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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: 

Övervikt ökar runt om i världen och kan ge betydande hälsorisker. Tidigare studier visar att 

låg utbildning, låginkomstyrken och arbetslöshet hos föräldrar ökar risken för att barnet ska få 

övervikt, men även två heltidsarbetade föräldrar är en riskfaktor. Näringsfattig kost med högt 

fett- och sockerinnehåll är förknippat med övervikt. Därför är det intressant att undersöka vad 

som kan bidra till övervikt och tidigt identifiera dessa patienter inom hälso- och sjukvården. 

Syfte: 

Att undersöka om det finns något samband mellan barns övervikt och föräldrarnas 

utbildningsnivå och sysselsättning samt se hur barnens kostvanor och måltidsordning ser ut.  

Metod: 

Den valda designen var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Databearbetning skedde med 

livsstilsenkäter från en överviktsenhet för barn och ungdomar på ett universitetssjukhus i 

Mellansverige.  

Resultat: 

I resultatet framgår att det finns ett statistiskt samband mellan hög bukhöjd och BMI hos 

barnet och låg utbildningsnivå hos modern och fadern. Vikten påverkas endast av moderns 

utbildningsnivå. Faderns sysselsättning har ett statistiskt samband med barnets BMI och 

bukhöjd. De flesta barn åt frukost, lunch och middag regelbundet. Nästan hälften av 

deltagarna åt sötsaker och drack sötad dryck minst två gånger i veckan. Endast tre barn kom 

upp i den dagliga rekommendationen av frukt och grönsaker.  

Slutsats: 

Det finns ett statistiskt samband mellan föräldrar och deras barns övervikt och som 

sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om detta i mötet med familjerna. Det var få 

deltagare som följde de rekommendationer som finns angående frekvens av grönsaker, frukt, 

fullkornsprodukter och sötsaker. Forskning visar att övervikt är ett folkhälsoproblem som 

fortsätter att öka och därför behövs mer framtida forskning för att upptäcka fler riskfaktorer, 

skyddsfaktorer och vad sjukvården kan göra för att hjälpa dessa barn. 
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ABSTRACT 

Background: 

Overweight is increasing around the world, and provides significant health risks. Previous 

studies shows that low education, low income profession and unemployment among parents 

increases the risk for the child to gain excess weight, but also two full-time working parents is 

a risk factor. Poor diet with high fat and sugar content is associated with obesity. Therefore, it 

is interesting to examine what can contribute to obesity and early identification of these 

patients in health care is needed. 

Aim:  

To investigate whether there is a correlation between overweight children and their parental 

education and employment and to see the children’s eating-habits. 

Method: 

The chosen design was a quantitative cross-sectional study. Data processing was done with 

lifestyle questionnaires from an obesity unit for children and young people at a university 

hospital in Mid Sweden.  

Result: 

The result shows a statistical correlation between high visceral fat and BMI of the child and 

low educational level of the mother and father. The weight is only affected by the mother's 

level of education. A statistical correlation was discovered between father's employment and 

the child's BMI and visceral fat. Most children ate breakfast, lunch and dinner regularly. 

Almost half of the participants ate sweets and drank sweetened beverages at least twice a 

week. Only three children followed the daily recommendation of fruits and vegetables. 

Conclusion: 

There is a statistical correlation between parents and their children's overweight and as a 

nurse, it is important to be aware of this in the meeting with the families. However, more 

research is needed to discover more risk factors. 
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1. BAKGRUND 

Enligt Förenta Nationernas barnkonvention (1989) räknas alla under 18 år som barn och 

kommer därmed i denna studie kallas barn. 

 

1.2 Epidemiologi 

Lim och Wang (2015) beskriver att övervikt och fetma har blivit ett globalt folkhälsoproblem 

och ökar både i industri- och utvecklingsländer. Prevalensen är högst i industri- och 

västerländska länder men skillnader kan ses beroende på region, kön och ålder. Cirka 26 

procent av alla skolbarn i Europa beräknas vara överviktiga och fem procent lider av fetma. 

Internationellt låg siffran på 6,7 procent år 2010, jämfört med 1990 då den var 4,2 procent. 

Om övervikt bland barn fortsätter att öka i samma takt beräknas siffran ha stigit till 9,1 

procent till år 2020. I Sverige är var tredje vuxen och vart femte barn i nedre skolåldern 

överviktig (Jädert, 2013). Au (2012) undersökte kostnader i den offentliga sjukvården i 

Australien, och kom fram till att överviktiga barn som var mellan fyra och fem år, kostar cirka 

61 miljoner mer än friska barn i sjukvården. 

 

1.3 Definition 

BMI, body mass index, är en metod för att få fram vikten i förhållande till längden. Det 

räknas ut genom att dividera vikten med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m²). Resultatet 

visar på undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma. Ett BMI mellan 25-30 räknas som 

övervikt och ett BMI över 30 motsvarar fetma. BMI kan vara missvisande eftersom det endast 

tar hänsyn till kroppsvikten och inte muskelmassa, fettmassa eller de förändringar som barn 

naturligt genomgår under uppväxten till exempel pubertet (Chung, 2015). IsoBMI har tagits 

fram för att enklare definiera vad som är övervikt och fetma hos barn. Till skillnad från BMI, 

som bara tar hänsyn till längd och vikt, räknar isoBMI med kön och ålder hos barnet. Genom 

att räkna ut BMI kan man sedan i tabell se vilket isoBMI detta motsvarar. IsoBMI 25 

motsvarar övervikt och isoBMI 30 motsvarar fetma hos barn. Tabellen kan användas på barn 

mellan 2-18 år (Baur, Lobstein & Uauy, 2004). 
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Bukhöjden mäts för att se mängden visceralt fett, det vill säga fettet som omgärdar organen i 

buken. Det viscerala fettet är det som är farligast och ökar risken för att utveckla metabola 

komplikationer som till exempel högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det mäts i 

sagitalplan när patienten ligger ner med rak rygg. Bradford et al., (2013) mätte bukhöjd på 98 

barn mellan 12-16 år, 41 var normalviktiga och 57 led av fetma. Genomsnittet för de 

normalviktiga barnen var en höjd på 16,5±1,6 centimeter och för de med fetma 24±2,8 

centimeter. 

 

1.4 Bakgrund och orsak 

Gener är en riskfaktor för övervikt och tidigare studier har visat att kroppsfett, 

ämnesomsättning och ätbeteende kan ärvas från en förälder, men Rosenbaum (2013) menar 

att dessa genmutationer enskilt, utgör en liten del av orsakerna till övervikt och att både 

miljön och familjen måste tas i beaktande. Studier som Rosenbaum studerat visar att barnet 

med en moder som är malnutrierad under första delen av graviditeten, eller direkt efter att 

barnet har fötts, löper större risk för övervikt. Detta har även setts hos barn med låg 

födelsevikt och barn till diabetiker som har fått mycket näring under graviditeten och är stora 

vid födseln, vilket indikerar att miljön spelar roll och att risken för att utveckla övervikt 

senare i livet kan etableras redan i fosterstadiet. Banna et al., (2015) fann att näringsfattig mat 

med högt energiinnehåll och låg fysisk aktivitet bidrar till övervikt och fetma.  

 

Gillepsie, Hardy, Sylvetsky-Meni och Welsh (2015) och Long, McCown, McKey, Southward 

och Walker (2015) undersöker om föräldrarnas uppfattning om barnets vikt stämmer överens 

med verkligheten. I intervjuer med föräldrarna var nästan alla var medvetna om de hälsorisker 

som övervikt och fetma är förenat med. Mer än hälften av föräldrarna skattade sina barn som 

normalviktiga trots att de led av övervikt eller fetma. Gillepsie et al., och Long et al., menar 

att det då kan bli svårt för barnet att genomgå en positiv livsstilsförändring. 

 

Övervikt är förenat med ökad risk för sjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, astma, 

obstruktiva lungsjukdomar (Minghelli, Nunes & Oliveira, 2015) och kardiovaskulära 

sjukdomar, gallsjukdomar, osteoartrit, sömnapné och vissa cancersorter. Dessutom är det mer 
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troligt att barnet fortsätter vara överviktig även i vuxen ålder (Lim & Wang, 2015). 

Överviktiga barn självskattar lägre livskvalitet, psykosocialt, fysiskt, emotionellt och i skolan, 

jämfört med friska barn och barn med andra kroniska sjukdomar till exempel cancer 

(Burwinkle, Schwimmer & Varni, 2003). 

 

1.5 Kost och övervikt 

Livsmedelsverket (2015) rekommenderar näringstäta måltider som innehåller mycket näring i 

förhållande till mängden mat. Regelbundet intag av frukost, lunch, middag och mellanmål är 

viktigt för att få i sig den energi och näring som barn behöver och gör det enklare att undvika 

småätande.  

 

Bilger, Dong, Finkelstein och van Dam (2015) undersöker vilken typ av kost som bidrar till 

övervikt. Livsmedel med högt innehåll av fett och socker till exempel pommes frites, chips, 

sockriga drycker och sötsaker bidrar till viktökning. Kost som associerades med 

viktminskning var fullkornsprodukter med hög fiberhalt. Banna et al., (2015) menar att 

föräldrar påverkar barnets kostvanor eftersom det är föräldrarna som tillagar maten och 

bestämmer vilken typ av kost som finns att tillgå i hemmet. Ett högt intag av sockriga drycker 

och snabbmat och ett lågt intag av frukt och grönsaker kunde ses bland deltagarna. Detta kan 

bero på att barnet själv handlar sin mat, eller att de äter mer och onyttigare när de är ensamma 

hemma.  

 

1.6 Utbildningsnivå, sysselsättning och övervikt 

Frederick, Snellman och Putman (2015) fann att i USA så var låg socioekonomi relaterat till 

ökad risk för övervikt. En orsak är möjligheten till att utöva fysisk aktivitet. I områden med 

låg socioekonomi är utbudet av idrottsanläggningar sämre och utomhusmiljön kan vara otrygg 

för barnen att vistas i medan barn till höginkomsttagare med hög utbildning bor i bättre 

områden och har en mer gynnsam utomhusmiljö. Lim och Wang (2012) kan se att 

socioekonomi påverkar risken för övervikt på olika sätt beroende på var i världen barnen bor. 

Barn som lever i familjer med låg socioekonomi i ett industriland har en ökad risk för 
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övervikt. I utvecklingsländer är det barn med hög socioekonomi som löper större risk. Detta 

kan bero på att energirik mat är mer lättillgänglig i dessa grupper. 

Duchen, Gustafsson, Nelson och van Vliet, (2015) fann att högt isoBMI och större midjemått 

kan ses hos pojkar under 13 år som lever med en moder med låg socioekonomisk status. Hos 

pojkar över 13 år är risken förknippad med en lågutbildad fader. Flickor som är över 13 år 

med en pappa med ett låginkomstyrke har ett högre isoBMI. Hope, Law, Pearce och 

Whitehead (2015) ser att två arbetslösa, eller två heltidsarbetande föräldrar är en riskfaktor för 

barnet att bli överviktigt. Om modern arbetar heltid under långa perioder är det också en ökad 

risk för övervikt men endast faderns arbetstider påverkar inte barnet. En möjlig orsak är att 

föräldrarna inte har tid att ge barnen en hälsosam livsstil om de arbetar mycket. 

 

1.7 Behandling 

Ling, Robbins och Wens (2016) systematiska litteraturstudie som undersöker 

överviktsprevention och interventioner internationellt bland skolbarn, fann att av tolv 

interventioner som är framgångsrika i förebyggande syfte och som åtgärd för övervikt, 

innehåller tio fysisk aktivitet och kost. Föräldrarna involveras i nio av dessa och de fick 

utbildning i hälsa, kost, aktivitet och beteendeförändringar. Behandling som rekommenderas 

är ökad aktivitet och kostförändringar, utbildning om hälsa och uppföljning av behandling. 

Tidig identifiering är viktigt för att behandling ska vara framgångsrik men resultat (BORIS, 

2014) visar att svenska barn kommer under behandling för sent, då utvecklar de svår fetma 

och blir svårare att behandla än om de får behandling tidigare. Nationella riktlinjer 

rekommenderar att fetma ska behandlas från 4-6 års ålder, men vårdbehovet i denna grupp är 

större än vårdens kapacitet. I Sverige finns inget centralt register som registrerar alla enheter 

som arbetar med övervikt hos barn i Öppen hälso- och sjukvård. Ett projekt från 2014 

identifierar 104 mottagningar, varav 84 är anslutna till kvalitetsregistret för barnobesitas, 

BORIS. Registrets syfte är att öka kvaliteten och utvärdera behandling av barnfetma och se 

till att vården är kostnadseffektiv och bedrivs på rätt vårdnivå. Av de barn som behandlas i 

registret, har 20 procent inte längre fetma efter tre år. En del av fetmabehandlingen sköts i 

skolhälsovården, men det är inte deras primära uppgift (BORIS, 2014).  

Uppsala-Örebroregionens (2015) vårdprogram för överviktiga barn syftar till att alla som 

arbetar inom vården ska få en ökad kunskap om bemötande och behandling av barn med 
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övervikt. Riktlinjerna underlättar för vårdgivare att bedriva preventivt arbete och identifiera 

de barn som har övervikt och erbjuda behandling på rätt vårdnivå. Behandlingen har som mål 

att bromsa viktutveckling hos barnet, genom en bestående beteendeförändring och hitta en 

balans mellan energiintag och energiförbrukning. Behandlingen sköts på olika vårdnivåer 

beroende på barnets omfattning av övervikt. Den första är skolhälsovården som ska arbeta 

med primärprevention, till exempel ökad fysisk aktivitet och kostförändringar. Om dessa råd 

inte hjälper remitteras barnet vidare till primärvården för en noggrannare utredning som 

innebär en fördjupad anamnes angående barnets hälsotillstånd, sociala situation och 

kostvanor. En remiss till dietist och noggrann information om aktivitet ges på denna nivå. Det 

är först när dessa åtgärder inte hjälper som barnet kan få en remiss till specialistvård på en 

barnklinik eller regioncentrum. Här görs omfattande undersökningar av kroppsmått, 

eventuella ärftliga faktorer, sjukdomar med mera (Uppsala-Örebroregionen, 2015).    

 

Till Överviktsenheten Barn och ungdom på Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer 

patienter för utredning och behandling av svårbehandlad fetma. Ett tvärprofessionellt team 

med sjuksköterska, läkare, psykolog och dietist arbetar tillsammans med barnet och dennes 

familj. Målet för behandlingen individanpassas efter varje barns resurser och förutsättningar 

(Akademiska sjukhuset, 2015).  

 

1.8 Sjuksköterskans roll och teoretisk referensram 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) ska 

sjuksköterskan arbeta för att främja och återställa hälsa. Sjuksköterskan har ansvar för att 

hjälpa människor som är i behov av vård och uppvisa professionella värderingar och bemöta 

patienter med respektfullhet, lyhördhet och integritet. Denne ska arbeta med enskilda 

personer, familjen och samhället och se till att kulturella värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar respekteras. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) utgår från en humanistisk människosyn där varje individ ses 

som autonom, aktiv och förmögen att göra sina egna val. Alla människor ingår i ett 

sammanhang. Omvårdnad till patienten sker på individnivå och varje människa är unik med 

olika behov och förutsättningar. Sjuksköterskan ska vara lyhörd för detta och göra patienten 

delaktig och medbestämmande i sin egen vård. Patienten kan lätt hamna i en 
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beroendeställning till sjukvårdspersonal när denne behöver vård men omvårdnaden ska 

bedrivas så att det blir en jämlik situation. För att det ska bli jämlikt är respekt är ett centralt 

begrepp och bygger på att skapa ett bra möte med patienten genom att beakta patientens 

sårbarhet, värna om dennes värdighet, integritet och självbestämmande. Att skapa tillit, hopp 

och upplevelse av mening för patienten är en viktig del i relationen mellan patient och 

sjuksköterska för att vårdsituationen ska bli så bra som möjligt. Små barn kan vara oförmögna 

att ta egna beslut över sin vård, då är det barnets vårdnadshavare som måste ta över barnets 

talan och ta besluten. 

 

Imogene Kings (1997) teori har många likheter med den etiska koden och värdegrunden för 

omvårdnad och bygger på relationen mellan patient och sjuksköterska. Ramen som utgör 

hennes teori bygger på tre system, individen, grupper och samhället och sjusköterskan ska 

främja hälsa i alla de tre systemen samt arbeta med patienten och dess närstående. Systemens 

resurser är människor, pengar och material. King menar att varje individs val bestämmer hur 

denne väljer att disponera sina egna resurser. Den enskildes erfarenheter, personlighet och 

sociala liv påverkar hur denne reagerar och hanterar händelser i livet och det kan påverka en 

patientens förmåga att uppnå hälsa. Begrepp som beskrivs i mötet mellan patient, 

sjuksköterska och eventuell närstående är uppfattning, kommunikation, interaktion, 

överföring, jaget, rollen, utveckling, stressfaktorer, förmågan att hantera och personligt 

utrymme. Dessa begrepp representerar personens kunskap och påverkar hur mötet blir. 

Kommunikation är ett viktigt redskap i omvårdnaden, eftersom det gör att sjuksköterskan på 

ett korrekt samla ihop information om patientens beteende (King, 1981). Sjuksköterskan ska 

låta patienten stå i fokus och bedöma patientens problem, oro och eventuella motsättningar för 

att sedan tillsammans med patienten formulera ett mål som är uppnåeligt, och kan inte 

patienten det ska dess närstående involveras.  
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King (1997) beskriver hur hennes teori kan användas i omvårdnadsprocessen mellan patient 

och sjuksköterska: 

Omvårdnadsprocessen som metod     Kings målteori 

Bedöma och utreda  → Uppfattning och kommunikation 

Planera  →     Interaktion, målformulering, medel för  

måluppfyllelse. 

Implementera → Överföring sjuksköterska - patient 

Utvärdera                     →  Målet uppfyllt? Om inte, varför?     

 

Problemformulering 

En av sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och tidigare studier visar att familjen 

påverkar barnet och är en viktig del i behandlingen av övervikt. Eftersom övervikt ökar i alla 

åldrar och på sikt påverkar folkhälsan, är det av största vikt att sjuksköterskan förstår vilka 

faktorer som kan bidra till övervikt och vilken betydelse de närstående har. Detta för att kunna 

arbeta preventivt, identifiera de som behöver hjälp tidigt och ge god, individanpassad 

omvårdnad och anpassa information och interventioner efter hur familjen ser ut. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka om det fanns något samband mellan barns övervikt och föräldrarnas 

utbildningsnivå och sysselsättning samt se hur barnens kostvanor och måltidsordning såg ut.  

 

Frågeställningar 

1. Finns det något samband mellan barnets övervikt och föräldrarnas utbildningsnivå och 

sysselsättning? 

2. Hur ser barnens kostvanor och måltidsordning ut? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Den valda designen var en kvantitativ tvärsnittstudie. Detta var en passande design för 

studiens syfte eftersom befintlig data samlats in med hjälp av en livsstilsenkät. Dock ger 

denna metod endast en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till någon tidsaspekt (Ejlertsson, 

2012). 

 

2.2 Urval 

Undersökningsgruppen var barn som kommit till Överviktsenheten Barn och ungdom på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 2013-2015. Ett konsekutivt urval gjordes, eftersom 

alla patienter som kommit till enheten under vald tidsperiod granskades (Polit & Beck, 2010). 

Inklusionskriterier var barn mellan 13-18 år, som kom på nybesök, med godkännande från 

vårdnadshavare, eller barn över 15 år som godkände att uppgifter från livsstilsenkäten 

sparades för framtida forskning och fyllde i en reviderad version som utgavs i januari 2013 (se 

bilaga 3). De som blev exkluderade var de som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Barnen 

som var på återbesök exkluderades på grund av att återbesöksenkäten inte innehöll alla frågor 

som besvarar föreliggande studies syfte. Totalt ingick 29 barn i studien. Bortfallet var 17 

personer, dessa personer hade inte fyllt i de frågor eller genomfört de mätningar som avsågs 

att undersöka komplett. Se även figur 1. 
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Figur 1, urval. 

 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Livsstilsenkäter från perioden 2013-2015 granskades och databearbetning genomfördes. 

Åldersanpassade livsstilsenkäter användes, en för barn under sju år och en för barn över sju 

år. I föreliggande studie användes den för barn över sju år. År 2013 reviderades enkäten i 

januari och sedan i juni, båda ingår i denna studie varvid vissa svarsalternativ såg olika ut. 

När frågor och svarsalternativ presenterades i denna studie, kallas enkäten som reviderades i 

januari enkät ett och den från juni, enkät två. 

 

Livsstilsenkäten och ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2 a-d) skickas rutinmässigt ut till 

alla patienter som ska komma på nybesök och innehåller cirka 70 frågor om bland annat 

matvanor, skola, kamrater, aktivitet, familjesituation, sjukdomshistoria, motivation till 

förändring och sömn. Har barnet sömnproblem besvaras ytterligare en enkät. Frågorna ska i 

möjligaste mån besvaras av barnet och vårdnadshavare tillsammans. Svaren och eventuellt 

skriftligt godkännande för sparande av uppgifter för forskning, skickas sedan till 

Antal barn och ungdomar som är tillgängliga för 

inkludering (totalt antal barn som under 2013-

2015 kommit i kontakt med överviktsenheten): 

n=174 

 

Exkluderade från studiegruppen: 

 Återbesök: n=54  

 Ålder: n=45 

 Vårdnadshavare ej godkänt 

medverkan: n=16 

 Ej fått den reviderade versionen: n= 

13. 

 

Bortfall: 

Saknas uppgift om 

utbildning/sysselsättning: n= 7 

Saknas uppgift om kroppsmått: 

n= 10 

 

 

Saknar 

 

 

Antal inkluderade barn i 

studiegruppen: 

n=29 
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Överviktsenheten Barn och ungdom, senast en vecka innan patienten kommer på besök. Om 

inte enkäten kommit in, skickas en påminnelse ut. Livsstilsenkäten ligger sedan till grund för 

inskrivningssamtalet. Validiteten och reliabiliteten (Polit & Beck, 2010) på enkäten anses hög 

eftersom den är åldersanpassad, revideras kontinuerligt och ingår i det nationella 

kvalitetsregistret för barnobesitas (BORIS).  

 

Frågor som undersöktes: 

Föräldrarnas sysselsättning: svarsalternativen var arbetar (som), annat (arbetslös, 

föräldraledig, sjukskriven). I dataanalysen gjordes en dikotom uppdelning av svaren, då 

flertalet deltagare inte fyllt i yrkesområde. De två svarsgrupperna utgjordes därmed av 

"arbetar" samt "annat”. 

Högsta avslutade studier: ingen skolutbildning, skola 1-6 år, skola 6-9 år, skola 9-12 

år, universitet/högskola. 

Vilka måltider äter barnet: frukost, mellanmål förmiddag, Lunch, mellanmål eftermiddag, 

middag, kvällsmål, nattmål, småätande. Svarsalternativ var nästan varje dag (6-7 

gånger/vecka), flera gånger per vecka (3-5 gånger/vecka), Sällan (1-2 gånger/vecka), nästan 

aldrig. 

 

Hur många gånger i veckan äter eller dricker barnet vanligtvis…? 

Enkät ett: 

Grönsaker, frukt, nyckelhålsmärkt bröd, godis/glass, kakor/bullar, vatten, saft/juice (exklusive 

lightdryck), magra mejeriprodukter. Svarsalternativ: 6-7 gånger/vecka, 3-5 gånger/vecka, 1-2 

gånger/vecka, nästan aldrig. 

Enkät två: 

Frukt, grönsaker, sötsaker (godis, choklad), coca-cola (eller andra drycker som innehåller 

socker), coca-cola light (eller annan lightdryck), frukostflingor (såsom cornflakes eller müsli), 

vitt bröd, rågbröd, chips, pommes frites, fisk, lätt eller mellanmjölk, standardmjölk, ost, andra 

mjölkprodukter (yoghurt, filmjölk, o´boy, keso). Svarsalternativ: Aldrig, mindre än en gång i 
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veckan, en gång i veckan, 2-4 dagar per vecka, 5-6 dagar per vecka, en gång per dag varje 

dag, varje dag mer än en gång om dagen.  

För att sammanställningen skulle bli mer överskådlig slogs svarsalternativen “en gång per 

dag, varje dag” ihop med “6-7 gånger per vecka”, grovt bröd och nyckelhålsmärkt bröd slogs 

samman och magra mejeriprodukter med andra mejeriprodukter. Se även tabell 4. 

Data om barnens längd, vikt, BMI, isoBMI och bukhöjd bearbetades. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

För att kunna genomföra studien inom ramen av examensarbete och få tillgång till 

patientjournaler i dokumentationssystemet Cosmic, erhölls tillstånd från verksamhetsansvarig 

på Överviktsenheten Barn och ungdom på Akademiska sjukhuset i Uppsala där studien 

genomfördes.  

Data från redan ifyllda livsstilsenkäter på Överviktsenheten Barn och ungdom bearbetades 

och analyserades. Patienterna var kodade och en kodlista erhölls. Livsstilsenkäterna fanns i 

pappersform i pärmar eller inskannade direkt i patientens journal. Svaren på frågorna som var 

relevant i detta arbete lades in i en Excelfil och kodades ytterligare utifrån initialer och 

födelseår. Detta för att kunna inhämta ytterligare information vid behov i enkäterna och för att 

kunna hitta rätt patient när uppgifterna om kroppssammansättning granskades eftersom detta 

var samlade i andra pärmar och inte sorterades utifrån kod, endast namn och kön. Denna 

information lämnade inte enheten, utan sparades på ett usb-minne och förvarades inlåst. När 

all relevant data var insamlad och antalet exkluderade hade räknats, togs koderna bort och 

uppgifterna blev helt avidentifierade. Författarna kodade deltagarna och informationen utifrån 

påhittade koder och allt sammanställdes i matriser.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) syftar till att skydda människors integritet genom 

hantering av deras personuppgifter. Samtliga barn och föräldrar fick i samband med att 

livsstilsenkäten fylldes i, skriftligt godkänna att avidentifierade uppgifter och blodprov 

sparades i syfte att utvärdera behandlingar, framtida forskning och att sjukvårdens 
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behandlingsteam får kontakta skolhälsovård eller annan vårdgivare för utbyte av uppgifter om 

till exempel vikt för att kunna samarbeta. Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) för 

forskning ska alla barn som ingår i forskning få information som är anpassad efter deras ålder. 

För barn under 15 år är det båda vårdnadshavarna som ger sitt samtycke till att uppgifter 

sparas och används. Är barnet över 15 år och förstår vad forskningen innebär ska denne ge sitt 

samtycke. Det innebär att barnet har rätt att motsäga sig att delta i forskning även om 

vårdnadshavarna gett sitt samtycke. De får när som helst, utan motivering, dra tillbaka sitt 

tillstånd. Livsstilsenkäterna har blivit godkända av etikprövningsnämnden, diarienummer 

2012/318. 

 

2.6 Bearbetning och analys 

De kodade deltagarna fördes in i en matris och analyserades med hjälp av Statistical Package 

for the Social Sciences version 22, SPSS.  

 

Finns det något samband mellan barnets övervikt och föräldrarnas utbildningsnivå och 

sysselsättning? 

Deltagarnas längd, vikt, BMI, isoBMI och bukhöjd var kvotskala eftersom det var jämna 

skalsteg och det fanns en absolut nollpunkt. I denna studie var längd, vikt, BMI, isoBMI och 

bukhöjd beroende variabler eftersom analysen avsåg att mäta hur dessa variabler ändrades i 

förhållande till utbildningsnivå och sysselsättning, som var oberoende variabler (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Föräldrarnas utbildningsnivå och sysselsättning var ordinalskala för det 

fanns flera svarsalternativ som kunde rangordnas men det saknades lika avstånd mellan 

skalstegen. Data var parametrisk eftersom beroende variabeln var kvotskala. För att se 

eventuellt samband användes Pearsons produktmoment korrelationstest. Korrelation anger ett 

värde mellan 1 och -1, där en etta angav maximalt positivt samband, noll angav inget 

samband och minus ett gav maximalt negativt samband. Positivt samband innebar att det var 

lika värden i variablerna som undersöktes och det kunde vara låga eller höga värden. Negativt 

samband innebar olika värden i variablerna, den ena variabeln var låg och den andra hög 

(Polit & Beck, 2010). P-värdet angav sannolikheten att resultatet blev felaktigt på grund av 

slumpen, lägre p-värde än den valda signifikansnivån innebar att det finns en statistisk 
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signifikans i resultatet (Billhult & Gunnarsson, 2012). Ett medelvärde räknades ut för längd, 

vikt, BMI, isoBMI och bukhöjd presenteras i figur 1. Signifikansnivå valdes till p=0,05. 

 

Hur ser barnens kostvanor och måltidsordning ut?   

Kost och måltidsfrågorna var ordinalskala för det fanns fler svarsalternativ, som inte kunde 

rangordnas och det var ojämna steg mellan skalstegen (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Kostvanor och måltidsordning redovisades deskriptivt i figur två och tabell tre. Måltider 

räknades ut utifrån procent. Kostvanor presenteras utifrån frekvens. 

 

3. RESULTAT 

Studiegruppens kroppssammansättningsmått presenteras i tabell 1 med medelvärden och 

standardavvikelser. Föräldrarnas utbildningsnivå och sysselsättning presenteras i bilaga 4, 

tabell 5 och 6. 

Tabell 1, Kroppssammansättningsmått för de överviktiga barnen. 

Kroppsmått Längd (cm) Vikt (kg) BMI isoBMI Bukhöjd (cm) 

 

Antal (n) 29 29 29 29 29 

Medelvärde 172,6 113,9 38,1 30 27,6 

Standardavvikelse 10,0 20,7 4,7 0 3,2 

 

3.1 Finns det något samband mellan barnets övervikt och föräldrarnas utbildningsnivå 

och sysselsättning?  

Det fanns inget statistiskt samband mellan moderns eller faderns utbildning eller 

sysselsättning och längd hos barnet. IsoBMI gick inte att undersöka då samtliga deltagare 

hade ett isoBMI på 30.  Det fanns en statistisk signifikant negativ korrelation mellan barnets 

vikt och moderns utbildningsnivå, r= -,620, N= 23, p=0,002, en statistisk signifikant negativ 

korrelation mellan barnets bukhöjd och moderns utbildningsnivå, r= -,480, N=23, p=0,020 
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och en statistisk signifikant negativ korrelation mellan barnets BMI och moderns utbildning, 

r= -,607, N=23, p= 0,002. Det innebar att låg utbildning hos modern har ett statistiskt 

samband med högre vikt, bukhöjd och BMI hos barnet. Inget statistiskt samband fanns mellan 

moderns sysselsättning och övervikt. Se även tabell 2a. 

 

Tabell 2a, Korrelation mellan vikt, BMI, bukhöjd och moderns utbildningsnivå och sysselsättning. Medelvärde 

och standardavvikelse för moderns utbildningsnivå och sysselsättning presenteras nedan. Kroppsmåttens 

medelvärde och standardavvikelse presenteras i tabell 1. Antal (n) avser antal barn som ingick och antal mödrar 

som fyllt i utbildningsnivå och sysselsättning, exempel 29/23= 29 barn/23 mödrar som besvarat frågan. 

MODER 

Vikt-

utbildn. 

Vikt-

syssels. 

BMI-

utbildn. 

BMI-

syssels. 

Bukhöjd-

utbildn. 

Bukhöjd-

syssels. 

Antal (n) 29/23 29/29 29/23 29/29 29/23 29/29 

Pearson 

korrelation (r) -,620* -,323 -,607* -,169 -,480** -,059 

Sig. (2-tailed). (p) ,002 ,088 ,002 ,380 ,020 ,762 

Medelvärde  3,4 ,7 3,4 ,7 3,4 ,7 

Standardavvikelse 0,8 1,6 ,8 1,6 0,8 1,6 

* Korrelationen är signifikant på en nivå av 0.01 (2-tailed). 

** Korrelationen är signifikant på en nivå av 0.05 (2-tailed). 

 

Det fanns inget statistiskt samband mellan faderns utbildning eller sysselsättning och barnets 

vikt. Det fanns en statistisk signifikant negativ korrelation mellan barnets BMI och faderns 

utbildningsnivå, r= -,530, N=23, p= 0,009, en statistisk signifikant negativ korrelation mellan 

barnets bukhöjd och faderns utbildningsnivå, r= -,430, N=23, p=0,040, en statistisk 

signifikant positiv korrelation mellan barnets bukhöjd och faderns sysselsättning, r= ,411, 

N=29, p=0,027 och en statistisk signifikant positiv korrelation mellan barnets BMI och 

faderns sysselsättning r= ,461, N= 29, p=0,012. Det innebar att låg utbildning och hög 

sysselsättning har ett statistiskt samband med högre BMI och bukhöjd. Se även tabell 2b. 
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Tabell 2b, Korrelation mellan vikt, BMI, bukhöjd och faderns utbildningsnivå och sysselsättning. Medelvärde 

och standardavvikelse för faderns utbildningsnivå och sysselsättning presenteras nedan. Kroppsmåttens 

medelvärde och standardavvikelse presenteras i tabell 1. Antal (n) avser antal barn som ingick och antal fäder 

som fyllt i utbildningsnivå och sysselsättning, exempel 29/23= 29 barn/23 fäder som besvarat frågan. 

FADER 

Vikt-

utbildn. 

Vikt-

syssels. 

BMI-

utbildn. 

BMI-

syssels. 

Bukhöjd-

utbildn. 

Bukhöjd-

syssels. 

Antal (n) 29/23 29/29 29/23 29/29 29/23 29/29 

Pearson 

korrelation (r) -,351 ,273 -,530* ,461** -,430** ,411** 

Sig. (2-tailed). (p) ,100 ,152 ,009 ,012 ,040 ,027 

Medelvärde 3,3 ,7 3,3 ,7 3,3 ,7 

Standardavvikelse ,9 1,5 ,9 1,5 ,9 1,5 

* Korrelationen är signifikant på en nivå av 0.01 (2-tailed). 

** Korrelationen är signifikant på en nivå av 0.05 (2-tailed). 

 

3.2 Hur ser barnens kostvanor och måltidsordning ut? 

Utifrån barnens egen eller vårdnadshavarens skattning var det vanligast att äta frukost (51 %), 

lunch (50 %), middag (89 %) och kvällsmål (40 %) sex till sju dagar i veckan. 34 procent 

smååt tre till fem gånger i veckan och 20 procent smååt sex till sju gånger per vecka. 

Mellanmål på eftermiddagen intogs av 38 procent en till två gånger per vecka och 27 procent 

åt mellanmål tre till fem gånger per vecka eller mer. 20 procent åt nästan aldrig frukost och tio 

procent åt aldrig lunch. Se även tabell 3. 
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Tabell 3, Måltidsordning bland överviktiga barn i procent. 

 

 

6-7 ggr/v 

(%) 

3-5ggr/v 

(%) 

1-2ggr/v 

(%) 

Nästan aldrig 

(%) 

Summa 

(n) 

Bortfall 

(n) 

Frukost 51,7 10,3 17,2 20,6 29 0 

Mellanmål 7,1 3,5 21,4 67,8 28 1 

Lunch 50 39,2 0 10,7 28 1 

Mellanmål 7,6 19,2 38,4 34,6 26 3 

Middag 89,2 7,1 3,5 0 28 1 

Kvällsmål 40,0 20,0 24 20 25 4 

Nattmål 7,6 15,3 11,5 61,5 26 3 

Småätande 20,6 34,4 27,5 17,2 29 0 

  

 

 

Barnen åt grönsaker (n=14), frukt (n=7) och fullkornsbröd (n=3) fem gånger eller mer i 

veckan. Godis och sötsaker åt 12 barn två gånger eller mer i veckan, chips åt de flesta (n=14) 

två gånger eller mindre i veckan, tre barn åt chips två gånger i vecka eller mer. Vitt bröd 

intogs av sju barn sex gånger i veckan eller mer. Pommes frites åt endast två barn en gång i 

veckan eller mer och 14 barn drack sötad dryck minst två gånger i veckan. Kakor och bullar 

intogs en till två gånger i veckan, samma sak med fisk. Se även tabell 4.  
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Tabell 4, Val av livsmedel bland överviktiga barn. Presenteras i frekvens och bortfall. 

 

 

4. DISKUSSION  

I resultatet framgår att det fanns ett statistiskt samband mellan hög bukhöjd och BMI hos 

barnet och låg utbildningsnivå hos modern och fadern. Vikten påverkades endast av moderns 

utbildningsnivå. Faderns sysselsättning hade ett statistiskt samband med barnets BMI. De 

flesta barn åt frukost, lunch och middag regelbundet. Nästan hälften av deltagarna åt sötsaker 

och drack sötad dryck minst två gånger i veckan. Frekvensen av grönsaker var något högre än 

frukt. Fisk, fikabröd och pommes frites var inte vanligt förekommande. 

 

 

 

Antal=n 

Flera 

gånger/dag, 

varje dag 

(n) 

1 gång/dag, 

6-7 

gånger/vecka 

(n) 

5-6 

gånger/vecka 

(n) 

3-5 

gånger/vecka 

(n) 

2-4 

gånger/vecka 

(n) 

1-2 

gånger/vecka 

(n) 

Mindre 

än en 

gång/ 

vecka 

(n) 

Nästan 

aldrig 

(n) 

Ej fått 

frågan 

(n)   

Bortfall 

(n) 

Grönsaker 3 5 6 5 4 1 1 2 0 2 

Frukt 3 3 1 4 6 5 2 4 0 1 

Grovt/nyckelhåls-

märkt bröd 0 2 1 3 7 3 4 6 0 3 

Godis/glass/sötsaker 1 1 1 3 6 12 2 1 0 2 

Kakor/bullar 0 0 0 0 0 4 0 6 19 0 

Sötad dryck 0 1 0 4 9 3 4 5 0 3 

Vatten 0 8 0 0 0 2 0 0 19 0 

Lightdryck 2 0 0 0 7 0 3 4 10 3 

Frukostflingor 0 0 0 0 3 4 6 5 10 1 

Andra mejeriprod. 0 5 2 2 5 7 3 4 0 1 

Vitt bröd 2 1 4 0 6 1 2 1 10 2 

Chips 0 0 0 0 3 7 6 1 10 2 

Pommes frites 0 0 0 0 1 1 13 2 10 2 

Fisk 0 0 0 0 2 10 4 1 10 2 

Lätt-/mellanmjölk 1 2 4 0 5 1 2 2 10 2 

Standardmjölk 0 0 0 0 0 0 4 12 10 3 

Ost 1 2 3 0 6 2 3 1 10 1 
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4.1 Resultatdiskussion 

Finns det något samband mellan överviktiga barn och föräldrarnas utbildningsnivå och 

sysselsättning?  

Tidigare studier bekräftade några av resultaten i denna studie, bland annat att vikten 

påverkades av moderns låga utbildning (Duchen et al., 2015; Hope et al., 2015). Dock kan 

inte Hope et. al., finna något samband med faderns sysselsättning, förutom att arbetslöshet är 

en riskfaktor, men det kunde även ses i föreliggande studie. Banna et al., (2015) ser att barn 

väljer bort att förbereda och tillaga en måltid om båda föräldrarna arbetar heltid eftersom 

barnet då äter ensam. Utifrån resultatet i föreliggande studie gick det inte att dra några 

slutsatser huruvida barnet valde bort måltider på grund av föräldrarnas arbetstider men som 

King (1997) menar så påverkas barnet av sin sociala miljö.  

 

HiraSing et al., (2013) undersöker om låg utbildning hos modern kan ha inverkan på barnets 

vikt. De jämför barn vars mödrar har hög, respektive låg utbildning och resultatet visar att 

barn till en lågutbildad moder har större risk att utveckla övervikt och fetma. Detta 

överensstämmer med föreliggande studie, då det fanns ett statistiskt samband mellan hög vikt 

och låg utbildningsnivå hos modern, men inte hos fadern. Biehl et al., (2013) ser samband 

mellan BMI, midjemått och moderns utbildning men även var familjen bor spelar in, det är en 

ökad risk för barn som bor på landsbygden, dock är orsaken inte klarlagd. Detta är inte 

undersökt i föreliggande studie men skulle vara intressant att studera i framtiden.  

 

Al-Ansari et al., (2012) och Lechuga-Sancho, Novalbos-Ruiz, Martínez-Nieto, Rodríguez-

Martín och Villagran Pérez (2013) beskriver att barn till lågutbildade deltar i mindre 

utsträckning, i organiserade sporter och har en högre grad av inaktivitet. Barn till 

universitetsutbildade föräldrar har lägre vikt. 

 

Det fanns ett statistiskt samband mellan högt BMI, hög bukhöjd och faderns utbildning och 

sysselsättning, vilket diskuterades eftersom ett högt BMI och bukhöjd ofta speglar en högre 

vikt. Det är dock viktigt att vara medveten om att högt BMI nödvändigtvis inte behöver 

handla om övervikt hos alla barn, utan denne kan vara vältränad, lång eller genomgå 
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puberteten (Chung, 2015). Ett isoBMI över 30 motsvarar fetma (Baur, Lobstein & Uauy, 

2004). I figur 1 går det att se att samtliga deltagare hade ett isoBMI på 30 och ett BMI på 

38,1±4,69 vilket klassas som fetma (Chung, 2015). Bukhöjden har ett medelvärde på 27,6 

±3,27 centimeter och enligt Bradford et al., (2013)  är det 10 centimeter mer än normalviktiga 

barn. 

 

Duchen, Gustafsson, Nelson och van Vliet, (2015) menar att pojkar under 13 år påverkas av 

moderns utbildning och sysselsättning medan pojkar över 13 år förknippas med en lågutbildad 

fader. Flickor över 13 år påverkas av en fader med ett låginkomstyrke genom att de har ett 

högre isoBMI. Föreliggande studie var inte uppdelad efter kön, därmed går det inte att säga 

om det var pojkar, flickor eller båda, som hade en ökad risk för övervikt på grund av sina 

föräldrars utbildning och sysselsättning, dock fanns en signifikant korrelation som visade ett 

statistik samband mellan kroppsmått och utbildning hos båda föräldrarna. Vidare bör det 

utforskas på vilket sätt dessa faktorer kan bidra till övervikt. Beror det på minskad fysisk 

aktivitet, ekonomi, vilket område barnet bor i, om föräldrarna också är överviktiga, ärvt 

ätbeteende (Rosenbaum, 2013) eller något annat, eventuellt som Gillepsie et al., (2015) och 

Long et al., (2015) menar att föräldrar som underskattar barnets vikt är en faktor som påverkar 

negativt på grund av att möjligheten till en positiv livsstilsförändring minskar. Rosenbaum 

(2013) menar vidare att gener och miljö i fosterlivet påverkar risken för att utveckla övervikt 

och även om föreliggande studie inte undersökte dessa faktorer står det klart att barnet 

påverkas av sina föräldrar.  

 

Hur ser barnens kostvanor och måltidsordning ut? 

Banna, et al. (2015) finner i sin studie att barnen åt fem gånger per dag i snitt och ett av dessa 

tillfällen består av småätning. Kosten innehöll ofta tillsatt salt och socker som bidrar till 

övervikt och att småätning äger rum i större grad när barnet är hemma utan någon förälder. 

Småätningen består ofta av salt snacks, sockriga drycker och godis. I föreliggande studie 

uppgav 55 procent av barnen att de smååt tre gånger i veckan eller mer och 20 procent smååt 

varje dag. Dallal, Evans, Jacques, Must och Sacheck (2015)  kan se att småätning leder till ett 

högt energiintag. I Sverige har många högstadie- och gymnasieskolor cafeterior eller ligger 

nära en livsmedelsbutik, vilket kan öka risken att köpa något onyttigt och småäta.  
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King (1997) menar att den sociala miljön spelar in och varje individ gör sina egna val, så 

bland barnen skulle grupptryck och vänskapsrelationer även kunna påverka. Föreliggande 

studie visade att endast tre barn kom upp i det rekommenderade dagliga intaget av grönsaker 

och frukt. Bilger, Dong, Finkelstein och van Dam (2015) visar att kost som associerades med 

viktminskning var fullkornsprodukter med hög fiberhalt. I föreliggande studie intogs 

fullkornsbröd av 13 barn, två gånger i veckan eller mer, dock var det bara två barn som 

uppgav att de åt detta sex gånger eller mer i veckan men det framkom inte huruvida barnen åt 

andra fullkornsprodukter eftersom detta inte fanns som alternativ i enkäten. Som Uppsala-

Örebroregionens riktlinjer (2015) beskriver behöver skolhälsovården arbeta preventivt med 

barn i skolan och uppmuntra och informera om god kosthållning och vikten av aktivitet.  

 

Godis, läsk med mera har en hög andel socker och fett och leder till en ökad risk för övervikt 

och följdsjukdomar (Bilger, Dong, Finkelstein & van Dam, 2015) och dessa livsmedel 

konsumerades av en stor del av barnen flera gånger i veckan, något som stämmer överens 

med tidigare undersökningar, men var mer än rekommendationen (Livsmedelsverket, 2015). 

Dock undersöktes inte mängden livsmedel, endast frekvens, således var det svårt att dra någon 

slutsats utifrån resultatet. Barnet kan ha ätit en liten godisbit, flera gånger i veckan eller en 

stor mängd mer sällan. Detsamma gällde grönsaker och frukt, barnet kan ha ätit det flera 

gånger i veckan men att mängden var liten, dock är det bättre att äta lite än ingenting alls. 

 

Boak et al., (2014) visar att den sociala miljön spelar in i valet av livsmedel. Det är vanligt att 

barnet får sötad dryck om hen har uppfört sig bra eller om familjen äter på restaurang. Ju äldre 

barnet är, desto mer accepterat är det att ge sötad dryck. Dallal, Evans, Jacques, Must och 

Sacheck (2015) menar att äldre barn även äter sämre än yngre och en möjlig orsak är att 

skolan har ett högre inflytande över yngre barn. De ser även att barnen oftast äter tre gånger 

per dag, vilket inte stämmer överens med Banna et al., (2015). I föreliggande studie åt de 

flesta frukost, lunch och middag samt kvällsmål, nästan varje dag. Hälften av barnen uppgav 

att de åt frukost. Enligt HiraSing et. al., (2013) är frukost en skyddsfaktor för att förhindra 

övervikt dock såg Banna et. al., (2015) att äldre barn oftare hoppar över frukosten jämfört 

med yngre barn. Lunch intogs av 39 procent tre till fem gånger i veckan och det hade varit 

intressant att veta om det kunde bero på att de endast äter lunch i skolan på vardagarna. 

Mellanmål var vanligast att äta ett par gånger i veckan, om detta är på grund av att de åt 
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mellanmål istället för lunch någon dag i veckan går inte att säga utifrån resultatet. Middag var 

vanligast förekommande, 89,2 procent uppgav att de åt middag nästan varje dag och det kan 

eventuellt bero på att föräldrarna tillagar maten och äter tillsammans med barnet. Att äta 

under natten var inte särskilt vanligt, 61 procent uppgav ”nästan aldrig”, vilket kan förklaras 

av att barnen oftast sov på natten för att gå upp tidigt till skolan. 

 

Vissa svarsalternativ var svåra att tolka då de skiljer sig mycket mellan att äta ett livsmedel 

två gånger i veckan, jämfört med fyra men dessa var samlade i samma svarskategori. Risken 

för felskattning fanns eftersom detta var en egen skattning som var gjord av barnet eller 

föräldrar. Några av deltagarna kan ha ändrat sina matvanor till det bättre innan de kom till 

Överviktsenheten Barn och ungdom eller att de skämdes så de inte var helt sanningsenliga. 

 

4.2 Kliniska implikationer utifrån Imogene Kings målteori 

En studie gjord i Australien (Au, 2012), finner att vårdkostnaderna för överviktiga barn 

uppgår till 61 miljoner mer än för normalviktiga barn, därför är det som sjuksköterska viktigt 

att förebygga ohälsa och motivera patienten till att göra förändringar. 

 

King (1997) menar att sjuksköterskan ska arbeta på individ- grupp-, och samhällsnivå och 

främja hälsa i alla nivåer. Sjuksköterskan kan, utifrån Kings teori, arbeta preventivt med barn 

och ungdomar för att främja en hälsosam livsstil och ge råd till de barn som har en ökad risk 

för övervikt. Hen behöver förstå vad som kan bidra till ohälsa och få en större förståelse i 

kontakten med patienten och dennes närstående och hitta sätt att hjälpa patienten att hantera 

sin situation vilket är en stor del av behandlingen av övervikt och fetma. King (1997) menar 

att målet för sjuksköterskan är att hjälpa patienten att behålla, upprätthålla och återställa sin 

hälsa och för att uppnå detta krävs en god relation mellan patient, sjuksköterska och 

närstående och det är en förutsättning för att mål ska kunna utformas och uppfyllas.  

 

I mötet med ett barn som patient är det ännu viktigare att både barnet och vårdnadshavare har 

stort förtroende för sjuksköterskan så de kan etablera en god relation och arbeta mot ett 
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gemensamt mål. King (1997) beskriver att det behövs ett nära samarbete mellan närstående, 

patient och sjuksköterska för att god vård ska kunna ges och mål uppfyllas. I föreliggande 

studie som inkluderar överviktiga barn visar tidigare studier och resultatet på att familjen 

spelar en stor roll.  

 

Behandlingen av överviktiga barn genomsyras av beteendeförändringar och för att barnet ska 

kunna göra detta behövs ett stort stöd från sjuksköterskan och närstående och genom att 

arbeta med Kings teori (1997) i omvårdnadsprocessen kan motiverande samtal ske och genom 

att titta på varje familj som något unikt med olika förutsättningar kan målen för behandlingen 

utformas efter vad familjen är beredd och kapabel till att göra. Föräldrarna kan påverka och 

hjälpa barnet att välja rätt kostvanor genom att föregå med gott exempel och begränsa 

åtkomsten av livsmedel som ökar risken för övervikt. 

 

4.3 Metoddiskussion  

Styrkor i denna studie var att en befintlig, validerad livsstilsenkät användes eftersom den är 

ålderanpassad, revideras kontinuerligt och ingår i det nationella kvalitetsregistret BORIS. 

Resultatet angående övervikt och moderns utbildning överensstämde med tidigare forskning 

vilket styrker denna studie.  Svagheter med studien var en liten undersökningsgrupp och 

kostdelen i livsstilsenkäten var endast en uppskattning och risken fanns att det inte speglade 

verkligheten. I vissa fall var det ifyllt av vårdnadshavare och denne kanske inte vet vad barnet 

åt i skolan eller på fritiden när föräldern inte var med. När dataanalysen, angående 

kostvanorna, påbörjades såg de till en början bra ut och funderingen på varför uppstod. Det 

kan ha berott på att barnet redan gjort en förändring i kostvanorna innan ankomst till 

överviktsenheten eller att svaren inte speglar verkligheten. Vissa svar var svåra att tolka då 

svarsalternativen innehöll fler siffror, om en deltagare svarade ”två till fyra gånger i veckan” 

gick det inte att veta om det var två, tre eller fyra gånger i veckan vilket kan ha påverkat om 

ett resultat avlästes som bra eller dåligt. 
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Samtliga deltagare eller dennes vårdnadshavare hade godkänt att deras data användes för 

forskning och deras anonymitet har skyddats, så trots att det var barn som studerades har 

forskningsetiska riktlinjer följts. 

I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om de matvanor som deltagaren 

uppgav i enkäten stämmer överens med exempelvis en matdagbok och sedan undersöka om 

det finns några skillnader i ålder, kön och vart barnet bor. Att studera på vilket sätt och varför 

föräldrarnas utbildning och sysselsättning ökar risken för övervikt är viktigt för 

sjuksköterskans arbete. 

 

Den inre och den yttre validiteten i detta arbete anses hög då processen från urval till resultat 

är väl beskriven och resultatet stämde i hög grad överens med tidigare forskning. Eftersom det 

var få studiedeltagare, kan inte resultatet generaliseras för populationen av överviktiga barn. 

För att få ett generaliserbart resultat behövs fler deltagare. Reliabiliteten anses hög då en 

redan befintlig och beprövad enkät användes och frågorna bedömdes som relevanta för 

området som studerades. Det som kan påverka reliabiliteten är om kostenkäten inte är 

sanningsenligt fylld. 

 

4.4 Slutsats 

Det finns ett statistiskt samband mellan föräldrar och deras barns övervikt och som 

sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om detta i mötet med familjerna. Det var få 

deltagare som följde de rekommendationer som finns angående frekvens av grönsaker, frukt, 

fullkornsprodukter och sötsaker. Forskning visar att övervikt är ett folkhälsoproblem som 

fortsätter att öka och därför behövs mer framtida forskning för att upptäcka fler riskfaktorer, 

skyddsfaktorer och vad sjukvården kan göra för att hjälpa dessa barn. 
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Bilaga 4, Översikt föräldrarnas utbildningsnivå och sysselsättning  

 

Tabell 4, Översikt föräldrarnas utbildningsnivå, presenteras utifrån antal. 

 

 

 

 

 

Tabell 5, Översikt föräldrarnas sysselsättning presenteras utifrån antal. 

Sysselsättning 

hos föräldrarna 
Antal=n 

Arbetar 
(n) 

Sjukskriven 
(n) 

Pensionär 

(n) 
Annat 

(n) 
Bortfall 

(n) 

Moder 22 5 0 2 0 

Fader 23 3 1 1 1 

 

 

Utbildningsnivå 

hos föräldrarna 
Antal=n 

Ingen 

skolutbildning 
(n) 

Skola 

1-6 

år 
(n) 

Skola 

7-9 

år 
(n) 

Skola 

10-12 

år 
(n) 

Universitet/högskola 
(n) 

 
Bortfall 

(n) 

Moder 0 1 6 13 7 2 

Fader 1 0 6 14 6 2 


