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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett stort folkhälsoproblem i Sverige.  De 

medicinska konsekvenserna av detta kan vara allvarliga i form av bland annat hjärt-

kärlsjukdom och diabetes. Kunskapen om de psykologiska konsekvenserna vad gäller barnets 

mående och förekomst av stress är mindre. Det är av stor vikt att det finns effektiva 

behandlingsprogram då de flesta barn som utvecklar övervikt eller fetma förblir överviktiga. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med övervikt och fetma mår samt 

om de besväras av stress. Vidare var syftet att undersöka om barnens mående avseende 

ovanstående parametrar förändrats ett till två år efter start av behandling med medicinska och 

beteendeinriktade interventioner. Bedömningen utfördes av vårdnadshavare eller 

vårdnadshavare och barn gemensamt. 

Metod: Prospektiv longitudinell interventionsstudie med kvantitativ ansats. Vårdnadshavare 

eller vårdnadshavare tillsammans barnet besvarade frågor i en livsstilsenkät från 

Överviktsenheten Barn och ungdom vid minst två tillfällen med minst ett års mellanrum. 

Studiegruppen bestod av 26 pojkar och 10 flickor och kontrollgruppen av 15 pojkar och 12 

flickor. 

Resultat: Efter besvarandet av livsstilsenkäten vid första tillfället uppfattade vårdnadshavarna 

till barn med övervikt eller fetma att barnen mådde sämre (p= ,00) och var mer stressade än 

normalviktiga barn (p= ,036 ). Ett till två år efter behandlingsstart besvarades livsstilsenkäten 

ytterligare en gång och då visades att barnen med övervikt eller fetma mådde bättre än innan 

behandlingen startade (p= ,004) medan ingen skillnad sågs vad gäller förändring av stress (p= 

,727) efter samma tidsperiod. 

Slutsats: Dåligt psykiska måendet och stress är vanligare hos barn med övervikt eller fetma 

än hos barn med normalvikt. Behandlingen vid Överviktsenheten Barn och ungdom visade sig 

effektiv gällande förbättrat mående ett till två år efter behandlingsstart. Fler och större 

prospektiva longitudinella studier på området krävs för att kunna dra några säkra slutsatser 

kring hur barn med övervikt och fetma mår samt effekten på lång sikt av 

behandlingsinterventionen. 
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ABSTRACT 

 

Background: Obesity in children is a major public health problem in Sweden. The medical 

consequences can be serious in terms of cardiovascular disease and diabetes. Knowledge of 

the psychological consequences on the child's mood and the incidence of stress is less. It is 

important that effective treatment is available because most children who develop obesity 

remain overweight. 

Objective: The aim of this study was to investigate how obese children experienced 

psychological wellbeing as whether they suffer from psychological stress. A further aim was 

to investigate whether these parameters are changed one to two years after the start of 

treatment with medical and behavioral interventions.  

The assessment was carried out by the caregivers or the caregivers together with the child. 

Method: Prospective longitudinal intervention study with a quantitative approach. Caregiver 

or caregiver together with the child answered a lifestyle questionnaire from Obesity Children 

and Youth at least with two occasions with at least one year interval. The intervention group 

consisted of  26 boys and 10 girls and  the control group of 15 boys and 12 girls. 

Results: After answering the lifestyle questionnaire for the first time the caregivers of obese 

children perceived that the children felt worse (p = .00) and were more stressed than normal 

weight children (p =, 036). One to two years after treatment start the lifestyle questionnaire 

was answered the second time and then it exposed that the children with obesity felt better 

than before the treatments (p = .004), while no difference was observed in the change of 

psychological stress (p =, 727) for the same period. 

Conclusion: Poor mental being and psychological stress are more common in obese children 

than in children of normal weight. The treatment at Obesity Children and Youth was effective 

regarding improved mood two years after starting treatment. More and larger prospective 

longitudinal studies in this area needed to be able to draw any conclusions on how children 

with overweight and obesity are doing and the effect on long-term treatment intervention. 
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1. BAKGRUND 
 

Övervikt och fetma hos barn är ett globalt växande problem som mer än 43 miljoner beräknas 

lida av (deOnis, Bössner & Borghi, 2010). World Health Organization (WHO) ser denna 

utveckling som starkt bidragande till den globala sjukdomsbördan och att ansträngningar 

måste göras för att förebygga att barn drabbas (WHO, 2009). I enlighet med Förenta 

Nationernas barnkonvention från 1989 definieras barn som personer under 18 år. Deltagarna i 

denna studie kommer därför att kallas barn.  

 

Även i Sverige är förekomsten av övervikt hos barn stor och räknas som ett stort 

folkhälsoproblem (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Ökningen av andelen överviktiga barn var 

mycket stor under 1990-talet fram till för några år sedan men på senare tid verkar ökningen 

inte vara lika snabb eller till och med gått tillbaka (Socialstyrelsen, 2009). I Sverige saknas 

dock nationell statistik på förekomst av övervikt och fetma hos barn (Statens folkhälsoinstitut, 

2005). I Sverige har studier visat en prevalens på övervikt mellan 20 och 30 procent, varav tre 

till fem procent har fetma, beroende på ålder och var i Sverige barnet bor (Cadena-Sanchez et 

al, 2015; Neovius, Jansson, & Rössner, 2006). Det finns beräkningar på att övervikt och fetma 

kostar samhället omkring 15 miljarder kronor per år (Andersson & Fransson, 2011). 

 

1.1 Definition övervikt och fetma  

Övervikt och fetma hos barn definieras annorlunda än hos vuxna där ett Body Mass Index 

(BMI) över 25 innebär övervikt och över 30 innebär fetma. Eftersom BMI hos barn varierar 

naturligt under uppväxten tas inte bara hänsyn till längd och vikt utan även till ålder och kön 

och kallas då hos barn för Iso-BMI. Ett Iso-BMI värde över 25 innebär övervikt, över 30 

innebär fetma och över 35 svår fetma (Albertsson-Wikland & Karlberg, 2000).  

 

1.2 Orsaker till fetma  

Förklaringarna till barnfetma är multifaktoriella där den direkta orsaken är en obalans i 

energiintaget vilket innebär att energiintaget under en längre tid är större än 

energiförbrukningen. Genetik, social miljö samt ekonomi räknas som bakgrundsfaktorer 

(Kumanyika, Jeffery, Morabia, Ritenbaugh & Antipatis, 2002).  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritenbaugh%252520C%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=11896500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antipatis%252520VJ%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=11896500
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Davidson och Birch (2001) har beskrivit uppkomsten av barnfetma utifrån ekologisk 

systemteori, vilken betonar samspelet mellan individen och dess omgivande miljö, med hjälp 

av en modell (figur 1). Denna modell visar att karaktärsdrag hos barnet såsom matvanor, 

stillasittande beteende och fysisk aktivitet innebär risk för övervikt hos barn. Vidare visar den 

hur utvecklandet av dessa riskfaktorer hos barnet påverkas av föräldraskapet och familjens 

karaktärsdrag såsom föräldrarnas matvanor och aktivitetsvanor och till sist hur samhället 

påverkar familjens vanor och barnets vanor genom bland annat tillgång till aktiviteter, bra 

skolmat och föräldrarnas arbetstid vs fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ekologisk modell över hur övervikt och fetma hos barn kan uppkomma (Davidson & 

Birch, 2001). 

 

Enligt nyare studier är även stress en möjlig bidragande orsak till utvecklandet och 

vidmakthållandet av barnfetma (Wilson & Sato, 2013).  Det finns forskning som visar att 

depression kan vara en orsak till uppkomsten av fetma hos vuxna (Luppino et al, 2010), men 

studier på detta samband hos barn har inte gått att finna. Dock bör detta samband inte 

omöjligtvis kunna finnas även hos barn då symptom på depression kan vara ökad aptit i 

kombination med ökat sömnbehov och inaktivitet (Kalarchian & Marcus, 2012). 
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1.3 Risker med fetma 

Fysiska följdsjukdomar av fetma är flera. Det finns starka belägg för att metabolt syndrom är 

betydligt vanligare hos barn med övervikt och fetma än hos normalviktiga barn. Detta 

innefattar högt blodtryck, höga triglycerider, högt blodsocker och lågt HDL kolesterol. Andra 

fysiska sjukdomar som studier funnit vara vanliga hos överviktiga och feta är ortopediska 

problem såsom ryggsmärta, diskdegeneration och fotproblem (Pulgaron, 2013). 

 

Om den psykiska hälsan är kunskapen mindre, det finns dock studier som påvisat samband 

mellan övervikt och psykisk ohälsa medan i andra studier har sambandet inte kunnat 

fastställas (Pulgarón, 2013). En studie på barn i ålder 9-14 år framgick det att depression var 

betydligt vanligare bland de med övervikt än de med normalvikt (Bell et al, 2012). En norsk 

studie där undersökningsgruppen utgjordes av 744 barn i åldern 12-13 år framkom att 

överviktiga barn oftare hade någon form av psykiska problem jämfört med normalviktiga 

(Hestetun, Svendsen & Oellingrath, 2014). I en amerikansk studie baserad på 4150 barn i 

åldern 12-19 år framkom det däremot att det inte fanns något samband mellan depression och 

övervikt (Merikangas, Mendola, Pastor, Reuben & Cleary, 2012). 

 

Det finns även studier som visat att upplevd stress kan påverka utvecklandet och 

vidmakthållandet av barnfetma, dock kan detta samband ännu ej helt förklaras utan det 

behövs fler studier för att bättre förstå sambandet mellan stress och övervikt hos barn (Wilson 

et al, 2013). En longitudinell studie på barn mellan 11 och 16 år undersökte regelbundet under 

fem års tid upplevd stress. Vid baseline uppgav den grupp med högre BMI högre grad av 

upplevd stress än den grupp med lägre BMI och denna skillnad fanns även efter fem år (van 

Jaarsveld, Fiedler, Steptoe, Boniface & Wardle, 2009).  

 

En orsak till att det är svårt att dra några slutsatser kring komorbiteten av psykiskt mående är 

att det finns mycket få studier på området som är prospektiva (Pulgarón, 2013). 

 

Det är en mycket stor risk att de fysiska och psykiska problem som beskrivits ovan finns med i 

vuxen ålder då de flesta som i vuxen ålder har fetma hade det som tonåringar och de flesta av 

dessa tonåringar hade fetma som barn (Rooney, Mathiason & Schauberger, 2011). En studie 

visade att femtio procent av de barn som hade fetma i förskoleåldern också hade fetma i 

vuxen ålder (Whitaker & Dietz, 1998). 
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1.4 Behandling av barn med fetma  

Vid barnfetma är det vanligt att behandlingar fokuserar på livsstilsförändringar avseende 

nutrition, fysisk aktivitet och beteende. För att åstadkomma beteendeförändringar används 

olika metoder bland annat kognitiv beteendeterapi (Nowicka & Flodmark, 2011). En annan 

metod som används för att förändra beteenden hos barn med övervikt och fetma är 

Motiverande samtal (MI) vilken är en samtalsmetod som utvecklades av psykologerna 

Rollnick och Miller (Rollnick & Miller, 1995). Dessa definierar MI som”a directive, client-

centered councelling style for eliciting behaviour change by heloing clients to explore and 

resolve ambivalence”. Denna behandlingsmetod är relativt ny på överviktiga barn men har 

visat sig vara effektiv gällande beteendeförändring vad gäller mat, fysisk aktivitet och 

viktnedgång (Wong & Cheng, 2012). Det är även vanligt förekommande att hela familjen 

inkluderas i behandlingen vid barnfetma (Nowicka et al, 2011). 

 

Multidiciplinär behandling med mat- och aktivitetsråd som involverar hela familjen har visat 

sig vara effektiv gällande minskad vikt och förbättrad självkänsla hos barn med fetma 

(Nowicka et al, 2011). 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade år 2005 en systematisk 

genomgång av behandlingsprogram av barn med fetma och konstaterar där att det är svårt att 

dra några direkta slutsatser kring vilken behandlingsintervention som är bäst utan det är en 

mix av flera interventioner. Två tredjedelar av de granskade studierna kunde inte visa på 

positiva effekter gällande minskad vikt men att skolbaserade program var bäst. Dock vet man 

lite om effekterna på lång sikt av viktminskningen. SBU menar att det behövs mer kunskap 

om effektiv behandling mot övervikt (SBU, 2005). 

 

1.5 Om överviktsenheten i Uppsala 

Vid Överviktsenheten Barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset tillämpas multidiciplinär 

behandling av barn med övervikt och fetma. Där samverkar och utreder sjuksköterska, dietist, 

psykolog och läkare barnets hjälpbehov. Behandlingen är individanpassad och riktar sig till 

hela familjen där målet är att nå en långsiktlig och varaktig livsstilsförändring för barnet 

genom att lyfta fram barnet och familjens resurser och styrkor (Akademiska sjukhuset, 2015).  

Vid nybesöket träffar familjen läkare och sjuksköterska där familjens tidigare erfarenheter, 
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förväntningar och vilket stöd som kan bli aktuellt diskuteras. Läkaren beslutar bland annat om 

vilka problemområden som ska prioriteras. Efter nybesöket utreds barnet närmare; dietisten 

och sjuksköterskans huvudansvar är livsstilsbehandlingen där bland annat målsättning och 

motivation diskuteras. Familjens fokus läggs inte i huvudsak på att räkna kalorier utan istället 

observera sin vardag i stort. Kostdagbok används ofta, dock endast om det kan fylla ett syfte. 

Sjuksköterskans huvudansvar är den kroppsliga hälsan, där ingår fysisk aktivitet och sömn. 

Hos psykologen utreds det psykiska måendet, bland annat ingår det att ta bort hinder inför 

fortsatt utredning, så som oupptäckt ADHD. Barnet utreds även vid det energimetaboliska 

forskningslaboratoriet där bl.a. deras energi- och substansomsättning, energibalans, 

kroppssammansättning och kondition studeras. Utifrån resultat av ovan nämnda utredningar 

sker behandlingar med ovanstående professioner. Behandlingen anpassas till familjens 

rådande omständigheter. Patienterna får ett individuellt schema för återbesök, vissa kommer 

var sjätte vecka och andra mer sällan. Se figur 2 för flödesschema över behandlingen vid 

Överviktsenheten Barn och ungdom. Uppföljning för familjen sker ett till två år efter 

nybesöket.  

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema överviktsbehandling vid Överviktsenheten för Barn och ungdom. 
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1.6 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan ha en viktig roll i behandlingen av övervikt och fetma hos barn genom att 

med sin kompetens arbeta primär-, sekundär och tertiärpreventivt (Socialstyrelsen, 2005; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Enligt Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står bland annat 

att omvårdnadens syfte är att stärka hälsa, förebygga sjukdom samt att återställa och bevara 

hälsa utifrån individens möjligheter. Detta innebär att sjuksköterskan ska ha en förmåga att 

identifiera och förebygga hälsorisker, motivera till livsstilsförändringar, bedöma förmåga till 

egenvård, vara stöttande och undervisa patienter och närstående (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Svensk sjuksköterskeförening har arbetat fram strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete. Bland dessa strategier nämns bland annat att i omvårdnaden ge stöd att utveckla 

förmåga till egenvård och användandet av Motiverande Samtal vid stöd till 

livsstilsförändringar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Att som sjuksköterska arbeta med barn som har övervikt och fetma kan vara komplext då det 

innebär att behandla och interagera med såväl barnet som dess familj. Det krävs av 

sjuksköterskan att denne är bekväm och har tilltro till sin förmåga att diskutera övervikt och 

fetma med barnet och den vuxna då det kan vara känsligt för de berörda (Hessler, 2015). I en 

brittisk kvalitativ studie av Walker och medarbetare (2007) framkom det av personal, 

däribland sjuksköterskor, som arbetar med överviktiga barn att problematiken kan vara svår 

att hantera, framförallt på grund av att övervikt och fetma kan vara känsligt att diskutera och 

att det fanns en viss rädsla att äventyra relationen till barnet och föräldrarna. Avsaknad av 

tydliga och effektiva behandlingsriktlinjer bidrog också till svårigheter till ett bra bemötande.  

 

1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Centrala idéer i Dorothea Orems egenvårdeteori är att vuxna och ungdomar själva, i sitt 

dagliga liv, i sin närmiljö, har förmåga att utföra inlärda handlingar och åtgärder för egenvård. 

Orems teori bygger på ett flertal förutsättningar. Där ingår bland annat att människan har 

potential att utveckla intellektuella och praktiska kunskaper och bibehålla motivation som är 

nödvändiga för egenvård och familjemedlems vård. Vidare anser Orem att människan kan 

identifiera och beskriva uppkomna behov inom egenvårdsområdet vilket i sin tur leder till att 

hon undersöker och utvecklar vägar att möta de olika behov hos sig själv eller hos sina 



7 

 

familjemedlemmar. Dock visar Orem att människan aktivt kan välja faktorer som även 

allvarligt motverkar hälsa och välmående. Då situationer uppstår där patient har 

begränsningar i sin egenvård, uppvisar egenvårdsbrist, är det vårdens ansvar att bistå denne. 

Då en person behöver speciella kunskaper för att utveckla särskild kunskap inom specifika 

områden, så som tex födointag behöver sjuksköterskan använda sig av lärandemetoder. För att 

kunna använda sig av dessa metoder krävs att hjälparen förstår vad personen behöver veta. En 

sjuksköterska kan inte hjälpa sin patient att välja matvaror för specifika ändamål utan att 

sjuksköterskan skaffar sig kunskap om patientens bakgrundskunskaper relaterade till 

nutrition. Patientens bakgrund och tidigare erfarenheter, livsstil och dagliga beteende behöver 

sjuksköterskan ha vetskap kring för att kunna överföra sin kunskap till patienten (Orem, 

1991). 

 

 

1.8 Problemformulering 

Barnfetma har stor negativ påverkan på fysisk hälsa och livskvalitet men hur den påverkar 

den psykiska hälsan är mer oklart (Hestetun et al., 2014). Av denna anledning är det av 

intresse att undersöka närmare hur barn med övervikt och fetma upplever sitt mående samt 

om barnen upplevs mer stressade än andra barn. Vidare bör undersökas om 

behandlingsprogrammet vid Överviktsenheten Barn och ungdom har effekt på dessa 

parametrar. Det finns få prospektiva studier inom området (Pulgarón, 2013) samt få 

evidensbaserade behandlingsprogram (Akademiska sjukhuset, 2015) och det är av stor vikt att 

det finns effektiva sådana för denna patientgrupp gällande fysisk och psykisk hälsa och att 

effekterna av dessa utvärderas då detta skulle innebära vinster för samhället men framförallt 

för individen då denna folksjukdom orsakar stort lidande.  

 

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med övervikt och fetma mår samt om de 

besväras av stress. Vidare var syftet att undersöka om barnens mående avseende ovanstående 

parametrar förändrats ett till två år efter start av behandling med medicinska och 

beteendeinriktade interventioner. Bedömningen utfördes av vårdnadshavare eller 

vårdnadshavare och barn gemensamt. 
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1.10 Frågeställningar 

      1.   Är det skillnad avseende mående mellan barn med och utan övervikt eller fetma?  

2. Är det skillnad avseende förekomst av stress mellan barn med och utan övervikt eller 

fetma?  

3. Är det skillnad avseende hur barnet mår före jämfört med ett till två år efter 

behandlingsstart vid Överviktsenheten Barn och ungdom? 

4. Är det skillnad avseende förekomst av stress före jämfört med ett till två år efter 

behandlingsstart vid Överviktsenheten Barn och ungdom? 

 

 

 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

Avsikten med studien var att följa samma individgrupp över tid, för att undersöka en möjlig 

förändring efter behandling. Därav valdes en prospektiv longitudinell interventionsstudie med 

kvantitativ ansats (Henricsson, 2012).  

 

2.2 Urval 

Urvalet är konsekutivt och bestod av enkätsvar från vårdnadshavare till barn i åldern 7-17 år 

med fetma beräknat utifrån IsoBMI. Urvalet är sammanfattad i tabell 1. Studiegruppen 

hämtades från Överviktsenheten Barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset dit barnen 

remitterats på grund av överviktsproblematik för utredning och behandling under perioden 

april 2012 till november 2015. Det är 36 deltagare som ingår i studiegruppen och 27 deltagare 

i kontrollgruppen, vilka hämtades från två grundskolor i Uppsala.  

 

Inklusionskriterier för studiegruppen var att barnen skulle vara inskrivna vid 

Överviktsenheten Barn och ungdom mellan åren 2012 och 2015, ett IsoBMI över 25 samt att 

de var i  åldern  7-17 år. Exklusionskriterier för studiegruppen var; besvarat en äldre upplaga 

av enkät som ej innehåller frågan om stress, ej varit på återbesök samt att nybesöket ej var 

registrerat i Kovis. Genom databasen Cosmic scannas patientuppgifter in i Kovis, rörande till 

exempel levnadsvanor och laboratorieresultat. Bortfall för studiegruppen var; vårdnadshavare 
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som ej givit sitt godkännande, ej besvarat någon av frågorna vid nybesöket samt ej besvarat 

frågorna varken vid nybesöket eller vid återbesöket. 

 

Inklusionskriterier för kontrollgruppen var att vara elever vid två grundskolor i Uppsala samt 

vara i åldern 7-17 år. Exklusionskriterier för barn i kontrollgruppen var ett IsoBMI över 25. 

Bortfall i denna grupp var att de ej besvarat frågorna om mående och/eller stress. 

Se figur 3 för närmare beskrivning av urvalsprocessen. 

 

Figur 3. Urvalsprocessen. 

 

 

Tabell 1. Urvalet utifrån ålder, längd och vikt. 

  Ålder [M (SD)] Längd [M (SD)] Vikt [M (SD)]  

Studiegrupp (n=36) 12,47 (2,73) 165 (18,48) 98,7 (30,24) 

  
  

  

Kontrollgrupp (n=27) 12,62 (2,75) 158 (14,68) 47 (12,02) 

 

Antal barn tillgängliga för inkludering:  

- Obesa barn n= 213 

- Normalviktiga barn n= 37 

Antal inkluderade barn i 
studiegruppen: 

Totalt n= 36 

Pojkar n=26 

Flickor n= 10 

Exkluderade från studiegruppen: 

- Enkäten är från innan år 2012 och saknar frågan om stress n=121 

- Nybesök ej registrerat i Kovis n=5   

- Ej varit på återbesök n= 52 

Bortfall: 

- Ej besvarat någon av frågorna vid  nybesöket  n= 5 

- Ej besvarat någon av frågorna varken vid nybesöket eller    

  återbesöket n= 5 

- Vårdnadshavare ej givit godkännande n= 25 

Antal inkluderade barn i 
kontrollgruppen: 

Totalt n= 27 

Pojkar n= 15 

Flickor n=12 

Exkluderade från kontrollgruppen: 

- Överviktiga n= 6 

 

Bortfall: 

- Ej besvarat någon av frågorna n= 4 
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2.3 Intervention 

Samtliga barn i studiegruppen har genomgått överviktsenhetens sedvanliga behandling. 

Behandlingen är individuellt anpassad efter barnens och deras familjers behov vilket innebär 

att innehållet kan skilja sig. Samtliga har dock erbjudits hjälp från multidiciplinära teamet 

med regelbundna uppföljningar, som bland annat kan består av motiverande samtal och svar 

på laboratorieprover. 

  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde genom en omfattande enkät om barnets hälsa som besvarades av 

barnets vårdnadshavare eller dessa tillsammans. Till denna studie användes två av 

enkätfrågorna, se bilaga 1. Frågan om hur vårdnadshavare upplevde att barnet mår graderas 

enligt en 10 gradig likertskala från 1-10 där 1 är mycket dåligt och 10 mycket bra samt frågan 

om vårdnadshavare upplevde att barnet är stressad bestod av ja eller nej alternativ. Mående 

definierades i denna studie som psykiskt mående. 

 

För att fastställa barnets aktuella kroppsmått skedde datainsamling även genom: 

1. Mätning av vikt och längd samt beräkning av BMI med hjälp av våg och vertikalt skjutmått 

på vägg. 

2. Beräkning av Iso-BMI (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000) 

 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Barnen som ingår i denna studie har remitterats från primärvården till Överviktsenheten Barn 

och ungdom vid Akademiska sjukhuset. Inför nybesök fick barnet och dess vårdnadshavare 

informationsbrev (bilaga 2) samt en enkät hemskickad som de tillsammans fyllt i, 

innehållande frågor bland annat om livsstilsvanor, familjesituation och sjukdomshistoria. Om 

enkäten inte medtogs till nybesöket så gavs ny enkät att skickas in vid senare tillfälle.  

I samband med årskontroll har återigen enkäten skickats till vårdnadshavare vars barn är 

inskrivna vid Överviktsenheten. Kontrollgruppen har besvarat samma frågor i enkäten endast 

vid ett tillfälle. Kontrollgruppen utgörs av friska, normalviktiga barn som rekryterades via 

föräldramöten vid två skolor. Vårdnadshavarna kunde i samband med mötet anmäla intresse 

alternativt få med sig informationsblad hem och fundera och sedan skicka in 

informationsbladet om intresse fanns att delta. Alla som ville vara med fick vara med. 
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Innan behandlingsstart utfördes en nutritionsbedömning samt energimetaboliska kontroller av 

vikt, längd och andra antropometriska mått som omkretsmått och hudvecksmått. Dessa 

mätningar har även kontrollgruppen genomgått vid ett tillfälle. Datainsamlingen har skett åren 

2012 till 2015. Svaren på frågorna och informationen om deltagarnas kroppsmått, ålder och 

kön matades in i en excelmatris. För att avidentifiera varje enskild deltagare tilldelades denne 

en kod.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Ansökan om etikprövning har godkänts av etikprövningsnämnd med diarienummer: 

2012/318. Vårdnadshavarna och barnen fick i samband med inskrivning skriftlig förfrågan om 

svaren i enkäten får användas i framtida forskning (bilaga 3). I enlighet med lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) fick de information om att 

deltagande i framtida forskning var helt frivilligt och att deras val inte kommer påverka 

vården eller den framtida kontakten med sjukvården och att de närsomhelst fick ångra sitt val 

utan motivering. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och personuppgifter förvaras inlåsta. 

 

I denna studie har vårdnadshavarna godkänt deltagande i forskning. Detta kanske kan 

innebära att något barn deltar mot sin vilja. Vi utgår dock från att de barn som är så pass 

gamla att de förstår vad forskningen innebär har informerats av sina vårdnadshavare och 

samtyckt. Yngre barn kanske inte inser vad det innebär med forskningen och inte kan ta 

ställning till varför det är vårdnadshavarens ansvar att besluta om deltagande eller ej. I denna 

studie har uppgifterna behandlats konfidentiellt, personerna har avidentifierats och hanterats 

enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Enkäterna har kodats (se tillvägagångssätt) och 

enbart den information som var av intresse för studien har använts. Resultaten har redovisats 

på sådant sätt att deltagarna omöjligtvis kan identifieras eller kännas igen. Handledaren till 

detta examensarbete har godkänt inhämtandet av den enkätinformation som krävts för att 

genomföra denna studie. 

 

2.7 Bearbetning och analys 

Insamlad data bearbetades i dataprogrammet Excel 2012 samt i statistikprogrammet Statistical 

Packages for the Social Sciences (SPSS) 23.0. Resultatet redovisades med text, tabeller och 

figurer.  
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Data från frågeställning 1 och 2 handlar om att se skillnader mellan olika grupper gällande 

hur barnen mår respektive om de upplever stress. Frågeställning 1 besvarades med ett icke-

parametriskt Mann Whitney U-test eftersom datanivån är ordinalskala. Frågeställning 2 som 

är på nominalskalenivå besvarades med ett Chi-2 test. Frågeställning 3 och 4 behandlar 

skillnader inom samma grupp genom mätning vid två tillfällen, avseende psykiskt mående 

och stress. Frågeställning 3 besvarades med ett icke-parametriskt Wilcoxon’s teckenrangtest 

eftersom datanivån är ordinalskala. Frågeställning 4 som är på nominalskalenivå besvarades 

med Mc Nemar´s (Henricsson, 2012). P-värde för detta arbete har satts till 0,05 och används 

för att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader. 

 

3. RESULTAT 
 

3.1 Är det skillnad avseende mående mellan barn med och utan övervikt eller fetma? 

 

25,7 procent (n= 9 av 35 svarande) av vårdnadshavarna till barnen med övervikt eller fetma 

uppgav att barnen mådde mycket bra (9 eller 10 på den 10 gradiga likertskalan) medan 76 

procent (n= 19 av 25 svarande) av vårdnadshavarna till normalviktiga barn uppfattade dem 

må mycket bra. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (z= -5,20; p= ,00), se 

tabell 2 och 3. 

 

Tabell 2. Överviktiga barnens respektive normalviktiga barns mående skattat enligt skalan 1-

10. 

 

1= mår mycket dåligt     10= mår mycket bra 

 

 

 

Tabell 3. Antal svaranden och bortfall i respektive grupp i frågeställning 1. 

  Svarande N (%) Bortfall N (%) Totalt N (%) 

Studiegrupp 35 (97,2) 1 (2,8) 36 (100) 

  
  

  

Kontrollgrupp 25 (92,6) 2 (7,4) 27 (100) 

 

  Mean (SD) Median (IQR) 

Studiegrupp (n=35) 6,2 (2) 6 (3) 

  
 

  

Kontrollgrupp (n=25) 9 (1) 9 (1,5) 
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3.2 Är det skillnad avseende förekomst av stress mellan barn med och utan övervikt eller 

fetma?  

 

58,8 procent (n= 10 av 17 svarande) av vårdnadshavarna till barnen med övervikt eller fetma 

uppfattade barnen som stressade medan 26,9 procent (n=7 av 26 svarande) av 

vårdnadshavarna till barnen med normalvikt uppfattade sina barn som stressade. Det fanns en 

signifikant skillnad i förekomst av stress mellan de båda grupperna (df=1; x
2
 = 4,38; p=,036), 

se figur 4 och tabell 4. 

 

 

 

Figur 4. Förekomst av stress hos barn med övervikt eller fetma (n=17) respektive hos barn 

med normalvikt (n=16). 

 

 

 

Tabell 4. Antalet svarande och bortfallet i respektive grupp i frågeställning 2. 

  Svarande N (%) Bortfall N (%) Totalt N (%) 

Studiegrupp 17 (47,2) 19 (52,8) 36 (100) 

  
  

  

Kontrollgrupp 26 (96,3) 1 (3,7) 27(100) 
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3.3 Är det skillnad avseende hur barnet mår före jämfört med ett till två år efter 

behandlingsstart vid Överviktsenheten barn och ungdom? 

 

67,6 procent (n=23 av 34 svarande) av vårdnadshavarna till barn med övervikt eller fetma 

uppfattade att barnen mådde bättre två år efter behandlingsstart, se figur 4 samt tabell 5 och 6. 

Denna skillnad var statistiskt signifikant (z= -2,9; p= ,004).  

 

 

 

 

Figur 5. Förändring av barnets mående (n=34) jämfört med innan behandlingsstart. 

 

Tabell 5. Vårdnadshavarnas skattade mående hos sina barn vid behandlingsstart samt efter ett 

till två år, enligt skalan 1-10.  

Mående Mean (SD) Median (IQR) 

Baseline 6,2 (2) 6 (3) 

  
 

  

Efter 2 år 7,6 (1,7) 8 (3) 

1= mår mycket dåligt    10= mår mycket bra 

Mår bättre 
68% 

Mår sämre 
20% 

Mår oförändrat 
12% 

Förändring av barns mående 
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Tabell 6. Antal svarande och bortfall i fråga 3. 

Svarande N (%) Bortfall N (%) Totalt N (%) 

34 (94,4) 2 (5,6) 36 (100) 

      
 

 

3.4 Är det skillnad avseende förekomst av stress före jämfört med ett till två år efter 

behandlingsstart vid Överviktsenheten barn och ungdom? 

 

31,2 procent (n=5 av 16 svarande) av vårdnadshavarna hade svarat att barnen var stressade 

före behandlingsstart men att barnen inte längre uppfattades som stressade två år efter 

behandlingsstart. 18,8 procent (n=3 av 16 svarande) uppfattade att barnen inte var stressade 

innan behandlingsstart men var det två år efter behandlingsstart. Hälften av vårdnadshavarna 

hade oförändrad uppfattning om barnens stress, 25 procent (n= 4 av 16 svarande) uppfattade 

sina barn stressade såväl innan som två år efter behandling och 25 procent uppfattade barnen 

som inte stressade vid motsvarande tidpunkter, se figur 5. Skillnaden var inte statistiskt 

signifikant (p= ,727). Bortfallet redovisas i tabell 7. 

 

 

Figur 6. Förändring av barnets (n=16) förekomst av stress ett till två år efter behandlingsstart. 

 

 

 

Postiv förändring 
31% 

Negativ förändring 
19% 

Oförändrad 
50% 

Förändring av barnets stress 
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Tabell 7. Antal svarande och bortfall i fråga 4. 

Svarande N (%) Bortfall N (%) Totalt N (%) 

16 (44,4) 20 (55,6) 36 (100) 

      
 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med övervikt och fetma mår samt om de 

besväras av stress. Vidare var syftet att undersöka om barnens mående avseende ovanstående 

parametrar förändrats ett till två år efter start av behandling med medicinska och 

beteendeinriktade interventioner vid Överviktsenheten Barn och Ungdom. Bedömningen 

utfördes av vårdnadshavare eller vårdnadshavare och barn gemensamt. 

Resultatet visade att barn med övervikt och fetma mår sämre och är mer stressade än 

normalviktiga barn och att barnen med övervikt och fetma mådde bättre ett till två år efter 

behandlingsstart. Däremot visar resultatet att barnen inte var mindre stressade efter samma 

tidsperiod. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Är det skillnad avseende mående mellan barn med och utan övervikt eller fetma? 

 

Att barn med övervikt eller fetma mår sämre än normalviktiga barn överensstämmer väl med 

tidigare studier (Hestetun et al, 2014; Bell et al, 2012). Det hade varit intressant att veta om 

dessa barn mådde dåligt även innan övervikten och fetman uppstod eller om det dåliga 

måendet är en konsekvens av övervikten eller fetman. Detta särskilt då det tycks saknas 

studier om hur detta förhåller sig (Luppino et al, 2010). Eftersom det ändå är sannolikt att 

måendet, även hos barn, kan påverka såväl uppkomsten som vidmakthållandet av övervikt 

eller fetma (Kalarchian et al, 2012) är detta viktig kunskap för sjuksköterskan och viktiga 

symptom för denne att angripa vid behandlingen av övervikt eller fetma. Orsaken till att barn 

med övervikt eller fetma mår sämre än barn med normalvikt är troligtvis mycket komplex och 

svårt att på ett djupare plan förklara. Exempel på faktorer som skulle kunna påverka är att 

omgivningen kan bemöta barn med övervikt eller fetma med fördomar. Barnets upplevelse av 

detta och kanske en känsla av att känna sig annorlunda och utanför då barnet kanske inte 

orkar och klarar av fysiska aktiviteter som andra barn. I denna del av världen är smalhet ett 

skönhetsideal, att inte leva upp till det kan öka missnöjet med sig själv och hur kroppen ser ut. 
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Detta ger sämre självkänsla vilket kan öka risken för att må dåligt. Konsekvenser av de 

sjukdomar som övervikt och fetma  ger kan påverka måendet. Exempelvis kan diabetes och 

den insulinresistens det innebär medföra förändringar i hjärnan och öka risk för depression 

(Luppino et al, 2010). 

 

4.1.2 Är det skillnad avseende förekomst av stress mellan barn med och utan övervikt eller 

fetma? 

 

I denna studie framgick tydligt att barn med övervikt eller fetma upplevs, av sina 

vårdnadshavare, mer stressade än normalviktiga barn vilket kan vara allvarligt då 

stressreaktioner som upprätthålls under längre tid kan leda till organisk sjukdom eller 

subjektiva hälsoproblem (Ekman & Arnetz, 2005). Få studier har gjorts där det studerats 

korrelationen mellan stress och barns övervikt samtidigt som resultaten studierna emellan 

varierar (Wilson et al, 2013). I denna studie ges heller inga svar på om barn med övervikt 

eller fetma utvecklar stressen först när de utvecklat övervikten eller fetman eller om barnet är 

stressad redan innan, vilket annars hade varit av intresse.  

 

4.1.3 Är det skillnad avseende hur barnet mår före jämfört med ett till två år efter 

behandlingsstart vid Överviktsenheten Barn och ungdom? 

 

De flesta barnen mådde bättre ett till två år efter behandlingsstart. Detta är intressant fynd då 

det kan finnas samband mellan dåligt mående och viktuppgång (Kalarchian, 2012) och det 

faktum att det saknas bra behandlingsprogram (SBU, 2005). Det hade dock varit intressant att 

veta om denna förbättring kvarstod efter fler år.  Det hade även varit intressant att veta om det 

förbättrade mående hade något samband med exempelvis viktnedgång eller något annan 

specifik intervention i behandlingsprogrammet. Detta resultat visar att den multidiciplinära 

behandlingen vid Överviktsenheten Barn och ungdom kan ha effekt. Sjuksköterskan har där 

en stor del i behandlingen och resultatet i studien indikerar att metoderna som används kan 

vara effektiva för barnets mående.  

 

4.1.4 Är det skillnad avseende förekomst av stress före jämfört med ett till två år efter 

behandlingsstart vid Överviktsenheten Barn och ungdom? 

 

Förekomsten av stress hade inte påverkats vid mätningen ett till två år efter behandlingsstart, 

vilket överensstämmer med resultatet i en studie av van Jaarsveld et al (2009). Detta kanske 

beror på att stress är mycket komplext eftersom individen påverkas såväl psykologiskt, 
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fysiologiskt, beteendemässigt som perceptuellt (Ekman & Arnetz, 2005) vilket kanske innebär 

att stress är svårare att behandla och kräver andra interventioner än de som erbjuds vid 

Överviktsenheten barn och ungdom.   

 

Övervikt och fetma hos barn är ett stort folkhälsoproblem och kan bidra till stor 

sjukdomsbörda för individen och samhället (Hestetun el al, 2014; Andersson et al, 2011) 

vilket innebär att det är av stor vikt att bra behandlingsmetoder finns. Till sjuksköterskans 

kompetens hör bland annat att ha en förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker, 

motivera till livsstilsförändringar, bedöma förmåga till egenvård samt stötta och undervisa 

patienter och närstående (Socialstyrelsen, 2005). Resultaten i denna studie visar att det finns 

ett stort behov av hjälp hos barn med övervikt och fetma gällande psykiskt mående och stress 

vilket sjuksköterskan har kompetens till. I omvårdnaden kring barnet är det av vikt att 

sjuksköterskan i sin yrkesroll agerar ut efter ett etiskt helhetstänkande.  Motiverande samtal är 

en viktig del av behandlingen och enligt SBU (2013) skall samtalen genomföras med hänsyn 

till patientens människovärde, integritet och autonomi. 

 

Att bedrivna forskning där barn ingår innebär en viss osäkerhet om barnet verkligen vill delta 

då det är vårdnadshavarna som avgör deltagande eller ej. Området denna studie berör bör 

dock anses vara så pass viktigt att det också skulle kunna anses oetisktiskt att inte studera 

barns psykiska mående samt behandlinginterventioner vid övervikt och fetma hos barn. 

Särskilt då det faktiskt visar sig att dessa barn inte mår bra och att det därmed finns ett stort 

behov av effetktiva behandlingsinterventioner. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie var litet på grund av det stora interna bortfallet i studiegruppen. En 

orsak till bortfall var att vårdnadshavare inte hade givit sitt godkännande till att uppgifterna 

som lämnades i enkäten skulle få användas till forskning. Orsaken till detta kan vara bristande 

information om vad det innebär att uppgifterna är konfidentiella och att de enskilda barnen 

inte går att identifiera i studien. En annan orsak kan vara att de missade att skriva under då 

godkännandeblanketten låg i direkt anslutning till enkäten som avslutades med att 

vårdnadshavarna skulle skriva under och att det kanske var oklart att det krävdes underskrift 

på två ställen. En annan orsak till internt bortfall var att barnen inte prioriterats att kallas till 

återbesök då vårdgarantin kräver att nybesök prioriteras så verksamheten inte förlorar pengar. 
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Kontrollgruppen utgjordes av barn och dess vårdnadshavare som anmälde intresse att delta 

som kontrollgrupp i samband med föräldramöte vid två olika skolor. Det är oklart om denna 

grupp anses kunna representera befolkningen i stort vilket kan påverka skillnaderna som 

resultatet i denna studie visade. Psykiskt mående hos barn är dock inget som verkar påverkas 

av yttre förhållanden såsom bostadsort och socioekonomi (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Frågan om mående besvarades utifrån en tiogradig likertskala. Frågans formulering var ”hur 

upplever du som förälder att ditt barn mår för tillfället?” Vissa kanske tolkade det som hur 

barnet mår fysiskt och andra som hur barnet mår psykiskt. För att få en mer heltäckande bild 

av hur barnet mår psykiskt kanske fler frågor kring mående borde funnits med. Att besvara 

frågor om hur ens barn mår kan upplevas som känsligt. Känsliga frågor i enkäter 

rekommenderas att inte vara direkta utan gärna till viss del omskrivna för att få mer korrekta 

svar  (Trost, 2001).  

 

Frågan om vårdnadshavarna upplever att barnet har besvär med stress hade svarsalternativen 

ja eller nej, vilket kanske gör det svårt att få en riktigt nyanserad bild av stress. Frågans 

svarsmöjligheter gör att mindre förändringar i stress inte märks. Kanske att en tiogradig skala 

även här hade passat bättre för att lättare känna av förändringar i stress. Alternativt att 

använda ett frågeformulär med flera frågor om stress. Detta hade kanske inte varit möjligt då 

denna enkät redan bestod av väldigt många frågor om barnets mående samt vanor och 

ytterligare frågor hade kanske istället inneburit ett ännu större internt bortfall. En orsak till det 

stora interna bortfallet kan ha varit att det var svårt att antingen svara ja eller nej. Stress i sig 

är ju något som kan variera beroende på situation, en ökad stressreaktion uppstår då individen 

inte upplever sig klara en situation och minskar när individen anser sig kunna hantera en 

situation (Ekman et al, 2005). 

 

Alla frågor besvarades av barnets vårdnadshavare, ibland tillsammans med barnet. Som 

vårdnadshavare kan det kanske ibland vara svårt att veta hur barnet mår och förekomst av 

stress, särskilt då frågor som dessa är väldigt subjektiva. Denna risk för felkälla hade kanske 

minskat om frågorna om mående och stress bestod av fler frågor. Dessutom kan dessa typer 

av frågor vara känsligt att svara på vilket kan vara en orsak till internt bortfall på dessa frågor 

(Trost, 2001) . 
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En styrka med studien är dess prospektiva design då det finns få sådana studier. Ytterligare en 

styrka är att validiteten och reliabiliteten på frågeformuläret anses acceptabel eftersom den är 

beprövad, åldersanpassad, revideras kontinuerligt och ingår i det nationella kvalitetsregistret 

för barnobesitas (BORIS). En hög reliabilitet och validitet är en förutsättning för att rätt 

slutsats ska kunna dras ur en enkätbaserad undersökning (Portney & Watkinson, 2000). 

 En svaghet med studien är att urvalet är för litet för att några slutsatser ska kunna dras.  

Hade urvalet varit större hade det varit intressant att se resultatet i studien utifrån kön samt 

ålder då åldersspannet på sju till sjutton år är ganska stort att den psykiska och fysiska 

mognaden kan skilja sig kraftigt. För att få en djupare förståelese för hur barn med övervikt 

och fetma mår och hur de upplever att behandlingsperioden påverkat dem skulle en framtida 

kvalitativ studie vara av värde.  

 

4.3 Kliniska implikationer 

Då övervikt och fetma hos barn är ett växande problem och det ingår i Sjuksköterskans 

yrkesroll att förebygga och identifiera hälsorisker (Socialstyrelsen, 2015) är det angeläget att  

sjuksköterskan får ökad kunskap om denna problematik. Resultatet i detta examensarbete kan 

användas för att ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fördjupad kunskap inom detta 

område. Det kan även användas för att motivera barn och vårdnadshavare att delta i 

behandling, speciellt för de som uteblir från avtalade tidsbokningar. 

 

Orem (1991) anser att individen själv har förmåga att utföra åtgärder för egen eller 

familjemedlems egenvård men när situationer med egenvårdsbrist uppstår är det vårdens 

ansvar att bistå. Enligt Orems teori förväntas en Sjuksköterska besitta specialiserad kunskap 

och erfarenhet. Med hjälp av sin speciella kompetens har Sjuksköterskan möjlighet att ge 

vårdnadshavaren fördjupade kunskaper kring barnets aktuella hälsoproblem för att denne 

därefter skall ha verktyg att stötta sitt barn i än högre grad på vägen mot viktnedgång och 

förbättrat mående.  Utifrån denna studies resultat, vilken visat att barns mående förbättrats 

efter ett till två års behandling, påvisas att ramverket kan appliceras på denna typ av 

hälsoproblematik. Genom att vården tagit sitt ansvar när egenvården brustit med att bland 

annat sjuksköterskan använt sig av motiverande samtal och på så sätt väglett och uppmuntrat 

barn och vårdnadshavare till att sköta egenvården.    
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4.4 Slutsats 

Barn med fetma och övervikt är mer stressade och mår psykiskt sämre än vad normalviktiga 

barn gör. Ett till två år efter behandlingsstart vid Överviktsenheten Barn och ungdom mådde 

barnen bättre. Fler och större prospektiva longitudinella studier inom området krävs för att 

kunna se effekter av en långsiktig behandlingsintervention och därmed dra några säkra 

slutsatser kring hur barn med övervikt och fetma mår. 
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