan antal timmar sömn och den subjektiva 

uppfattningen. Enkätfrågor om hur mycket barnet sover på vardag respektive helgdag och hur 

barnet sover besvarar frågeställningen. Frågeställningen analyseras med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (Ejlertsson, 2012). P-värdet valdes till p=0,05 på 

frågeställningarna som avser skillnader och samband. 
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2.6. Etiska överväganden 

Denna studie utgår från pediatrisk vård, vilket gör att många etiska aspekter kan ha stor 

betydelse för om studien anses vara godkänd att genomföra av den etiska kommittén vid 

medicinska fakulteten Uppsala universitet (CODEX, 2015). I samband med att detta projekt 

startades har ett godkännande från etiska rådet genomförts, Dnr 2012/318. I det tillhörande 

informationsbrevet (se bilaga 1) informeras barn och deras målsman om att en livsstilsenkät 

ska fyllas i där syftet är att kartlägga barns olika vanor i samband med övervikten. Sista 

blanketten (se bilaga 2) i häftet är ett godkännande som bygger på om deltagarens svar får 

samlas in i ett kvalitetsregister och därmed kunna offentliggöras i samband med 

utvärdering/forskning i syfte att sprida information och kunskap om fetma. Genom att 

avidentifiera deltagare som varit med i studien kan resultatet inte härledas till en specifik 

individ, detta enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personuppgiftslagen syftar till att 

skydda en individs integritet vid hantering av personuppgifter. Slutligen krävs barn över 12 

års underskrift samt målsmans underskrift. Även författarna till denna studie har skrivit under 

en blankett för att få tillgång till insamlade data. 

 

En människas autonomi bygger på att personen i fråga är kompetent till att göra meningsfulla 

val. Detta bygger i sin tur på att de kan se sig själv som en identitet, förstå tillgänglig 

information och kunna tänka hypotetiskt. Även om ett barn inte anses vara autonom t måste 

dennes integritet alltid respekteras (Castor & Lindroth, 2011). Enligt FN:s barnkonvention, 

artikel 12, ska barn och unga ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor 

som berör dem själva (Unicef, 2015). En annan problematik är att de inte har samma förmåga 

att själv avgöra risker och se konsekvenser av sitt deltagande som en vuxen har. Dock är det 

en risk att avstå från att genomföra forskning på barn då det kan medföra att de får vård som 

baserats på forskning utförd på vuxna individer, och alltså inte är helt säkerställd att den 

fungerar eller är säker på barn (CODEX, 2015). Det som ytterligare kan vara problematiskt 

med denna studie är att insamlade data är på barn med övervikt, något som kan vara ett 

känsligt ämne. Därför är det av vikt att enkätfrågorna som ställts inte är kränkande eller 

skuldbeläggande samt att de ställts på ett värderingsfritt sätt.  
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3. RESULTAT 

76 barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år deltog i studien. Av dessa var 40 barn i 

åldersgruppen 6-12 år och 36 ungdomar i åldersgruppen 13-18 år. Majoriteten av deltagarna i 

båda åldersgrupperna hade ett iso-BMI på 30. Barnen i åldrarna 6-12 år hade en genomsnittlig 

procentuell fettmassa (% FM) på 40,9 % och en bukhöjd på 22,4 cm. Motsvarande siffror för 

ungdomar 13-18 år var 47,2% respektive 27,4 cm. 

 

Tabell 2. Sammanställning av antropometriska mått hos deltagarna. 

Ålder Antropometriskt 
mått 

Antal (n) Medelvärde Median S.D. Min Max 

6-12år BMI 40 28,3 27 4,38 20 40 

Iso-BMI 40 29,8 30 1,10 25 30 

% FM 33  40,9 42,4 6,59 23,5 54,1 

Bukhöjd (cm) 35 22,4 22,4 3,07 17,5 32,5 

13-18 
år 

BMI 36 36,9 37 4,44 28 47 

Iso-BMI 36 29,7 30 1,16 25 30 

% FM 29  47,2 49 5,97 34,7 54,3 

Bukhöjd (cm) 31 27,4 27,6 2,89 21,7 33 

Alla BMI 76 32,4 32 6,17 20 47 

Iso-BMI 76 29,5 30 1,12 25 30 

% FM 62 43,9 44,8 7,02 23,5 54,3 

Bukhöjd (cm) 66 24,7 24 3,89 17,5 33,0 

 

3.1. Barn och ungdomars sömnduration under en natt. 

Den genomsnittliga sömndurationen för åldersgruppen 6-12 år var 9,1 timmar (n= 39, 

SD=1,27) under vardagar och 9,4 timmar (n=38, SD=1,31) under helgen. För tonåringar 13-

18 år, var motsvarande siffror 7,3 timmar på vardagar (n= 34, SD=1,45) och 9,1 timmar på 

helger (n=30, SD=2,05). 

 

3.2. Den subjektiva uppfattningen av sömnkvalitén hos barn och ungdomar. 

Frågan om hur barnet sover på nätterna resulterade i att majoriteten (68 %) svarat att de sover 

bra eller mycket bra i de båda åldersgrupperna. Dock är det fler bland ungdomar 13-18 år som 

anses sova okej eller sämre än vad det är i åldersgruppen 6-12 år. 
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Tabell 3. Sammanställning av svarsfrekvens på fråga ”Hur sover barnet på nätterna?”. 

 Antal 
 (n) 

Bortfall 
(n) 
 

Dåligt 
(n) 

 Okej 
(n) 

 Bra 
(n) 

 Mycket bra 
(n) 

6-12år 38 (95%) 2 (5%) 3 (7,8%) 0 (0%) 4 (10,5%) 2 (5,2%) 15 (39,4%) 1 (2,6%) 13 (34,2%) 

13-18år 34(94,4%) 2 (5,6%) 4 11,7%) 1 (2,9%) 9 (26,4%) 0 (0%) 11 32,3%) 0 (0%) 9 (26,4%) 

Alla 72(94,7%) 4 (5,3%) 7 (9,2%) 1 (1,3%) 13 (17,1%) 2 (2,6%) 26 (34,2%) 1 (1,3%) 22 (28,9%) 

 

Bland barn mellan 6-12 år svarade merparten att de inte hade några problem med att somna på 

kvällen, att de vaknar under natten, snarkar högt eller att de somnar i aktiviteter på dagarna. 

Dock sågs en ganska hög andel (32 %) som hade svårt att vakna på morgonen. Bland 

ungdomar 13-18 år svarade ungefär hälften att de hade svårt att somna, snarkar högt och att de 

har svårt att vakna på morgonen. Majoriteten hade inte några problem med att de vaknar 

under natten, eller att de somnar under aktiviteter. 

 

Tabell 4. Sammanställning av svarsfrekvens på fråga ”Har barnet något av följande 

problem?”. 

Fråga Grupp Antal 
(n) 

Bortfall 
(n) 

Ja (n)  Nej (n) 

Svårt att 
somna 

     6-12år 
     13-18år 
     Alla 

38 (95%) 
34 (94,4%) 
72 (94,7%) 

2 (5%) 
2 (5,6%) 
4 (5.3%) 

8 (21%) 
16 (47%) 
24 (31,6%) 

2 (5,3%) 
2 (5,9%) 
4 (5,3%) 

28 (73,9%) 
16 (47,1%) 
44 (57,9%) 

Uppvaknande 
under natten  

6-12år 
13-18år 
Alla 

38 (95%) 
34 (94,4%) 
72 (94,7%) 

2 (5%) 
2 (5,6%) 
4 (5,3%) 

5 (13,2%) 
9 (26,5%) 
14 (18,4%) 

1 (2,6%) 
 
1 (1,3%) 

32 (84,2%) 
25 (73,5%) 
57 (75%) 

Höga snarkningar 6-12år 
13-18år 
Alla 

38 (95%) 
33 (91,6%) 
71 (93,4%) 

2 (5%) 
3 (8,3%) 
5 (6,6%) 

7 (18,4%) 
16 (48,5%) 
23 (32,4%) 

 31 (81,6%) 
17 (51,5%) 
48 (67,6%) 

Svårt att vakna på 
morgonen  

6-12år 
13-18år 
Alla 

38 (95%) 
34 (94,4%) 
72 (94,7%) 

2 (5%) 
2 (5,6%) 
4 (5,3%) 

12 (31,6%) 
19 (55,9%) 
31 (40,8%) 

1(2,6%) 
 
1 (1,3%) 

25 (65,8%) 
15 (44,1%) 
40 (52,6%) 

Somnar mitt i 
aktiviteter  

6-12år 
13-18år 
Alla 

38 (95%) 
34 (94,4%) 
72 (94,7%) 

2 (5%) 
2 (5,6%) 
4 (5,3%) 

0 (0%) 
1 (2,9%) 
1 (1,5%) 

 38 (100%) 
33 (97,1%) 
71 (98,6%) 

 

Ett kommentarsfält fanns vid svarsalternativen för att lämna ytterligare information. 

Kommentarerna varierade beroende på ålder, familjeförhållanden och deltagarnas egen 

tolkning samt deras definition av problem kopplat till sömn. Den vanligaste kommentaren 

oavsett enkätfråga var “ibland”, där 9 hittades bland 6-12 år och 11 bland 13-18 år. 
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3.2.1. Dagsömnighet 

De som svarat “ja” på någon av frågorna kring sömnkvalité gavs möjlighet att komplettera 

med ytterligare frågor kring sömnkvalité, bland annat dagsömnighet. Den andel barn och 

ungdomar som ansett sig ha problem med sömnen uppgav också att de har svårt att vakna på 

morgonen, framför allt ungdomar i åldern 13-18 år där majoriteten svarat “vanligtvis”. I 

övrigt är få sömniga under dagen och de flesta känner sig utvilade efter en natt. Det är sällan 

som de tar en lur på dagen. 

 

3.3. Skillnaden i antal sömntimmar per natt mellan åldersgrupperna 6-12 och 13-18 år. 

Vid analys av skillnader i antal timmar sömn mellan åldersgrupperna kunde det ses en 

signifikant skillnad under vardagar (p=0,000). På helgerna fanns dock ingen signifikant 

skillnad (p=0,393). 

 

Tabell 5. Skillnad i antal timmar sömn mellan åldersgrupperna 

Dag Åldersgrupp Antal 
(n) 

Medelvärde S.D. S.D. 
Error 
mean 

t-värde Df P-värde 

Vardag 6-12 år 39 9,11 1,25 0,2008 5,207 66,869 0,000 

13-18 år 34 7,49 1,40 0,2402 

Helgdag 
 

6-12 år 38 9,42 1,31 0,2130 0,906 66 0,393 

13-18 år 30 9,05 2,05 0,3740 

 

3.4. Skillnaden i den subjektiva uppfattningen av sömnkvalité mellan åldersgrupperna. 

Vid jämförelse mellan de båda grupperna kunde det inte hittas någon signifikant skillnad i 

sömnkvalité (p=0,135), baserat på fråga 10.3. Både 6-12åringar och 13-18åringar värderar sin 

sömn till största delen “bra” eller bättre.  

 

Tabell 6. Skillnad i subjektiv uppfattning av sömnkvalité avseende fråga ”Hur upplever du att 

ditt barn sover?”. 

Ålders-
grupp  

Antal 
(n) 

Mean 
rank 

Median Min Max S.D Sum of 
ranks 

U-
värde 

Z-
värde 

P-
värde 

6-12 år 38 39,84 4 2 5 0,89 1514,00 519,00 1,495 0,135 

13-18 år 34 32,76 4 2 5 1,01 1114,00 

 

Det går att se en signifikant skillnad på frågan om barnet/ungdomen snarkar högt, där det är 

mer förekommande hos 13-18åringar än hos barn, 6-12år (tabell 7). På frågorna om 

uppvaknande under natten, samt om att somna vid aktiviteter har de båda åldersgrupperna 

svarat ganska lika varandra, och det finns ingen signifikant skillnad (p=0,248 respektive 
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p=0,287). Inte heller verkar det finnas någon signifikant skillnad avseende frågan om de har 

svårt att somna på kvällen eller om de har svårt att vakna på morgonen, (p=0,057 respektive 

p=0,065). Dock är det drygt 20% fler bland 13-18åringarna än bland 6-12 åringarna som 

svarat att de har svårt att somna på kvällen eller att vakna på morgonen. 

 

Tabell 7. Skillnad i subjektiv uppfattning av sömnkvalité avseende fråga ”Har ditt barn något 

av följande problem?”.  

Fråga 10.4 Ålder Antal 
(n) 

Median Min Max S.D. Chi-2-
värde 

Df P-värde 

Svårt att 
somna på 
kvällen 

6-12 år 38 2 1 2 0,41 5,735 2 0,057 

13-18 år 34 1,75 1 2 0,49 

Vaknar flera 
gånger 
under 
natten 

6-12 år 38 2 1 2 0,35 2,789 2 0,248 

13-18 år 34 2 1 2 0,46 

Snarkar 
högt 

6-12 år 38 2 1 2 0,39 7,289 1 0,007 

13-18 år 33 1,5 1 2 0,51 

Svårt att 
vakna på 
morgonen  

6-12 år 38 2 1 2 0,48 3,413 1 0,065 

13-18 år 34 1 1 2 0,50 

Somnar 
mitt i 
aktiviteter 
på dagen 

6-12 år 38 2 2 2 * 1,133 1 0,287 

13-18 år 34 2 1 2 0,17 

*Alla deltagare har svarat samma svar, finns ingen standardavvikelse, range och interkvartilavstånd. 

 

3.5. Sambandet mellan antalet timmar sömn och den subjektiva uppfattningen av 

sömnkvalité i respektive åldersgrupp. 

Vid undersökning kring om de fanns något samband mellan upplevelsen av hur 

barnet/ungdomen sover och antal timmar sömn på vardagen respektive helgen, kunde ingen 

signifikant korrelation ses (Vardag: r=0,127, N=38, p=0,455 resp. Helgdag: r=0,085, p= 

0,623). Bland ungdomar visade det sig även där att ingen signifikant korrelation kunde ses vid 

varken sambandet mellan vardagar och upplevelsen av hur barnet sover (r=0,144, p=0,416) 

samt helgdagar och upplevelsen av hur barnet sover (r=0,053, p=0,787). För trenddiagram för 

respektive grupp, se bilaga 5. 
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4. DISKUSSION 

4.1. Sammanfattning 

Resultatet visade att de flesta sover bra och har en god sömnkvalité. Barn sover generellt fler 

timmar på vardagar än ungdomar och en signifikant skillnad kunde ses, dock gick detta inte 

att se gällande helgdag då barnen sov i snitt 9,4 timmar och ungdomar 9,1 timmar. Ungdomar 

svarar i en högre frekvens “ja” på fler av frågorna om ”Har ditt barn något av följande 

problem?”, vilket skulle indikera att de har ett mer rubbat sömnmönster än vad barn har. De 

har svårare att vakna på morgonen och fler snarkar högt samt att de har svårt att sova på 

kvällen. En procentuell skillnad mellan åldersgrupperna fanns. Dock framkom ingen 

signifikant skillnad förutom på frågan om snarkningar, där ungdomar snarkade mer än barn. 

Det fanns inget samband mellan antal timmar sömn på vardag/helgdag och upplevelsen av hur 

barnet sover, i någon av åldersgrupperna. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

De barn (6-12 år) som undersöktes i denna studie nådde upp till de rekommendationer om 

antal timmar sömn per natt som tagits fram i USA (Hirshkowitz et al., 2015). 

Rekommendationerna var 9-11 timmar per natt för barn. Barnen i denna studie sov i 

genomsnitt 9,1 timmar på vardagar, vilket dock kan betraktas som i underkant. De ungdomar 

som undersökters (13-18 år) sov i genomsnitt 7,3 timmar vilket ligger under de 

rekommendationer som finns avseende sömnduration för ungdomar (8-10 timmar). Att de 

båda åldersgrupperna sover för lite, eller på gränsen till för lite stämmer överens med tidigare 

forskning. Barn och ungdomar med övervikt eller fetma sover mindre än normalviktiga 

(Chamorro et al., 2014). Skillnaden avseende sömnduration mellan åldersgrupperna är 

signifikant, dock inget besynnerligt eftersom grupperna har olika behov av antal timmar sömn 

(Hirshkowitz et al., 2015). En faktor för att drabbas av övervikt är för lite sömn (Li, Liu & 

Zhang, 2012). Tidigare studier har visat att aptitregleringen rubbas vid för lite sömn vilket då 

kan vara en bidragande faktor till viktuppgång (Bolijn, et al., 2015). För ett barn som redan 

har en utvecklad övervikt och även sover för lite, kan det leda till ytterligare 

överviktsproblematik (Jarrin, McGrath & Drake, 2013).  

 

De undersökta deltagarna i denna studie värderar generellt sin sömn som bra. Ungdomarna 

(13-18år) har i högre grad problem kopplade till sömnen. Detta stämmer överens med studier 

där det framkommit att överviktiga eller personer med fetma har nedsatt sömnkvalité. Barn 
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rapporterar inte i lika hög grad problem kopplade till sömnen. Detta motsäger tidigare 

forskning om att överviktiga skulle ha sämre kvalité på sin sömn (Turco, et.al., 2012).  

Det fanns ingen signifikant skillnad avseende upplevd sömnkvalité mellan grupperna. I större 

utsträckning svarar ungdomar att de har problem med att somna på kvällarna, uppvaknanden 

under nätterna och att vakna på morgonen. Detta kan förklaras med hjälp av tidigare litteratur 

som visar att tonåringar får förändrade rutiner kring sina sömnvanor i takt med att de blir mer 

självständiga (Asp & Ekstedt, 2012). Tonåringar sågs även ha högre frekvens av höga 

snarkningar än vad barn hade. Snarkningar kan vara ett tecken på nedsatt sömnkvalité 

(Strandell, 1991) och bland överviktiga barn och ungdomar är detta ett vanligt förekommande 

fenomen (Narang & Mathew, 2012). 

 

Det fanns ingen korrelation mellan antalet timmar sömn och upplevd sömnkvalité i någon av 

grupperna. Det kan alltså tolkas som att den sömnkvalité som anges inte beror på hur mycket 

eller länge en person sover utan det skulle i så fall finns andra faktorer som istället påverkar. 

För djupare förståelse för detta krävs sambandsanalyser mellan den upplevda sömnkvalitén 

och faktorer som upplevs som antingen negativa eller positiva för sömnen. 

 

4.2.1. Etik och samhällsperspektiv 

Många personer med övervikt och fetma kan ha en låg självkänsla, framför allt barn. Det är 

stora förändringar kring ett barns liv generellt och att då få kämpa med en sådan psykisk 

(WHO, 2015) som fysisk påfrestning kan leda till att de tillslut får en låg livskvalité samt den 

meningsfullhet som alla individer ska kunna känna, har tagits ifrån dem. Mobbning är ett 

väldigt vanligt problem för överviktiga personer och kan påverka så långt att de utvecklar 

psykiska sjukdomar så som depression (Dahlgren, 2011). För att förhindra att detta ska ske 

samt bryta det skadliga beteendet, måste fler få kunskaper om övervikt och fetma och vad för 

åtgärder som finns. 

 

I och med att övervikt och fetma är ett ökat samhällsproblem runt om i världen (WHO, 2015) 

är det viktigt att studier görs gällande faktorer som kan påverka en person med övervikt eller 

fetma samt vad som kan bidra till att en person drabbas av detta. Det är inte bara ett känsligt 

ämne utan också ett livsfarligt tillstånd, varför en förändring i utvecklingen måste ske (WHO, 

2015). Att leva med övervikt eller fetma innebär en hälsofara för individen (Boström & 

Eliasson, 2005) och många följdsjukdomar ökar med diagnosen övervikt/fetma (Dahlgren, 

2011). Genom att bidra med forskning som ser över den tidiga utvecklingen av övervikt/fetma 
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samt hur detta kan behandlas, leder det till en reducering i ett av många samhällsproblem och 

en minskning i utbredning på det som idag är klassat som en folkhälsosjukdom (Boström & 

Eliasson, 2005). 

 

4.2.2. Teoretisk referensram 

Dorothea Orems teori bygger på att en patient självständigt ska kunna få möjlighet till att 

delta i omvårdnadsprocessen, med syfte att främja normal funktion, utveckling, hälsa och 

välbefinnande (Orem, 2001). Vid behandling hos barn kan det många gånger vara svårt att 

förlita sig på att barnet själv kommer kunna tillföra och kunna fatta egna beslut till att främja 

hälsan (Castor & Lindroth, 2011). Detta då barn, framför allt i yngre åldrar, har svårt att se 

konsekvenser av vissa handlingar. Detta kan också kopplas till Orems teorier om egenvård 

och egenvårdsbrist, där egenvård bygger på att själv kunna ta initiativ med syftet att främja 

exempelvis sin egen hälsa. Ett barn har svårt att föreställa sig de konsekvenser som kan 

uppstå av exempelvis för lite sömn. Genom detta kan det uppstå en obalans i egenvården, som 

i sin tur leder till egenvårdsbrist. Orem trycker på att teorin om egenvårdsbrist leder till att 

andra människor, ex. föräldrar eller till och med professionell sjukvårdspersonal, måste ta 

över ansvaret. I detta fall betyder det att de barn och ungdomar som inte klarat av att främja 

sin hälsa självständigt, dvs. utvecklat en övervikt pga. en bristande livsstil, måste få hjälp av 

föräldrar men även sjukvård. Vid överviktsenheten har barn och föräldrar fått möjlighet till att 

utveckla sin kunskap i vad som händer med kroppen vid övervikt/fetma samt vad som sker 

vid en långvarig bristande livsstil, ex. om personen i fråga sover för lite eller har en rubbad 

sömnkvalité (Orem, 2001). 

 

Orem beskriver begreppet hälsa som att det måste finnas naturligt hos individen. Detta kan 

uppnås genom att hjälpa ett barn att utvecklas i takt med att barnets egenvård utökas. Med 

detta anses att barn som får mer eget ansvar, framför allt i åldern 13-18 år, behöver 

information som är anpassad efter den individuella kunskapsnivån. Barn på överviktsenheten 

får komma på återbesök varje år, detta är ett ytterst viktigt tillfälle för att kunna främja 

egenvården hos barnet. Detta leder också till att ett barns omvårdnad främjas genom att få en 

hjälpande insats för att bevara en god hälsa (Orem, 2001). 

 

4.2.3. Klinisk relevans för patienter 

Utifrån att studera överviktiga samt barn med fetma kan en tydligare kartläggning göras över 

vad som skulle kunna bidra till att dessa barn fått en bristande livsstil samt vilka viktiga 
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förändringar som bör ske för att ett barn ska kunna främja sin hälsa. Kunskap är den största 

källan till att en positiv förändring kan ske inom vården. Genom att bidra med mer 

vetenskapligt material gör det att fler kan hjälpas och hälsorisker så som övervikt i tidig ålder 

kan förhindras. Dessutom kan behandling med önskvärt resultat främjas när mer kunskap 

tillförs området. 

 

4.3. Metoddiskussion 

4.3.1. Styrkor och svagheter 

Metoden som användes i studien betraktas som lämplig då det ger en övergripande bild över 

hur överviktiga barn och ungdomars sömnduration och sömnkvalité ser ut. Upplevelse av 

sömnkvalité är ett svårt ämne att undersöka med enkäter då det är individuellt vad som är bra 

och dåligt. Därför är det inte säkert att enkätfrågorna mäter det som avses att mäta. Dock kan 

det ändå påpekas att frågorna ur livsstilsenkäten är kopplade till sömnkvalité och därför kan 

ge en indikation på hur det ser ut. För att ytterligare säkerställa validiteten behövs mer 

underlag för var gränsen av dålig respektive bra sömnkvalité ska dras. Enkäten baseras även 

på självskattningsfrågor vilket gör att validiteten bedöms som osäker då det finns ett utrymme 

för egna tolkningar av vad sömn och sömnkvalité är. I efterhand, är det av värde att fundera 

över om det fanns frågor i enkäten som svarat bättre mot syftet med studien, samt om det 

fanns frågor som ytterligare kompletterade frågan om sömnkvalité. Detta för att få ett mer 

tillförlitligt resultat kring kvalitén på sömnen. 

 

Enkäten har under de år som den har använts, kompletterats och omformulerats, delvis med 

nya variabler som kan vara viktiga för att se ett helhetsperspektiv och för att öka validiteten. 

Exempel på detta är att frågor kring barnets sömnmönster och sömnvanor lagts till under år 

2013, samt att frågor har omformulerats för att deltagaren ska förstå frågan lättare och kunna 

svara på den tydligare. Trots tidigare revideringar är frågorna i enkäten på olika skalnivåer, 

och det är således svårt att göra en samlad bedömning över kvalitén på sömnen. För att göra 

bedömningen mer tillförlitlig, och för att livsstilsenkäten ska vara användbar i forskningssyfte 

krävs att ett validerat mätinstrument för sömn används.  

 

Livsstilsenkätens informationsbrev tar upp att frågor kan besvaras av 

föräldrar/vårdnadshavare men att det också finns frågor som kan besvaras tillsammans med 

barnen eller av barnen själva. I slutet av enkäten ställs frågan “Vem har fyllt i detta 

frågeformulär?”. Olika svar angavs vilket gör att det inte går att fastställa om det endast är 
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barnens egen upplevelse och uppfattning om sömn eller om det är deras anhöriga/föräldrars. 

Denna fråga avsåg hela enkäten vilket också gör att författarna inte kan vara försäkrade om 

vad som specifikt gäller för de frågor som har studerats i denna studie. Det är emellertid bra 

att föräldern också deltar och svarar på frågorna då det inte är säkert att barnet förstår 

instruktionerna till hur enkäten ska fyllas i, samt syftet med enkäten.  

 

Vid datainsamlingens början fick författarna tillgång till ett exceldokument där antalet 

sömntimmar var inmatat för majoriteten av alla barn som fanns registrerade. Dock var det 

endast ca 30 % av de registrerade deltagarna som studien baserades på. Bristfälliga rutiner 

kring datalagringen kan vara en potentiell förklaring till att författarna inte fått tillgång till allt 

material som anses finnas bland de registrerade deltagarna. Större tillgänglighet av materialet 

kan leda till ett säkrare resultat. Att antalet deltagare i studien blev litet, medförde att det inte 

gick att säkerhetsställa en generaliserbarhet på hela gruppen barn och ungdomar med övervikt 

eller fetma. För att få en ytterligare högre generaliserbarhet skulle fler barn och ungdomar 

från fler sjukhus inkluderats. Datainsamlingen resulterade vidare i att 94,7 % var i kategorin 

fetma, varför det inte går att säga säkert hur det ser ut för barn och ungdomar med övervikt.  

 

Bland det interna bortfallet fanns deltagare som dels inte hade svarat på delar av frågorna men 

också deltagare där de delar i enkäten som behandlar sömn inte funnits med. Varför dessa 

deltagare inte har de frågorna i sina enkäter är inte fastställt. Det kan dels vara ett 

administrativt fel från den som lämnat ut enkäten, men också ett val från deltagarens sida att 

inte lämna in den delen av enkäten. Det interna bortfallet avseende dagsömninghetsfrågorna 

var stort. De inkluderade deltagarna ansågs inte vara tillräckligt för att kunna inkluderas i 

frågeställningarna om skillnader och samband i sömnduration och sömnkvalité. Det blev även 

svårt att göra en sammanfattande bedömning kring hur sömnkvalitén för barnen och 

ungdomarna faktiskt var. 

 

Vid analys av sömnkvalitéfrågan ”Har barnet något av följande problem?” där deltagaren 

valde att svara båda svarsalternativen, dvs. Ja och Nej, tolkades det av författarna som ett ja 

om kommentaren ”ibland” har funnits. När en deltagare svarade ”nej” på en fråga, men lagt 

till kommentaren ”ibland” tolkades även det som ett ”ja”. När deltagaren svarade mellan de 

båda svarsalternativen klassades det dock som mitt emellan ja och nej. Det kan antas att det 

egentligen menas som ett “ibland” av deltagaren men då det inte fanns någon kommentar som 

stärkte detta har författarna låtit svaret vara vad det är. Det är något som kan ha påverkat 
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resultatet. I efterhand hade det varit bättre att tolka alla “blandsvar” som ett ja, eller som ett 

nej. 

 

Frågeställningen som avser samband mellan antal timmar sömn och subjektivt upplevd 

sömnkvalité är uppdelad i två delar. Den första behandlar sambandet under vardag och den 

andra under helgdag. Frågan om sömnduration är uppdelad i vardag och helgdag, dock är 

frågan om sömnkvalitet endast baserad på en generell bedömning, oberoende av typ av dag. 

Detta innebär att sömnkvalitén eventuellt är mer övergripande för hela veckan och det går 

därför inte att säga om sambandet är mest giltigt för vardag eller helg. För säkrare resultat 

skulle även frågan om sömnkvalité varit delad i vardag respektive helgdag. Anledningen till 

att endast frågan ”hur sover barnet på nätterna?” användes i sambandsfrågeställningen, var för 

att det var den frågan som bäst kunde ge en sammanfattande bild av sömnkvalitén samt att det 

interna bortfallet var litet. Frågan avseende om barnet har problem samt frågor berörande 

dagsömninghet var mer specifika och djupgående. För att kunna ge tydlig övergripande 

information om hur ett barns sömnkvalité är, kunde det vara av vikt att införa ett poängsystem 

som gör att det går att gradera hur bra eller dålig sömnkvalité deltagaren har. Detta hade även 

lett till att hela bearbetningen av sömnkvalité kunnat inkluderas i frågan “Finns det ett 

samband mellan sömnduration och sömnkvalité?”. 

 

Resultatet i studien får betraktas som giltigt för de barn och ungdomar som undersökts i denna 

studie. Dock kunde det vid genomgång av enkäterna hittas kommentarer om andra orsaker 

som skulle kunna påverkat sömnen hos deltagaren, däribland andra sjukdomar och 

familjeförhållanden. Detta är något som författarna inte tagit hänsyn till vid sammanställning 

och således finns det externa faktorer som kan ha påverkat resultatet. Det är även viktigt att 

fundera om övervikt/fetma är orsaken till sömnkvalitén eller om andra faktorer, ex. 

förändrade matvanor och fysisk inaktivitet, är den huvudsakliga variabeln som påverkar 

övervikten och som därför är den egentliga källan som ska undersökas. Det kan följaktligen 

finnas så kallade orsakssamband, kausalitet som missats (Ejlertsson, 2012). 

 

4.3.2. Forskningsetiska överväganden 

I enkäten som deltagarna fyllde i var det möjligt för både föräldrar och barn att svara på 

frågorna. Vem som svarat på vilken fråga i varje enskild enkät framgick inte. Enligt FN:s 

barnkonvention (2012) ska barn få möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i 

frågor som berör dem själva. Då det inte är säkert att barnet varit med och svarat på enkäten 
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kan det således vara förälderns åsikt kring barnets sömn som ligger till grund för resultatet. 

Barnets åsikter kan alltså ha åsidosatts. Dock poängteras i enkätens informationsbrev att där 

det är möjligt, kan frågorna besvaras tillsammans med barnet. Det uppstår med andra ord en 

etisk problematik när målsman är den som har ansvaret för barnet samtidigt som barnets 

integritet inte ska förbises. 

 

4.3.3. Behov av vidare forskning 

Genom att sömn, som tidigare nämnt, är komplext och svårmätt (Harvey, et al., 2008) kan det 

vara bra om det i framtida forskning av sömnvanor hos överviktiga barn, utvecklas ett 

mätinstrument som bidrar till att det lättare går att gradera sömnen utifrån 

självskattningsfrågor. Detta mätinstrument skulle kunna tillämpas på enkäten som studien är 

baserad på, vilket då kan underlätta sammanställningen av svaren. Vidare forskning bör också 

använda sig av mer kvalitativa metoder för att få en mer djupgående förståelse av vad som 

kan påverka sömndurationen och vad som definierar sömnkvalité. 

 

4.4. Slutsats 

Barn och ungdomar sover inte tillräckligt mycket. Dock anser de sig ha en bra sömnkvalité 

överlag. Det finns en signifikant skillnad i sömnduration mellan de båda åldersgrupperna. 

Avseende sömnkvalité finns en signifikant skillnad endast avseende snarkningar. Det krävs 

mer omfattande studier för att kunna generalisera till en större population och för att kunna få 

en djupare förståelse för hur antalet timmar sömn och sömnkvalité påverkar barnet/ungdomen 

och deras övervikt och fetma. 
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BILAGA 1. Informationsbrev 

 

    Hej! 

 

Välkommen till Överviktsenheten för barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset. 
 

Ni har nu blivit kallade till ett nybesök. Vid besöket kommer ni att träffa överviktsteamet 

som består av flera personer. Tid är avsatt för ett samtal samt en undersökning som ligger till 

grund för eventuell kartläggning. Vid första besöket tas inga blodprov. Utifrån 

kartläggningen kommer ni eventuellt erbjudas plats i behandling och tillsammans 

med teamet diskutera en preliminär behandlingsplan. En gång per år erbjuds ni en 

årsuppföljning med läkarundersökning, nya blodprover och en utvärdering av det påbörjade 

förändringsarbetet. Tillsammans med er upprättar vi sedan en ny plan för hur kontakten ska 

se ut under det kommande året. 

 

Inför ert besök ber vi er att fylla i vårt frågeformulär. Många frågor kan endast besvaras av 

föräldrarna men där det är möjligt kan ni försöka besvara en del frågor tillsammans med 

barnet. Det är till stor hjälp för oss samt att ni har möjlighet att förbereda er inför besöket. 

 

För att vi ska kunna använda tiden för besöket på bästa sätt är det viktigt att ni skickar in 

formuläret besvarat i god tid (minst en vecka) innan besöket. 

Använd bifogat svarskuvert. 
 

Vi tackar på förhand och ser fram emot att träffa er. Vänliga 

hälsningar 

Akademiska barnsjukhuset 

018-611 94 95 
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BILAGA 2. Forskningsgodkännande 

 

  GODKÄNNANDE  

(barnets underskrift är obligatorisk om barnet/ungdomen är över 12 år!)  
................................... .................................................. ..................................................  

Ort och datum          Barnet/ungdomens namn  Personnummer  

 

11kvalitetsregister  

Att behandla barnfetma är svårt och nya metoder prövas hela tiden. För att kunna utvärdera och 

kvalitetsgranska behandlingarna har ett nationellt kvalitetsregistret för barnobesitas (BORIS) startats 

2005 (www.e-boris.se). Registret stöds ekonomiskt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det 

ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och 

vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar.  

Vi (målsman och barn/ungdom) ger vårt tillstånd till att uppgifter registreras i dataregister för att 

kunna utvärdera den behandling som ges. Data från registret kan komma att offentliggöras i samband 

med utvärdering/forskning i syfte att sprida information och kunskap om fetma. De uppgifter som 

registreras är helt avidentifierade och kan inte härledas till enskilt barn. 

Barn/ungdom   Underskrift:_  

 

Målsman:  

 

Namn:_    Underskrift:_  

 

Namn:_    Underskrift:_  

 

12Framtida forskning  

Vi (målsman och barn/ungdom) ger vårt tillstånd till att blodprover som tas under utredning och 

behandling sparas och används för framtida forskningsstudier rörande orsaker och komplikationer till 

fetma. Även journaluppgifter och mätningar relaterade till övervikt får användas i forskningssyfte. 

Alla uppgifter och blodprover kommer att avidentifieras. Jag är medveten om att jag har rätt att utan 

motivering när som helst dra tillbaka mitt tillstånd.  

Barn/ungdom:   Underskrift:_ 

  

Målsman: 

  

Namn:_    Underskrift:_ 

  

Namn:_    Underskrift:_ 

  

13Inhämta tidigare journaluppgifter  

Vi (målsman och barn/ungdom) ger även tillstånd till att sjukvårdens behandlingsteam kan ta kontakt 

med skolhälsovården och eventuella andra vårdgivare och utbyta uppgifter om, t ex vikt- och 

längdkurvor, journalanteckningar samt skapa ett samarbete i syfte att uppnå bästa möjliga resultat i 

behandlingen. 

 Barn/ungdom:   Underskrift:_ 

  

Målsman: 

  

Namn:_    Underskrift:_ 

  

Namn:_    Underskrift:_ 
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BILAGA 3. Använda frågor från enkäten. 
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BILAGA 4. Iso-BMI 
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BILAGA 5. Trenddiagram 
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Samband helgdag, 13-18 år 


