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Sammanfattning    

Övervikt har ökat bland unga de senaste åren. Övervikt och fetma orsakas av en 

energiobalans. Mycket av barnens tid idag tillbringas i skola och förskola vilket innebär 

ett förändrat aktivitetsmönster. Redan tidigt i livet grundläggs vanor som kan innebära 

hälsorisker samt ha betydelse för hälsan senare i livet. Att redan i tidig ålder ha övervikt 

medför en försämring av den framtida folkhälsan. Forskning visar goda effekter av 

fysisk aktivitet på hälsan samt minskad risk för förtida död. Verktyg i sjuksköterskans 

arbete kan vara Familjecentrerad vård med Motiverande samtal och Fysisk aktivitet på 

recept. Att motverka övervikt bidrar till hållbar utveckling. Det finns en brist på 

kunskap och förståelse om hur överviktiga barn och ungdomar upplever fysisk aktivitet. 

Med en ökad medvetenhet kan vården utvecklas positivt. Syftet med studien är att 

belysa överviktiga barn och ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet. Litteraturstudien 

baseras på 11 kvalitativa samt en kvantitativ artikel för att utöka kunskapen inom 

området. Två teman identifierades utifrån artiklarna, Upplevda hinder för fysisk aktivitet 

och Upplevda nycklar för fysisk aktivitet. Resultatets huvudfynd var barnens upplevelser 

om bristen på och känslan av gemenskap och sammanhang, vilket kan vara till hjälp i 

behandling och förebyggande hälsoarbete. Barnens självbild och självkänsla framkom 

tydligt som otillfredsställande och upplevdes hindra den fysiska aktiviteten. Gemenskap 

och att ha vänner var positivt och upplevdes motiverande. För att motverka övervikt hos 

barn måste rätt verktyg samt förståelse för bakomliggande mekanismer göras tydliga. 

Sjuksköterskan kan genom att vara medveten om barnets upplevelser av fysisk aktivitet 

informera och undervisa dem och familjen i hur de på bästa sätt kan förändra och 

förbättra sin hälsa. 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Övervikt, Barn, Ungdomar, Upplevelser, Motiverande 

samtal, Fysisk aktivitet på Recept, Hållbar utveckling 
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INLEDNING 

I dagens samhälle med höga krav, snabb teknologisk utveckling, överdriven stress och 

mycket stillasittande behöver vi röra på oss för att förhindra uppkomsten av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Att barn och ungdomar är allt mer stillasittande är högst 

oroväckande. En åtgärd inom hälso- och sjukvård för att förhindra den negativa trenden 

har blivit FaR® Fysisk aktivitet på Recept. Forskning visar att övervikt/fetma och 

psykisk ohälsa förekommer allt mer hos barn och ungdomar. Under utbildningen har vi 

uppmärksammat detta och vikten av att förebygga ohälsa och främja fysisk aktivitet för 

att skapa hållbarhet. I samband med detta väcktes våra funderingar kring överviktiga 

barn och ungdomars fysiska aktivitet i relation till sitt välbefinnande. Med detta som 

bakgrund ser vi behovet av att undersöka hur barn och ungdomar upplever fysisk 

aktivitet och vad som motiverar eller hindrar dem till aktivitet. Denna kunskap kan 

bidra till att sjuksköterskans och annan vårdande personals bemötande och främjande 

arbete ur ett hållbarhetsperspektiv förbättras. 
 

 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma 
 

Definition  

 

Övervikt och fetma definierat enligt FYSS 

 

BMI (Body Mass Index) beräknas enligt formeln Vikt (i kilo) / längden2 (i meter) 

Övervikt definieras som BMI > 25  

Fetma definieras som BMI > 30 

(Trolle Lagerros & Rössner 2016, s. 1) 

 

 

Förekomst i Sverige och globalt 

 

Sverige har i relation med andra länder en låg förekomst av övervikt bland barn där 

övervikt hos pojkar och äldre barn är tydligare än hos flickor och de yngre barnen. 

Övervikt har mest ökat bland unga jämfört med för tjugo år sedan, hos 16-24 åringar är 

det dubbelt så vanligt. Barns BMI ökar och är större hos pojkar än hos flickor. Övervikt 

är fortfarande vanligare bland män 16-24 år medan det hos kvinnor blivit vanligare över 

alla åldrar. Antalet unga med BMI 30 och över har varit stadigt och visar sig vara lika 

förekommande hos män som kvinnor. För att minska och förhindra förekomsten av 

övervikt hos barn och unga behöver mat och motionsvanor förändras (Socialstyrelsen 

2013, s. 53). 

 

 

I Sverige visar statistiken att 46 procent i åldrarna 16-84 år har övervikt eller fetma, med 

35 procent överviktiga och 11 procent feta. Förekomsten av fetma i världen har nästan 

dubblerats sedan 1980 och jämfört med Europa befinner sig Sverige i undre delen av 
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fetma- och överviktsprevalensen. Det är inte bara i länder med hög levnadsstandard som 

övervikt och fetma blivit ett hälsoproblem utan det syns även en ökning i övriga länder. 

År 2000 fanns det fler människor på jorden som var drabbade av konsekvenserna av 

övervikt eller fetma än av undernäring och hungersnöd. I exempelvis USA är mer än 32 

procent av folkmängden överviktig och 34 procent har fetma (Trolle Lagerros & 

Rössner 2016, s. 2). 

 

 

Orsaker 

 

Övervikt och fetma orsakas av en energiobalans och att det totala energiintaget 

överskrider energiförbrukningen. Det finns många olika faktorer som leder till övervikt 

och dessa kan delas in i tre olika grupper. 

 

 Biologiska som ålder, kön, hormonell inverkan och genetiskt anlag.  

 Beteenden som attityder, vanor och psykologiska omständigheter. 

 Miljöpåverkan som ekonomi, kulturella seder, boendesituation och 

läkemedelspåverkan 

 

 

Tillgången på mat har ökat med lättåtkomlig, processad och energirik mat. Det tidigare 

jordbrukssamhället som karakteriserades av kroppsarbete har i det moderna 

tekniksamhället ersatts av ett mer stillasittande liv. Olika läkemedel kan omskapa de 

metabola processerna och orsaka dålig mättnadskänsla. Stress och bakterier i mag-

tarmkanalen kan också inverka på aptitregleringen genom neuroendokrina mekanismer 

med viktuppgång som följd. Gravt psykiskt sjuka patienter med schizofreni eller bipolär 

sjukdom har hög risk för metabola komplikationer och viktuppgång. Genetiskt finns det 

även ett antal kända fetmagener men ingen ensam gen ansvarar för den hälsovådliga 

effekten, utan det är i samspel med en ohälsosam livsstil som risken för att utveckla 

fetma ökar (Trolle Lagerros & Rössner 2016, ss. 2-3). 
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Konsekvenser  
 

Metabola konsekvenser           Intermediära konsekvenser             Mekaniska konsekvenser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exempel på komplikationer av övervikt och fetma (Trolle Lagerros & Rössner 

2016, s. 3). 

 

 

Hälsa  

 

Hälsa i vården  

 

Målet för vårdandet är hälsa. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär ett tillstånd av 

hälsa att individen känner välbefinnande, mår bra och upplever sig ha förmågan att 

verkställa både små och stora projekt i livet. Avsikten och syftet med vårdandet är att 

hjälpa individer i sin hälsoprocess och vårdvetenskapen har till uppgift att ge nödvändig 

kunskap i vårdandet. Den upplevda hälsan påverkas av på vilket sätt personen upplever 

livskraft, lust att leva och livsmod. Upplevelsen av hälsa påverkas även av personens 

förmåga att skapa balans mellan existentiell sårbarhet och frihet (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 101-102). 

 

 

En person som lider av sjukdom eller annan ohälsa kan trots det uppleva hälsa och 

välbefinnande. Sjukdom och ohälsa påverkar och kan skapa viss begränsning i livet men 

det finns frihet att välja hur individen ska förhålla sig till begränsningen. Med stöd från 

professionella vårdare skapas ytterligare möjligheter för individen att uppleva hälsa trots 

sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). 
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Folkhälsa 

 

Folkhälsa, beskriver en befolknings hälsa och ohälsa. Begreppet innefattar en 

samverkan mellan en individs levnadsförhållande, livsstil och förutsättningar att fatta 

beslut angående den egna hälsan, samtidigt som det står i relation till befolkningens 

åldersstruktur, faktorer om ärftlighet och samhällsresurser. Begreppet inkluderar 

levnadsvanor, risker och skyddsfaktorer i relation till hälsa och ohälsa i 

befolkningsgrupper. Folkhälsa beskriver resultatet av hälsa men även mönster som 

skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Insatserna i folkhälsoarbetet är 

målinriktade och bygger på politiska beslut som är fattade på samhällsnivå. Politiska 

beslut kan dessutom vara tagna på internationell, nationell, regional och lokal nivå. 

Folkhälsoarbetet har till syfte att minska klyftorna av hälsa och genom målinriktade 

åtgärder skapa förutsättningar och förhållanden som främjar hälsa (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2012, ss. 13-15).   

 

 

Det svenska folkhälsoarbetet har sin utgångspunkt i människors lika värde och bedrivs 

på både individ- och gruppnivå. I arbetet mot en god folkhälsa finns tre viktiga 

arbetsformer; behandlande åtgärder, förebyggande åtgärder och hälsofrämjande 

åtgärder. Behandlande åtgärder är aktuella när något negativt redan skett och syftar till 

att tillståndet ska återgå till det normala. Förebyggande åtgärder innebär insatser för att 

hindra uppkomst av sjukdom, fysiska eller psykiska problem. Hälsofrämjande åtgärder 

avser de satsningar som görs för att stärka och bevara individens välbefinnande på 

fysisk, psykisk och social nivå. Det hälsofrämjande arbetet ska baseras på evidens, vara 

långsiktigt, bygga på samverkan, innefatta delaktighet och empowerment samt utgå från 

en strävan att minska ojämlikhet i hälsa (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 69-

72). 

 

 

När samhället institutionaliseras och mycket av barn och ungdomars tid spenderas i 

skola och förskola, bidrar det till ett förändrat aktivitetsmönster, vilket i sin tur påverkar 

folkhälsan i negativ riktning. I skolan prioriteras teoretiska ämnen framför idrott och 

hälsa, vilket har inverkan på barnens rörelse under skoltid. Detta medför ofta tidig debut 

i föreningsliv och i den organiserade idrotten, något som ställer högre krav på 

föräldrarnas medverkan och dessutom medför sociala och ekonomiska förutsättningar 

(Statens folkhälsoinstitut 2006, ss. 65-66).       

 

 

Hälsotillståndet ser olika ut i olika socioekonomiska grupper, åldersgrupper och skiljer 

sig mellan könen. I flera fall är levnadsvanor påverkande faktorer till skillnaderna, även 

inkomst och utbildning spelar roll i sammanhanget. Redan i unga år grundläggs vanor 

som har betydelse för hälsan senare i livet och tidigt kan sociala skillnader utläsas i 

längd- och viktutvecklingen. I ett internationellt perspektiv har svenska barn och 

ungdomar en god hälsa men det finns oroande trender angående den psykiska ohälsan, 

särskilt hos flickor (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 192-193). 
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Barn och ungdomars hälsa 

 

Hälsoproblem hos barn och unga ter sig olika beroende på deras ålder. Om det redan i 

början av livet finns ett nedsatt hälsotillstånd kan det medföra effekter på individens 

framtida hälsa. En ytterligare anledning är att de levnadsvanor som har stor betydelse 

för hälsan grundläggs under barn och ungdomsåren. De hälsorisker som uppstår tidigt i 

livet och kanske även under fosterstadiet ger effekter på hälsan senare i livet. En 

övervikt i unga år har benägenhet att bestå även i vuxen ålder med en sannolikhet att dra 

på sig ytterligare kilon. Att redan i unga år ha en övervikt medför en risk och försämring 

av den framtida folkhälsan. Den fysiska aktiviteten visar att fler pojkar än flickor i 

åldern 11-15 år tränar på en nivå där de blir andfådda eller svettas minst 4 gånger per 

vecka. Träning har ökat bland flickor under de senaste åren till skillnad från hos pojkar 

där det ser oförändrat ut. I åldern 16-24 år utövar män något hårdare träning än kvinnor. 

Unga som studerar eller arbetar motionerar mer än de som är arbetslösa (Socialstyrelsen 

2013, ss. 24, 53-54). 

 

 

Övervägande delen av eleverna i 11, 13 och 15 års ålder tycker själva att de har en bra 

hälsa men uppger dock en lägre självskattning och fler psykiska och somatiska besvär 

med ökad ålder. Skillnaden mellan pojkar och flickors upplevda hälsa ökar med 

stigande ålder, där 13-åriga och 15-åriga flickor upplever sig ha fler besvär och en 

sämre hälsa. Medicinering mot huvudvärk, magont, nervositet och sömnsvårigheter 

ökade kraftigt efter 1980 men har nu planat ut och i vissa fall sänkts. Det är tydligare att 

flickor i alla tre åldrarna inte upplever sig nöjda med sin kropp och ett stort antal tycker 

att de är tjocka, medan pojkar upplever sig vara för smala (Folkhälsomyndigheten 2014, 

s. 6). Under åren mellan tidig ungdom och den unga vuxna tycks den fysiska aktiviteten 

minska och det stillasittande beteendet öka nämnvärt över populationen (Nelson, 

Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard & Story 2006, s. 282). Mängden elever som är 

fysiskt aktiva är liten och resultaten visar att rörelse i vardagen blir allt mindre för barn 

och unga. Med den ökade skärmtiden, framförallt hos pojkar, ökar även stillasittandet 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s. 6). 

 

 

Det är ett tydligt samband mellan medieanvändning och nedsatt fysisk hälsa. Den tid 

som ägnas åt mobiltelefonen ger en högre grad av beroende, försämrade studieresultat 

och risk för depression. Medieanvändning med negativ inverkan på personens 

välbefinnande ökar risken för självdestruktivt handlande och självmord. Forskning visar 

kopplingar mellan överdriven internetanvändning och ångest och antisocialt beteende. 

Det visas även ett samband mellan internetberoende och ökat BMI med en fördubblad 

risk för fetma hos både män och kvinnor vid fem eller flera timmars skärmtid en normal 

dag, samt nedsatt syn som en konsekvens av överdriven användning. Dock saknas 

fullgod evidens att det är tv-tittande som tar tiden från fysisk aktivitet och orsakar fetma 

i ung ålder samt att reklam påverkar ohälsosamma matpreferenser och ätmönster hos 

barn. En mer trolig förklaring kan vara en förening mellan faktorerna stillasittande, 

ohälsosamma livsmedel samt föräldrars vanor (Andersson, Christofferson & Dalquist 

2016, s. 45).       
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Fysisk aktivitet 

 

Definition  

 

Fysisk aktivitet definierat enligt FYSS: ”Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och 

definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 

viloförbrukning” (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2016, s. 1). 

 

 

Folkhälsomyndighetens definition av Fysisk aktivitet: “Med fysisk aktivitet avses all 

kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som 

resulterar i ökad energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten 2017). 

 

 

Effekter  

 

Enligt forskning har fysisk aktivitet goda effekter på livskvalitet, stämningsläge, fysisk 

kapacitet och kognition samt att det också minskar risken att dö i förtid. Fysisk aktivitet 

påverkar flertalet mekanismer i kroppen som på skilda sätt bidrar till påtagliga 

förbättringar i skelettmuskulatur, hjärta – kärl, blodet, immunsystemet, 

rörelseapparaten, lungor, metabolism, nervsystemet, hud, mag-tarm-lever och 

hormonsystemet (Henriksson & Sundberg 2015, ss. 1-40). 

 

 

De akuta effekterna är bland annat att mättnadskänslan tilltar i direkt anslutning till 

träning. Förmågan att utnyttja fett som bränsle förbättras då mitokondriernas förmåga 

ökar med en högre fettförbränningseffekt som följd. Denna ökade energiförbrukning 

som uppstår vid aerob högintensitetsträning och styrketräning kan kvarstå mellan 14-48 

timmar. Att ta i beaktande är att den individuella variationen på effekterna kan vara stor. 

Långtidseffekterna kan ses som en varaktig normal viktnedgång med såväl medicinska 

som psykosociala fördelar. Det anses att 5-10 procent av den varaktiga viktnedgången 

har god verkan på såväl metabola riskfaktorer som hjärt-kärlsjukdomar. Den fysiska 

aktiviteten leder för en del till ett kompensatoriskt högre energiintag som kan motverka 

viktnedgången men långtidseffekterna ses ändå som goda. Studier visar att vältränade 

överviktiga drabbas i mindre utsträckning av hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död än 

normalviktiga otränade individer, det kan innebära att fysisk aktivitet motverkar de 

skadliga effekter som fetma för med sig (Trolle Lagerros & Rössner 2016, ss. 5-6) 

 

 

Rekommendationer för barn och ungdomar 

 

Forskning pekar på att fysisk aktivitet ökar välmående och minskar risker för sjukdom 

senare i livet. De rekommendationer som finns för barn och ungdomar är 60 minuters 

fysisk aktivitet om dagen och hälsovinsterna är både fysiska och mentala. Barn och 

ungdomar med astma, depression, övervikt och fetma som får behandling med fysisk 

aktivitet visar ökade hälsovinster (Berg & Ekholm 2015, s. 1). 
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Sjuksköterskans roll  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, har sjuksköterskan fyra ansvarsområden som 

är grundläggande. Dessa ansvarsområden är följande; att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Med bakgrund i detta tydliggörs vikten av 

att ge råd om livsstil som ett användbart verktyg. Oavsett vem som söker vård ska 

omvårdnaden ske med respekt och med värdighet för människan. Den etiska koden för 

sjuksköterskor har fyra områden för etiskt handlande, vilka berör sjuksköterskan i 

relation till allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, ss. 3-6). 

 

 

Motiverande samtal - MI 

 

Motivational Interviewing (MI), är en kommunikationsmetod som används för att hjälpa 

och skapa motivation hos personer som är i behov av att göra en förändring i sin livsstil. 

Metoden, som på svenska kallas motiverande samtal, är personcentrerad samt inriktad 

på samarbete och mål. Genom att sjuksköterskan, vid användning av MI, lyssnar och 

försöker skapa förståelse utifrån patientens perspektiv synliggörs vad som skulle kunna 

få patienten att göra en livsstilsförändring. Målet med MI är att stärka patienten att ta 

makt över sin situation och förändra negativa beteenden (Österlund-Efraimsson 2013, 

ss. 210-217). 

 

 

En central del i MI är MI-andan som utgör det förhållningssätt som präglar samtalet. 

MI-andan innebär att sjuksköterskan ser sig som jämlik och är villig att samarbeta med 

patienten. Det är även av stor betydelse att sjuksköterskan visar respekt mot patientens 

självbestämmande och accepterar patientens val. För att kunna framkalla patientens 

egna tankar och uppfattningar kring sitt beteende är det viktigt att sjuksköterskan visar 

medkänsla och förståelse för patienten. Kommunikationstekniker som används vid MI 

är bland annat att ställa öppna frågor, bekräftelse av patienten samt reflekterat 

lyssnande. Innan information och råd ges är det viktigt att sjuksköterskan ber om lov 

innan vilket inbjuder till samarbete. Sjuksköterskans mål i MI-samtalet är att locka fram 

prat om förändring och stödja patienten att finna egna argument för förändring 

(Österlund-Efraimsson 2013, ss. 210-217). 

 

 

Fysisk aktivitet på recept FaR® 

 

FaR® är förkortning av fysisk aktivitet på recept. Det är en individanpassad skriftlig 

ordination som förskrivs av legitimerad personal på exempelvis vårdcentral och är ett 

förfarande för att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet. FaR® är varumärkesskyddat 

av Statens folkhälsoinstitut och en konkret metod i det hälsofrämjande arbetet. FaR® har 

fått stor spridning och finns i alla landsting i Sverige, som utifrån en gemensam 

grundmodell anpassas till lokala förhållanden (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 102). 
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Familjecentrerad vård 

 

Barn och ungdomar som lider av övervikt och fetma erbjuds stöd från 

barnavårdscentral, skolhälsovård eller vårdcentral. Vård och behandling inriktar sig 

primärt på rådgivning om kost och fysisk aktivitet. Det ställer stora krav på föräldrar 

och barn, både vad det gäller engagemang och tid, vid behandling av fetma och övervikt 

(Socialstyrelsen 2013, s. 179). 

 

 

Familjecentrerad vård innebär att omvårdnaden har ett systematiskt sätt att se på 

familjen. Att familjen ses som ett system innebär att när en förändring sker medför det 

att hela systemet drabbas. Exempelvis när en familjemedlem drabbas av sjukdom eller 

ohälsa blir följden att hela familjen påverkas på ett eller annat sätt (Benzien, Hagberg & 

Saveman 2012, ss. 23-24). Det är familjen själv som gör en förändring möjlig och 

bestämmer hur de kan skapa mening i sitt lidande och i sin ohälsa. Sjuksköterskan kan 

genom ett aktivt och engagerat lyssnande till familjens berättelse, underlätta förändring 

och identifiera behov av stöd. Genom att visa familjen respekt och att sjuksköterskan 

redan i ett tidigt stadie är tillmötesgående, skapas förutsättningar för en god relation 

som bygger på tillit och trygghet (Benzien, Hagberg & Saveman 2012, ss. 52-53). 

 

 

Vårdvetenskapliga begrepp  

 

Lidande 

 

Lidandet framställs som en känsla av att mista kontrollen, det upplevs som en 

kränkning, ett hot eller att individen förlorar sig själv. Ofta sluter sig individen inom sig 

och har svårt att beskriva sina känslor för omvärlden vilket gör att hen upplever sig 

avskärmad (Wiklund 2003, ss. 96-97). 

 

 

Det kan verka onödigt att behöva uthärda visst lidande men det tycks ingå i människans 

livsprocess och är nödvändigt för att det skall kunna skapas möjlighet till förändring. 

Lidande utesluter inte hälsa utan är mer som en del av hälsan och beskrivs som olika 

dimensioner, görande, varande och vardande. I den första beskrivs människan som att 

ha lidande, där är det de yttre förhållandena som styr. Individen ser inte sina möjligheter 

utan bara lidandet som en svårighet som ska åtgärdas eller undvikas, till exempel som 

att uppnå hälsa och motverka övervikt genom att ha en sund livsstil. Den andra beskrivs 

som att vara lidande, med det menas att individen letar efter medel att tillfredsställa sina 

behov för dagen och därigenom uppleva hälsa och balans. Dock drivs det undangömda 

lidandet så småningom upp till ytan igen och påminner individen om att fortsätta framåt 

till den tredje dimensionen. Att varda lidande beskrivs som en kamp mellan det som 

upplevs som gott och önskvärt samt det man är rädd för. Det innebär en kamp mellan 

hopp och hopplöshet, liv och död och kan om livet vinner ge en ny helhet samt 

upplevelse av hälsa (Wiklund 2003, ss. 98-100).  
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Patientperspektiv och Livsvärld 

 

Med patientperspektiv menas att patienten skall vara i centrum för vårdandet och ses 

som experten på sig själv. Som vårdare vet man ofta vad en sjukdom eller ett tillstånd 

kan innebära men det är bara patienten som kan beskriva hur det upplevs just för hen. 

Vårdaren har som uppgift att stötta och främja de tecken på hälsa som kan finnas hos en 

sjuk eller skadad person (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104). 

 

 

Livsvärlden är det sätt hur vi förstår oss själva och omvärlden, den utgör den attityd vi 

förhåller oss med mot andra och oss själva och är personligt uppbyggd på erfarenheter. 

Genom att använda livsvärlden som grund i vårdandet kan vårdaren börja processen att 

främja och läka livskraften samt återställa patienten till mening och sammanhang 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). 

 

 

Hållbar utveckling 

 

I Brundtlandrapporten, ”Vår gemensamma framtid” (Världskommissionen för miljö och 

utveckling 1988, s. 57), definieras begreppet hållbar utveckling, som att tillgodose 

dagens behov utan att försämra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

egna behov, i rapporten läggs tonvikten på det gemensamma ansvaret. Begreppet 

hållbar utveckling består av tre sammanlänkade dimensioner, ekonomisk, social och 

ekologisk dimension.  I det pågående arbetet för en hållbar utveckling bär vi alla ett 

stort ansvar, vilket inkluderar länders regeringar, offentliga institutioner, näringsliv, den 

enskilda människan och frivilligorganisationer (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, 

ss. 206-207). Hållbar utveckling berör alla samhällssektorer, där idrotts- och 

friluftsrörelser samt idrott och hälsa som skolämne, är exempel på sådana sektorer. Vid 

planering av fysisk aktivitet är det viktigt att ta i beaktning att människor har olika 

behov med hänsyn till ålder, kön, etnicitet, livsmiljö, geografi och klimat. Vidare är den 

egna fysiska kapaciteten och privatekonomi viktiga faktorer. I planeringen med syfte att 

förbättra folkhälsa genom fysisk aktivitet är det betydelsefullt att det sker med villkor 

för en hållbar utveckling (Schantz 2012, ss. 32-33).     

 

 

Sjukvård i öppen- och slutenvård samt läkemedel som skrivs ut till följd av fysisk 

inaktivitet, kostar samhället miljontals kronor varje år. Fysisk aktivitet sparar inte bara 

pengar för samhället utan ger även stora vinster för individen genom ett friskare längre 

liv (Statens folkhälsoinstitut 2011, ss. 69-71).  

 

 

Att förhindra övervikt har blivit mål för flera politiska strategier för hållbar utveckling. 

Där fokus riktar sig på barn eftersom deras beteendemönster, relaterat till hälsa, har stor 

påverkan på konsumtion senare i livet. För att förhindra övervikt hos barn ligger 

utmaningen i att skapa rätt verktyg samt förståelse för underliggande mekanismer och 

dess påverkan av inre och yttre faktorer. Verktyg som information och utbildning visar 
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sig vara otillräcklig för att tygla detta ohållbara beteendemönster (Reisch & Gwozdz 

2010). 

 

 

Den sociala hållbarheten äventyras genom att konsekvenser av övervikt påverkar den 

sociala sammanhållningen. Generellt sett, associeras personer med övervikt med 

försämrad hälsa, minskad rörlighet, sämre anställningsmöjligheter, förtidig död och 

högre levnadskostnader, vilket resulterar i sämre livskvalitet (Harper 2000).  

 

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet får konsekvenser av övervikt genom 

påverkan på hälso- och sjukvården samt arbetsmarknaden. Hälso- och sjukvården är 

tungt belastad av överviktens följdsjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och 

diabetes typ II. Påverkan på arbetsmarknaden är relaterat till överviktigas hälsa och 

grundar sig på lägre produktivitet, fler sjukdagar eller förtidig död (McCormick & Stone 

2007). Många människor saknar arbete, till följd av deras övervikt, något som får 

ekonomiska konsekvenser som påverkar hälsan för individen. Minskad inkomst leder 

till ohälsosam livsstil genom att hälsosam mat ofta är dyrare och tillgängligheten till 

fysisk aktivitet minskar (Reisch & Gwozdz 2010).   

 

 

Populationer med högre BMI rör sig mindre och använder bil som transportmedel i 

större utsträckning, vilket får konsekvenser för den ekologiska dimensionen och 

påverkar framtiden för nuvarande och kommande generationer. Hälsa sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv gynnas genom aktiv transport och förbättrad gång- och 

cykelinfrastruktur (Woodcock, Banister, Edwards, Prentice & Roberts 2007). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barn och ungdomar som rör sig för lite löper större risk att drabbas av ohälsa i form av 

övervikt. Detta är ett stort problem för såväl individen som för samhället. Regelbunden 

fysisk aktivitet kan motverka övervikt och bidra till bättre viktkontroll. Det finns en 

brist på kunskap om hur fysisk aktivitet upplevs av barn och ungdomar med övervikt 

och mer forskning är angeläget. Genom en ökad medvetenhet och förståelse om hur 

dessa barn och ungdomar upplever fysisk aktivitet kan vården utvecklas positivt och de 

unga kan uppleva en högre grad av hälsa och välmående.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa överviktiga barn och ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet. 
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METOD 

Data 
 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, s. 205). Med 

utgångspunkt i studiens syfte söktes till större delen kvalitativa artiklar eftersom 

författarnas intresse låg i att belysa upplevelsen. För att få en översikt gjordes det 

inledningsvis en pilotsökning för att sedan precisera sökningen vidare. En 

litteraturstudie ska bygga på ett syfte som kan besvaras samt ge läsaren insikt i vad 

författarna vill förmedla (Axelsson 2012, ss. 208-209). 

 

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen gjordes genom sökning av artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Artiklarna skulle behandla ämnen som barn, övervikt, upplevelser och fysisk 

aktivitet samt belysa litteraturstudiens syfte. Sökprocessen började med att vi använde 

sökorden qualitative research, exercise, overweight och adolescent. För att förbättra 

sökningen och antalet träffar lades fler sökord till med hjälp av MeSH och dessa 

kombinerades på olika sätt. Axelsson visar exempel på användning av MeSH/ämnesord 

som verktyg för att förbättra sökningen av artiklar samt täcka in det problemområde 

som är av intresse (Axelsson 2012, ss. 209).  Avgränsning gjordes med publiceringsår 

2005-2017, det breda tidspannet behövdes eftersom forskning som svarade an på syftet 

annars inte blev tillräckligt bred för ett tillförlitligt resultat. Ytterligare avgränsningar 

var abstract available, academic journal, peer reviewed och ålder på deltagare <18 år, se 

bilaga 1. Därefter granskades artiklarna för att inkluderas eller exkluderas utifrån vårt 

syfte.  

 

 

Dataanalys 

 

Dataanalysen startade med genomläsning av titlarna för att göra ett första urval. 

Därefter lästes abstrakt i de artiklar vi fann relevanta. De artiklar där abstrakt inte 

uppfyllde vårt syfte, med barn och ungdomars upplevelser, exkluderades. Det insamlade 

materialet analyseras enligt Axelsson (2012, ss. 212-214) analysmetod för att bearbeta 

data. Totalt valdes 18 artiklar ut. Första steget var att läsa igenom valda artiklar 

noggrant flertalet gånger för att få en tydligare bild och fördjupad förståelse av 

resultaten i artiklarna. Efter genomläsning valdes 12 artiklar, 11 kvalitativa och 1 

kvantitativ, som alla belyste de ungas upplevelser av fysisk aktivitet. Dessa numrerades 

och färgmarkeringar gjordes för att särskilja relevant information. Som nästa steg i 

analysprocessen sammanfattades artiklarnas syfte, metod, urval och resultat, se bilaga 2. 

För att få en ny helhet bröts materialet ner till mindre delar och struktur skapades i form 

av teman som grund för det nya resultatet (Axelsson 2012, s. 212). Författarna 

diskuterade fynden, dess likheter och skillnader. Utifrån diskussionen synliggjordes 

sedan teman och subteman. 
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RESULTAT 

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

 

Huvudtema Subtema 

Upplevda hinder för fysisk aktivitet  Dåligt självförtroende och svag självbild 

 Brist på gemenskap och sammanhang 

Upplevda nycklar för fysisk 

aktivitet 

 Känsla av glädje och välbefinnande 

 Känsla av gemenskap och sammanhang 

 

 

Upplevda hinder för fysisk aktivitet 

 

Barnen beskriver ett antal faktorer som hindrar deras möjlighet till fysisk aktivitet, det 

är bland annat föräldrar, skola, lokala miljöer och kamrater, bortglömda mål, dåligt 

väder, tv, spela instrument, vara för upptagen, passa syskon eller att inte ha någon att 

leka med (Gosling, Stanistreet & Swami 2008; Ige, DeLeon & Nabors 2017). 

 

 

De negativa upplevelserna av fysisk aktivitet från både pojkar och flickor samt 

anledning till minskad fysisk aktivitet var att bli skadad, trött, lukta svett, bli törstig, 

fusk, studietid, tidsbrist och bristande motivation (Gosling, Stanistreet & Swami 2008; 

Sweeting, Smith, Neary & Wright 2016). Även sysslolöshet, mobbing och kroppssmärta 

resulterar i stillasittande aktiviteter inomhus (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström 

2008). 

 

 

Överviktiga barn och de med fetma känner sig mer omotiverade för fysisk aktivitet än 

sina normalviktiga jämnåriga (Hwang & Kim 2011). De mest påtagliga negativa 

upplevelserna av fysisk aktivitet visar sig som ett bristande självförtroende och 

saknaden av gemenskap. Dessa upplevelser bildar två subteman; Dåligt självförtroende 

och svag självbild samt Brist på gemenskap och sammanhang. 
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Dåligt självförtroende och svag självbild 

 

Den tillfälliga fysiska formen anses vara ett hinder, till exempel att inte vara fysiskt ”fit” 

för att delta i vissa typer av träning (Bragg, Tucker, Kaye & Desmond 2009). Barnen 

upplever att delta i fysisk aktivitet svårt på grund av sin vikt, det känns obekvämt och 

det är svårt att göra som andra gör på grund av övervikten (Snethen & Broome 2007). 

Några känner sig generade över sina kroppar vid vissa aktiviteter och andra uttrycker en 

viss acceptans för sin kroppsstorlek (Schalkwijk, Bot, de Vries, Westerman, Nijpels & 

Elders 2015; Sweeting et al. 2016). Ett barn beskriver anledning till att aldrig ha utfört 

fysisk aktivitet regelbundet som en bristande vilja att fullfölja samt att inte ha uppskattat 

någon särskild aktivitet tillräckligt (Sweeting et al. 2016). 

 

 

Barn kämpar i skolan med mobbning och relationerna till sina smala kamrater, det gör 

det svårt att kunna byta livsstil och beteende. De beskriver att de upplever övervikten 

som ett stigma. Både föräldrar och barn uttrycker förhoppningar om att mobbningen ska 

sluta som ett resultat på viktminskning (Schalkwijk et al. 2015). Att bli retad är en 

faktor som försvårar fysisk aktivitet och ett barn beskriver hur jämnåriga gör narr och 

retas för att få hen att lämna aktiviteten (Snethen & Broome 2007). 

 

 

Flickorna i en studie beskriver, att trots att de inte ogillade fysisk aktivitet finns det 

orsaker till att de inte tycker om gymnastiklektionerna i skolan. Detta på grund av 

bristande självförtroende inom idrott och speciellt när de deltar i lagspel, för att bara de 

bästa blir utvalda och är man inte duktig är man inte önskad (Rawlins, Baker, Maynard 

& Harding 2012). 

 

 

I en studie med 12-15 åriga flickor, upplever några ungdomar sin livsstil som ohälsosam 

och att de inte känner sig i bra form, de oroar sig för vad de äter och för sitt utseende. 

Andra upplever att de tränar för lite eller känner att de tränar tillräckligt. Många tycker 

generellt inte om idrott och mesta tiden tillbringas framför en skärm med dataspel eller 

tv. Detta uppmärksammar de ändå inte på att de bör äta bättre och röra på sig mer, utan 

de ser sig själva som ”soffpotatisar” och deras hälsa intresserar dem inte (van Exel, de 

Graaf & Brouwer 2006). 

 

 

Brist på gemenskap och sammanhang 

 

Det sociala sammanhanget visar sig vara en stor del i upplevelsen av fysisk aktivitet. 

Olika sociala influenser beskrivs som hinder med exempelvis familjemedlemmar och 

vänner som föredrar att engagera sig i mer stillasittande aktiviteter istället för fysisk 

aktivitet. Bristen på tid är ett annat hinder för utövandet, samtidigt som det finns andra 

prioriteringar som arbete, skola och familj som också hindrar den fysiska aktiviteten 

(Bragg et al. 2009) det nämns även föräldrar som inte är fysiskt aktiva (Penner 

Protudjer, Marchessault, Luba Kozyrsyj & Becker 2010). I samtal om olika 

familjeaktiviteter uttrycker barnen en viss nostalgi för tiden då de var yngre och utförde 

olika aktiviteter med familjen (Rawlins et al. 2012). 



 14 

 

 

När det sociala inte fungerar, och barnen inte har vänner blir deltagandet i fysiska 

aktiviteter påverkat. Barnen talar om att möjligheten för att kunna vara med minskar, 

exempelvis på gymnastiklektionerna när det inte finns några vänner (Snethen & Broome 

2007). Det visar sig att för pojkar är fysisk aktivitet mer inriktat mot tävling och att för 

dem är kamrater som inte är bra nog ett hot mot att kunna vinna. Det är också viktigt 

och förväntades av pojkarna att vara mer kapabla till att tolerera smärta (Gosling, 

Stanistreet & Swami 2008). Mycket av den upplevda oron hos flickor angående 

idrottsförmågan handlar om aktiviteter med pojkar samt olikheten mellan könens 

förmågor. Attityden hos pojkar vid fysiska aktiviteter upplevs som ett hinder för 

flickorna då pojkarna inte vill inkludera dem eller tar material och utrustning så att 

flickorna ej kan använda dem (Rawlins et al. 2012). 

 

 

I studien av Penner Protudjer et al. (2010) där barnen talade om hinder skilde sig dessa 

mellan pojkar och flickor. Pojkarna upplevde läxor och skärmtid som en faktor och 

exempelvis skulle mindre läxor öka den fysiska aktiviteten, för då kunde de vara mer 

med vänner och utföra aktiviteter istället. De talade också om dataspel och tv mycket 

mer när de tillfrågades om vad som gjorde fysisk aktivitet svårare. Flickorna nämnde 

inte något vanligt förekommande hinder för den fysiska aktiviteten, några talade om 

sociala åtaganden som helgdagar och födelsedagskalas som kunde förhindra aktivitet. 

 

 

För de latinamerikanska pojkarna i Bragg et al. (2009) studie är avståndet från 

kompisar, att de tillbringar mindre tid utomhus och den förbättrade tillgången till teknik 

ett upplevt hinder sedan de flyttat till USA. Ett annat barn upplever att det krävs tid och 

personer för att kunna spela (Sweeting et al. 2016). 

 

 

Att föräldrar spelar en stor roll i barnens attityder om fysisk aktivitet och för deras 

möjligheter att utöva olika aktiviteter visar sig i flera studier. Föräldrar och den sociala 

kontexten är två områden inom vilka hinder upplevs (Schalkwijk et al. 2015), föräldrar 

tycks även styra sina barn mot vissa aktiviteter (Gosling, Stanistreet & Swami 2008). 

Barnens självbestämmande upplevs som begränsat av föräldrarnas oro och planer. När 

barnen vill utföra aktiviteter utomhus är de beroende av föräldrar, andra vuxna eller 

äldre syskon. Barnen tycks heller inte ha mycket självbestämmande angående 

strukturerade aktiviteter efter skolan. Det är föräldrarna som anmäler barnet till 

aktiviteten och vid de tillfällen barnen själva valde måste föräldrarna lämna sitt 

godkännande, hjälpa till med transporter och anmälningar samt godkänna eventuellt 

avslutande av aktiviteten. Barnen upplever att föräldrarnas scheman inklusive 

arbetstider och hushållssysslor styr, exempelvis blev några barn körda till skolan då 

föräldrarna ändå skulle åka till jobbet, när de annars kunde ta sig dit med mer 

hälsosamma medel (Lopez-Dicastillo, Grande & Callery 2012). Barnens upplevelser var 

att de fick förlita sig på föräldrarna eller deras sociala nätverk för transport till och från 

olika aktiviteter (Gosling, Stanistreet & Swami 2008). 
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Miljön och bristen på tillgänglighet till bra platser att utöva aktiviteter på upplevs vara 

en viktig anledning till den minskade aktiviteten. Flera pojkar beskriver att spela på 

bakgator är deras enda möjlighet till fysisk aktivitet, några uttryckte sitt ogillande för 

vissa platser som badhus (smutsigt) och parker (tråkigt). En av anledningarna de ansåg 

spela stor roll är tillgången till bra platser (Gosling, Stanistreet & Swami 2008). Även 

att det inte fanns tillräckligt många platser som är lediga upplevs som en anledning till 

att inte kunna träna med vänner (Snethen & Broome 2007) samt att lokaler man brukar 

besöka stänger (Sweeting et al. 2016). Dåligt väder upplevs också vara ett hinder för 

fysisk aktivitet då det håller barnen inomhus och upptagna med elektronik som tv och 

dataspel (Ige, DeLeon & Nabors 2017; Bragg et al. 2009). Under vintern och de kalla 

månaderna syns en minskad mängd av träning och fysisk aktivitet (Snethen & Broome 

2007). 

 

 

Upplevda nycklar för fysisk aktivitet 

 

Faktorer som påverkar viljan till fysisk aktivitet negativt, kan även upplevas och 

identifieras av barn med övervikt som motivationsfaktorer; föräldrar, skolan, lokal 

miljö, matindustrin och massmedia samt kompisar (Gosling, Stanistreet & Swami 

2008). Med begreppet nycklar menar vi alla motivationsfaktorer som barn och 

ungdomar upplever för fysisk aktivitet.  

 

 

I flertalet artiklar framkom att barn med övervikt upplever att den fysiska aktiviteten 

måste vara rolig och underhållande (Bragg et al. 2009; Lopez-Dicastillo, Grande & 

Callery 2012; van Exel, de Graaf & Brouvers 2006; Gunnarsson Mériaux & Hellströms 

2008). Att känna delaktighet gällande fysisk aktivitet, från vänner, föräldrar och familj, 

upplevs av överviktiga barn och ungdomar, som särskilt viktigt (Ige, DeLeon & Nabors 

2017; Schalkwijk et al. 2015; Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström 2008; Lopez-

Dicastillo, Grande & Callery 2012). Utifrån dessa upplevelser bildas två subteman; 

Känsla av glädje och välbefinnande samt Känsla av gemenskap och sammanhang.   

 

 

Känsla av glädje och välbefinnande 

 

Flera studier betonar att fysisk aktivitet ska upplevas glädjefyllt och roligt för att 

fungera som motivator. Att ha roligt och undvika tråkighet upplever barn som 

motiverande för att börja och/eller fortsätta vara fysiskt aktiva (Bragg et al. 2009; 

Lopez-Dicastillo, Grande & Callery 2012). En rolig aktivitet kan även tillämpas på 

stillasittande, med tv-tittande som exempel, om barnen upplever tv-programmet som 

underhållande, skulle de fortsätta titta och därmed används tv:n som aktivitet istället. 

Om barnen skulle uppskatta rörelse och fysisk aktivitet skulle tittandet på tv, inte vara 

så lockande (Lopez-Dicastillo, Grande & Callery 2012). 

 

 

Det framgår att barn inte vill göra saker de tycker är tråkiga, att bli uttråkad av en 

aktivitet innebär att man slutar. Barnen beskriver tråkigt som, att göra samma saker hela 
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tiden, göra en sak under en lång period eller att inte ha någon att leka med i närheten. 

Att vara uttråkad och inte ha något att göra är en anledning till att spontant börja titta på 

tv, med förhoppning om att bli underhållen (Lopez-Dicastillo, Grande & Callery 2012). 

 

 

Barn upplever att det är bra att vara fysiskt aktiva, för det innebär att ha roligt och vara 

tillsammans med vänner (Snethen & Broome 2007). Ungdomar berättar att de tycker 

om att utföra fysisk aktivitet, inte endast för att det är bra för deras hälsa utan även för 

att de upplever tillfredsställelse att utföra aktiviteten. Att vara beslutsam, göra det för 

sin egen skull och göra det som är roligt, anses av ungdomarna vara betydelsefullt. 

Ungdomar beskriver fysisk aktivitet som viktig och att de mår bra av det efteråt, vilket 

skapar ett välmående hos dem (van Exel, de Graaf & Brouwer 2006). 

 

 

Barn beskriver sina upplevelser av fysisk aktivitet som enklare i förhållande till 

hälsosam kost, med anledning att det är mycket roligare och för att de kan utföra fysisk 

aktivitet varje dag. Både organiserad och oorganiserad fysisk aktivitet upplevs av 

barnen som underhållande. Fysisk aktivitet beskrevs som tillfredsställande, även för de 

barn som inte egentligen gillade sport (Penner Protudjer et al. 2010). 

 

 

Anledningar för deltagande i fysisk aktivitet enligt barnen i Gunnarsson Mériaux och 

Hellström (2008), är att det upplevs vara roligt, bidra till ökad viktminskning och för att 

fysisk aktivitet är bra för kropp och hälsa. Barnen beskriver fysisk aktivitet som särskilt 

glädjefylld, under lek på deras fritid med lagkompisar och ledare. De barn som inte har 

en fritidsaktivitet, uttrycker önskan om att de hade en. Aktivitet som är gratis och 

lättillgänglig beskrivs vara betydelsefullt, enligt barnen.   

 

 

Hwang och Kim (2011) studie visar att ungdomar med övervikt och fetma upplever 

yttre motiv, som viktnedgång och förbättrad kondition vara motiverande faktorer till 

fysisk aktivitet. Däremot, är inre motivation en signifikant faktor hos normalviktiga 

ungdomar, där faktorer som underhållande och rolig aktivitet upplevs viktiga i 

utförandet av fysisk aktivitet. 

 

 

Att direkt få en positiv känsla, där särskilt känslan och upplevelsen av att känna sig 

bättre och/eller bli mer fylld av energi efter träning, fungerar som en motivator till 

fysisk aktivitet. Även att känna oro för vikten, kan upplevas motiverande, enligt 

deltagande barn i studien Bragg et al. (2009). 

 

 

Känsla av gemenskap och sammanhang 

 

I intervjuer om fysisk aktivitet berättar flertalet barn med stolthet och förväntan om sitt 

deltagande i fysisk aktivitet och talar gärna med sina vänner om träningen (Penner 

Protudjer et al. 2010). Att ha en träningskompis och/eller vänner att träna med beskrivs 
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av barnen, som ett sätt att komma över de upplevda hinder som finns och som 

stimulerande till träning och förändring (Ige, DeLeon & Nabors 2017; Schalkwijk et al. 

2015). 

Att spendera tid tillsammans med andra barn, betonas av barnen som orsak att välja 

fysisk aktivitet. Barnen uttrycker att de vill umgås med sina vänner, syskon, kusiner och 

klasskamrater. Barnen beskriver fysisk aktivitet som ett sätt att lära sig nya saker, 

bemästra nya förmågor och som ett sätt att skapa relationer. Barnen uttrycker vilja och 

nyfikenhet för att testa på nya aktiviteter och därigenom skaffa sig erfarenhet av fysisk 

aktivitet (Lopez-Dicastillo, Grande & Callery 2012). 

 

 

Föräldrar och familjens delaktighet i fysisk aktivitet skildras som en viktig beståndsdel 

för välmående hos barn. Barn uttrycker uppskattning och känsla av tillhörighet, när 

föräldrar tar sig tid att delta i fysisk aktivitet tillsammans med dem (Gunnarsson 

Mériaux, Berg & Hellström 2008). Genom deltagande i program för livsstilsförändring 

och genom att vara fysiskt aktiv, har både barn och föräldrar förväntningar att barnet 

ska gå ner i vikt. Stöd från föräldrar upplevs hjälpa till att komma förbi hinder för fysisk 

aktivitet, bland annat genom påminnelse om aktivitet (Schalkwijk et al. 2015). 

 

 

Barn och ungdomar berättar att de upplever tränarens roll betydelsefull relaterat till 

fysisk aktivitet och hälsa, genom sitt sätt att vara inlyssnande, visa intresse för deras 

åsikter och hjälpa till att skapa förståelse kring varför deras träningsvanor är viktiga. 

Tränaren beskrivs även hjälpa till att sätta upp mål och får barnen att känna att de vill 

göra ett bra jobb (Ige, DeLeon & Nabors 2017).  

 

 

Vidare berättar ungdomar att de upplever socialt inflytande av lagkamrater och tränare, 

som motiverande till fysisk aktivitet (Bragg et al. 2009). Uppmuntran från ledare, 

föräldrar och lagkamrater utmanar individuell prestation och skapar en upplevd känsla 

av tillfredsställelse, vilket gör att deltagarna känner stolthet, lycka, solidaritet och känsla 

av iver för fysisk aktivitet. Men viktigast beskrivs att vara deltagande i aktiviteten och 

att känna laganda, vilket ger förbättrad självkänsla (Gunnarsson Mériaux, Berg & 

Hellström 2008).   

 

 

Skolan har direkt påverkan genom barnens deltagande av fysiska aktiviteten i skolan 

(Gosling, Stanistreet & Swami 2008). Den miljö som barn rör sig i upplevs påverka 

dem genom att den ska vara lättillgänglig, upplevas säker och att det ska finnas 

utrymme för aktivitet tillsammans med kompisar (Bragg et al. 2009; Gosling, 

Stanistreet & Swami 2008). När barnen upplever att de befinner sig i en säker miljö, 

exempelvis parken eller skolgården, upplevs möjligheten, att bestämma aktivitet själva, 

som större (Lopez-Dicastillo, Grande & Callery 2012). 

 



 18 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Under litteratursökningen användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO vilket 

resulterade i flertalet intressanta träffar. De inkluderade artiklarna kommer från samtliga 

databaser och vi anser att det har blivit en bra spridning på vetenskapliga tidsskrifter. Vi 

valde Axelsson (2012) modell av litteraturstudie då den rekommenderas och det kändes 

tryggt med den. Vårt syfte med arbetet var att belysa hur fysisk aktivitet upplevs av barn 

med övervikt. I artikelsökningen fann vi både kvantitativa och kvalitativa studier som 

var av intresse, under arbetets gång upptäcktes dock att de kvantitativa var svårare att 

använda då de inte specifikt belyser vårt syfte, en av dessa artiklar kunde vi dock 

inkludera.  

 

 

Övervikt och fetma hos barn och fysisk aktivitet är ett stort forskningsområde med 

många infallsvinklar. Därför valde vi att använda många synonymer och kombinerade 

sökorden med varandra med hjälp av MeSH. Detta tillvägagångssätt var positivt då vi 

fick fler relevanta träffar med vårdvetenskaplig inriktning som svarade an på syftet. 

Antalet valda artiklar, 12 stycken, anser vi vara tillräckligt många för att få ett gott 

resultat. Samtliga artiklar innehöll fynd som var relevanta för vårt syfte. Vår önskan var 

att få en internationell bredd på artiklarna då vi ser det som en fördel eftersom det ger en 

bredare grund för den nya kunskapen. Detta anser vi att vi fått fram.  

 

 

Kraven var bland annat att alla artiklar skulle finnas med i vetenskapliga tidskrifter och 

ha ett abstrakt för att ge ett mer tillförlitligt resultat. Kravet på abstrakt är, enligt 

Axelsson (2012), ett bra verktyg i arbetet med att söka artiklar och som samtidigt 

hjälper till att utesluta artiklar som inte är relevanta. Om vi inte utfört artikelsökningen 

på detta sätt hade risken ökat att få artikelträffar som var svårare att studera. Med denna 

metod kunde vi snabbt läsa om artikeln svarade på vårt syfte och lättare sortera datan. 

 

 

Båda författarna har bidragit och medverkat i samtliga moment. Artiklarna lästes 

igenom flera gånger för att inkludera eller exkludera artiklar. Färgmarkeringar gjordes 

på viktiga fynd för att inte missa information, sedan diskuterade vi tillsammans fram 

teman och subteman. Detta anser vi vara ett bra tillvägagångssätt och har medfört en 

mindre risk för utebliven fakta. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet tydliggjordes två huvudteman som påverkar överviktiga barn och ungdomars 

upplevelser av fysisk aktivitet; Upplevda hinder för fysisk aktivitet och Upplevda 

nycklar för fysisk aktivitet. Under dessa två huvudteman finns subteman. De viktigaste 
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fynden i vårt resultat anser vi vara bristen på och känslan av gemenskap och 

sammanhang. 

 

 

Att vara offer för mobbning, inte känna gemenskap och mening skapar lidande och 

hindrar den fysiska aktiviteten. Barn med hög vikt och bekymmer med självbilden visar 

en sämre självkänsla, ökad otillfredsställelse med sina kroppar och en större risk för 

depressiva symtom vilket även visas i studien av Allen, Byrne, Blair och Davis (2006). 

Självkänslan är viktig för välmåendet, en ökad ensamhet och nedstämdhet ger effekter 

på självkänslan. Vi ställer oss frågan om en anledning till ensamheten kan vara att barn 

vid en viss ålder upplever sig för stora för fritids och då blir mer beroende av vänner 

och organiserad föreningsverksamhet på fritiden? De barn som inte är bra på idrott eller 

inte har nära vänner kan på grund av det bli mer ensamma. Barn med tendens för 

övervikt har enligt vårt resultat många gånger problem med mobbning och ensamhet. 

Detta kan tyda på att mellanstadietiden är en känslig och avgörande tid för utövandet av 

fysisk aktivitet och det stillasittande beteendet. Mer forskning inom området vore 

betydande för kunskapsutvecklingen. 

 

 

Att gemenskap och vänner har inflytande på den fysiska aktiviteten bekräftas av de la 

Haye, Robins, Mohr och Wilson (2011). De visar hur vänskap och fysisk aktivitet 

ömsesidigt påverkar varandra samt att deltagande i fysisk aktivitet spelar en viktig roll i 

de ungas val av vänner och sociala relationer. Artikeln visar även att de unga väljer 

vänner med liknande nivå av fysisk aktivitet som den egna och att vännerna senare 

formar och efterliknar varandras beteende av fysisk aktivitet. 

 

 

Vårt resultat visade, att övervikt hos unga påverkar sociala aktiviteter och relationer 

negativt. Normalviktiga barn är mer fysiskt aktiva och deltar oftare i aktiviteter, medan 

överviktiga barn har mer negativa upplevelser i samband med fysisk aktivitet. När 

fysisk aktivitet upplevs underhållande och barnen upplever gemenskap fungerar det som 

nycklar till en ökad fysisk aktivitet. När barnen upplever detta motiveras de till fysisk 

aktivitet.  

 

 

Lindqvist, Kostenius och Gard (2014) bekräftar den underhållande och glädjefyllda 

upplevelsen av fysisk aktivitet som motiverande faktor. Interventioner i deras studie om 

fysisk aktivitet visar att ungdomarna upplever att glädjen ökar deras fysiska aktivitet. I 

studien dras slutsatsen, att det är viktigt att göra fysisk aktivitet roligare och mer 

underhållande. Samma slutsats kommer Tsang, Kohn, Chow och Singh (2013) fram till 

i deras studie gällande deltagande i interventionsprogram för fysisk aktivitet. Studien 

visade att deltagande i interventionsprogram signifikant ökade glädjen och därmed den 

fysiska aktiviteten. Ökad glädje i samband med fysisk aktivitet visade sig vara relaterat 

till upplevd förbättring. Detta var även associerat med ökat deltagande i fysisk aktivitet i 

större utsträckning.  
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I resultatet beskrivs upplevelsen av gemenskap och sammanhang som viktig. Familj, 

föräldrar och vänner betonas av barn och ungdomar, som särskilt viktiga 

motivationsfaktorer till fysisk aktivitet. Vi anser att betydelsen av upplevd gemenskap i 

samband med fysisk aktivitet och fysisk aktivitet som upplevs underhållande, är viktig 

att ta i beaktning, vid behandling och deltagande i interventionsprogram, exempelvis 

FaR®. Flera studier visar att föräldrars inverkan på barns fysiska aktivitet är stor, vilket 

är viktigt att belysa då det förebyggande och främjande arbetet bör vara 

familjecentrerat. Att behandling med FaR® bör vara familjecentrerad, bekräftas i vårt 

resultat genom överviktiga barns upplevelse av föräldrars delaktighet i fysisk aktivitet, 

vilken beskrivs som en viktig motivationsfaktor. Betydelsen av föräldrars engagemang 

överensstämmer med Rebold, Lepp, Kobak, McDaniel och Barkley (2016). Studien 

visar en signifikant skillnad, när föräldrar utför fysisk aktivitet tillsammans med barnet i 

jämförelse med att föräldrar tittar på eller om barnet utför aktiviteten på egen hand. Att 

föräldrar interagerar och är närvarande ger en positiv påverkan på barnets inställning till 

fysisk aktivitet. 

 

 

Vårt resultat visar också att barnen tycker om att vara fysiskt aktiva. Föräldrars stöd och 

stödet från andra vuxna är starkt förknippat med fysisk aktivitet under barndomen vilket 

även studien av Sallis, Prochaska och Taylor (2000) belyser. Idrott är för många barn en 

naturlig del i uppväxten. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar att idrotten genomförs på ett 

bra sätt. Det är viktigt att barnens egna behov och uttalade intressen uppmärksammas 

och att verksamheterna utgår ifrån leken, glädjen och lusten att röra på sig. Tävlingar 

kan vara positivt men resultatjakt skall inte vara i fokus och alla skall få vara med på 

lika villkor (Riksidrottsförbundet 2017). Trots dessa riktlinjer kan ett skäl till att inte 

delta i organiserad fysisk aktivitet vara att målet hos tränare ofta är att hitta talangerna 

och de bästa spelarna för att få så bra resultat som möjligt. Då upplever det överviktiga 

barnet, som vårt resultat visar, en känsla av otillräcklighet, samt att den bekräftelse som 

är högst viktig går förlorad. Det kan bidra till ett onödigt lidande samt att barnet inte 

känner sig välkommen i sammanhanget och den fysiska aktiviteten minskar. Vi anser att 

det är av stor vikt att tränare/ledare inom idrottsrörelsen får kunskap om barn och 

ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling. Exempelvis, hur bland annat 

motiverande samtal kan användas för att stärka barnens självförtroende, självbild och 

känsla av gemenskap. Goda kunskaper hos tränare/ledare ökar förståelsen för barn och 

ungdomars individuella behov i relation till fysisk aktivitet. 

 

 

I en artikel om övervikt under uppväxten relaterat till hållbar utveckling, betonas 

ansvaret hos föräldrar och familj samt det samhälleliga ansvaret. Föräldrars inflytande 

på barnens hälsa och beteende, har både indirekt och direkt påverkan, exempelvis 

genom den egna livsstilen hos föräldrarna (Reisch & Gwozdz 2010). Som nämnts i 

bakgrunden, där övervikt hos barn och ungdomar beskrivs som ett oroväckande 

bekymmer för framtiden, är fynden från resultatet relevanta att ta i beaktning, både i 

förebyggande arbete samt arbete för minskad övervikt hos barn och ungdomar. Vi 

ställer oss frågan vilket ansvar vårdnadshavare respektive skolan har i det förebyggande 

arbetet av övervikt hos barn och ungdomar med sikte mot en hållbar utveckling? Det 

finns socioekonomiska orsaker till skillnader i fysisk aktivitet hos barn. Familjer har 

olika möjligheter och utgångspunkter för att ge barnen en god uppväxt. 
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Socioekonomiska faktorer och speciellt låg utbildningsnivå har en stark påverkan på 

barnens tillväxt (Svensson 2014). Både hälsa och livslängd kan förknippas med sociala 

positioner och med tanke på tidigare forskning kan de som befinner sig högst upp i 

rangordningen skiljas åt från de längst ner i förhållande till hälsa och välmående redan i 

tidig ålder. Det kan vara avgörande i behandlingen av barn med övervikt att avlasta 

skuld men inte ansvar från föräldrarna.  

 

 

I studien med 12-15 åriga ungdomar var det uppenbart att vissa ungdomar i 

åldersgruppen är bekymrade över sin livsstil men hälsouppfattningen är mest fokuserad 

på den tillfälliga fysiska formen eller på utseendet. Möjliga belöningar eller straff i 

framtiden har ingen inverkan och tycks vara svaga motivatorer för att ändra beteendet. 

Aktivitet med familjen tycks minska med ökad ålder vilket framgick i en studie där 

ungdomarna uttrycker längtan tillbaka till tiden som yngre med familjen. Om det är så 

att den fysiska aktiviteten minskar med åldern och ungdomar inte upplever sig vara i 

behov av eller uppskattar fysisk aktivitet är det även av vikt att skolan får ett ökat 

inflytande över detta. Mer strategier för att öka rörelsen under skoltiden anser vi behövs 

för att främja hälsan och därmed hållbarheten.  

 

 

Skolan är en plats där barn och ungdomar kommer i kontakt med fysisk aktivitet på ett 

naturligt sätt och i skolan finns resurser för att fånga upp barn och ungdomar som 

riskerar eller redan lider av övervikt. Genom gott samarbete och bra verktyg, tror vi att 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar kan reduceras och bidra till en utveckling 

som är hållbar. För att bidra till en hållbar utveckling och en bättre folkhälsa hos barn 

och ungdomar, anser vi att ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, skolan och 

vårdnadshavare är avgörande och där alla parter måste ta sitt ansvar. Barn med övervikt 

kan identifieras av till exempel en skolsköterska, idrottslärare som i samråd med 

föräldrar kontaktar vården för åtgärder, där FaR® kan vara framgångsrikt för eleven och 

på sikt bidra till ökad hållbarhet i samhället.    

 

 

I flera studier som resultatet bygger på beskrivs en skillnad mellan kunskap och 

uppfattningar om fysisk aktivitet och det som sedan är barnens vardag. Barnen kunde 

identifiera beteenden som främjade bra hälsa, bra mat och fysisk aktivitet, detta stämde 

dock inte överens med vad de gjorde i verkligheten. Varaktigheten och intensiteten på 

den fysiska aktiviteten som utförs var inte densamma som rekommenderades för 

skolbarn. Gissningar från såväl barn som föräldrar om hur mycket barnen skulle röra på 

sig varierade från 10 min - flera timmar och föräldrar hade ringa kunskaper om 

rekommendationerna. Generellt saknades detaljer och entusiasm i samtalen om fysisk 

aktivitet och till skillnad från samtalen om mat var de osäkra och kortfattade. Även om 

vårt syfte inte var att undersöka kunskapsnivån känns det viktigt att framhålla hur 

okunskap och osäkerhet kan påverka upplevelsen av fysisk aktivitet negativt. Kunskap, 

autonomi, känsla av att ha kontroll över sitt liv och sin kropp och vilka möjligheter som 

finns till delaktighet och engagemang, är avgörande för individens välbefinnande och 

hälsa. Vi menar att det är av vikt att överbrygga denna osammanhängande kunskap. Det 

är avgörande att professionell personal inom vård och omsorg utvecklar bra strategier 

för att förebygga övervikt samt att öka förståelsen för de hinder och motivatorer som 
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barnen upplever om fysisk aktivitet. Skolsköterskan kan vara mer engagerad i barnens 

lärande om hälsoeffekter och bra fysisk aktivitet till exempel i samband med lektioner i 

olika ämnen.  

 

 

Sjuksköterskan har en betydande roll för att förbättra barnens hälsosituation. Genom att 

hjälpa familjer få en bättre förståelse, stötta och hitta vägar för barnen att vara fysiskt 

aktiva. Här kan sjuksköterskan med fördel använda sig av MI som metod för att stärka 

barnen. Vår uppfattning är att det motiverande samtalet kan stärka föräldrar och barn i 

hur deras livsstil skall kunna förändras. För att göra det möjligt måste barnet och 

föräldern sättas i centrum och deras nuvarande livsstil, kunskapsnivå och åsikter tas i 

beaktande. Det är av vikt att barnet får känna delaktighet, förslagsvis kan det äldre 

barnet komma med egna idéer om aktiviteter och eventuella belöningar för uppnått mål. 

Detta tror vi kan upplevas motiverande och ge bättre förståelse för konsekvenserna av 

sitt beteende. Enligt Tucker, Ytterberg, Lenoch, Schmit, Mucha, Wooten, Lohse, Austin 

och Mongeon Wahlen (2013) upplevde föräldrar och barn, som deltog i ett program 

med MI som interventionsmetod, styrkan i att ha en engagerad sjuksköterska tillgänglig 

som komplement och som resurs för barnet och familjen.  

 

 

 

SLUTSATSER 

Barn och ungdomar med övervikt upplever att det finns faktorer som hindrar och 

motiverar till fysisk aktivitet. Gemenskap och sammanhang har stort inflytande på 

upplevelsen, som kan både hindra och motivera till fysisk aktivitet. En upplevd brist på 

gemenskap hos unga med övervikt, hindrar och bidrar negativt till fysisk aktivitet 

medan en känsla av gemenskap istället motiverar till fysisk aktivitet. Andra faktorer 

som påverkar upplevelsen av fysisk aktivitet negativt, är ett dåligt självförtroende och 

en svag självbild. En upplevd känsla av glädje och välbefinnande, motiverar istället 

barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

  

 

Vänner, familj och föräldrar är viktiga i arbetet mot minskad övervikt hos barn och 

ungdomar. Därför bör insatser i arbetet mot en bättre livsstil vara familjecentrerade och 

vid användning av metoder som FaR® och MI, bör detta tas i beaktning. Kunskap om 

överviktiga barn och ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet ger sjuksköterskan 

värdefulla verktyg i arbetet med att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande, hos dessa barn. Med denna kunskap som sjuksköterska kan vi vara 

med och bidra till en bättre folkhälsa och en hållbar utveckling för barn och ungdomar 

med övervikt.   



 23 

REFERENSER 

Allen, K. L., Byrne, S. M., Blair, E. M. & Davis, E. A. (2006). Why do some 

overweight children experience psychological problems? The role of weight and shape 

concern. International Journal of Pediatric Obesity, 1(4), ss. 239-247.  

DOI: 10.1080/17477160600913552 

 

Andersson, Y. Christofferson, J. & Dalquist, U. (2016). Vad är skadlig mediepåverkan? 

Stockholm: Statens medieråd. 

https://statensmedierad.se/download/18.26cb57ae1594463bac215b78/1483002782083/

Rapport_Vad+a%CC%88r+skadlig+mediepa%CC%8Averkan_2016_12_27.pdf 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I Granskär, M & Höglund-Nielsen, B. (red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2. Uppl., Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Berg, U. & Ekholm, Ö. (2015). Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar. I Ståhle, A. (red.), FYSS. Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 

 

Benzien, E.  Hagberg, M. & Saveman, B-I. (2012). Relationen mellan familj och 

sjuksköterska. I Benzien, E.  Hagberg, M. & Saveman, B-I. Att möta familjer inom vård 

och omsorg. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bragg, M A., Tucker, C M., Kaye, L B., Desmond, F. (2009). Motivators of and 

Barriers to Engaging in Physical Activity: Perspectives of Low-Income Culturally 

Diverse Adolescents and Adults. American Journal of Health Education, 40(3), ss. 146-

154. DOI: 10.1080/19325037.2009.10500989  

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur.   

 

de la Haye, K., Robins, G., Mohr, P. & Wilson, C. (2011). How physical activity 

shapes, and is shaped by, adolescent friendships. Social Science & Medicine (73), ss. 

719-728. DOI:10.1016/j.socscimed.2011.06.023 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14. Stockholm: 

folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18915/skolbarns-halsovanor-sverige-

2013-14.pdf 

 

Folkhälsomyndigheten (2017). Vad är fysisk aktivitet? 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/ [2017-05-

03] 

 

Gosling, R., Stanistreet, D. & Swami, V. (2008). ”If Michael Owen drinks it, why can´t 

I?” – 9 and 10 year olds´ perceptions of physical activity and healthy eating. Health 

Education Journal. 67(3), ss. 167-181. DOI: 10.1177/0017896908094635 

 

https://statensmedierad.se/download/18.26cb57ae1594463bac215b78/1483002782083/Rapport_Vad+a%CC%88r+skadlig+mediepa%CC%8Averkan_2016_12_27.pdf
https://statensmedierad.se/download/18.26cb57ae1594463bac215b78/1483002782083/Rapport_Vad+a%CC%88r+skadlig+mediepa%CC%8Averkan_2016_12_27.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18915/skolbarns-halsovanor-sverige-2013-14.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18915/skolbarns-halsovanor-sverige-2013-14.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/


 24 

Gunnarsson Mériaux, B., Berg, M. & Hellström, A-L. (2008). Everyday experiences of 

life, body and well-being in children with overweight. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24, ss.14-23. DOI: 101111/j.1471-6712.2008.00678.x 

 

Harper, B. (2000) Beauty, stature and the labour market: a British cohort study. Oxford 

Bulletin of Economics and Statistics, 62(1), ss. 771–800. DOI: 10.1111/1468.0620s1771 

 

Henriksson, J. & Sundberg, C J. (2015). Biologiska effekter. I Ståhle, A. (red.), FYSS. 

Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 

 

Hwang, J., Kim, Y.H. (2011). Physical Activity and its Related Motivational Attributes 

in Adolecents with different BMI. International Journal of Behavior Medicine, (20) ss. 

106-113. DOI: 10.1007/s12529-011-9196-z 

 

Ige, T.J., DeLeon, P., Nabors, L. (2017). Motivational Interviewing in an Obesity 

Prevention Program for Children. Health Promotion Practice,18(2), ss. 263-274. 

DOI: 10.1177/152483991667330 

 

Lindqvist, A-K., Kostenius, C. & Gard, G. (2014). Fun, feasible and functioning: 

Students’ experiences of a physical activity intervention. European Journal of 

Physiotherapy, 16(4), ss. 196-200. DOI: 10.3109/21679169.2014.946089   

 

Lopez-Dicastillo, O., Grande, G., Callery, P. (2012). School children’s own view, roles 

and contribution to choices regarding diet and activity in Spain. Child: care, health and 

development, 39(1), ss.109-118. DOI: 10.1111/j-1365-2214.2011.01358.x 

 

Mattsson, C M., Jansson, E. & Hagströmer, M. (2016). Begrepp och definitioner. I 

Ståhle, A. (red.) FYSS. Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 

 

McCormick, B. & Stone, I. (2007) Economic costs of obesity and the case for 

government intervention. Obesity Reviews, 8(1), 161–164.  

DOI:10.1111/j.1467-789X.2007.00337.x 

 

Nelson, M.C., Neumark-Stzainer, D., Hannan, P.J., Sirard, J.R. & Story, M. (2006). 

Longituduinal and secular trends in physical activity and sedentary behavior during 

adolescence. Pediatrics 118(6), ss. 1627-1634. DOI: 10.1016/j.jada.2006.05.204 

 

Pellmer, K. Wramner, B. & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. 3. 

Uppl., Stockholm: Liber.  

 

Penner Protudjer, J.L., Marchessault, G., Luba Kozyrskyj, A. & Becker, A.B. (2010). 

Children´s perceptions of Healthful Eating and Physical Activity. Canadian journal of 

Dietetic Practice and Research. 71(1), ss. 19-23. DOI: 10.3148/71.2010.19 

 

Rawlins,E., Baker, G., Maynard, M. & Harding, S. (2012). Perceptions of healthy eating 

and physical activity in an etnically diverse sample of young children and their parents: 

the DEAL prevention of obesity study. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 

26(2), ss. 132-144. DOI:10.1111/j.1365-277X.2012.01280.x 



 25 

 

Rebold, M J. Lepp, A. Kobak, M S. McDaniel, J. & Barkley, J E. (2016). The Effect of 

Parental Involvement on Children’s Physical Activity. The Journal of Pediatrics. 170, 

ss. 206-210. DOI: 10.1016/j.jpeds.2015.11.072 

 

Reisch, L A. & Wencke Gwozdz, W. (2010). Chubby cheeks and climate change: 

Childhood obesity as a sustainable development issue. International Journal of 

Consumer Studies, 35(1), ss. 3–9. DOI:10.1111/j.1470-6431.2010.00893.x  

      

Riksidrottsförbundet. (2017) Barn och ungdomsidrott. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 

http://www.rf.se/Barn-ochungdomsidrott/ [2017-05-03] 

 

Sallis, J. F., Prochaska, J. J. & Taylor, W.C. (2000). A review of correlates of physical 

activity of children and adolescents. Medicine & Science in sports & exercise, 32(5), ss. 

963–975. DOI: 0195-9131/00/3205-0963/0  

 

Schalkwijk, A.A.H., Bot, S.D.M., de Vries, L., Westerman, M.J., Nijpels, G., Elders, 

P.J.M. (2015). Perspectives of obese children and their parents on lifestyle 

behaviorchange: a qualitative study. International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 12(102), ss. 1-8. DOI: 10.1186/s12966-015-0263-8 

 

Schantz, P. (2012). Fysisk aktivitet, hälsa och hållbar utveckling. Svensk 

idrottsforskning, (4), ss. 32-33. 

 

Snethen, J A. & Broome, M E. (2007). Weight, Exercise. And Health Childrens 

perceptions. Clinical Nursing Research, 16(2), ss. 138-152.  

DOI: 10.1177/1054773806298508 

 

Socialdepartementet (2007). En förnyad folkhälsopolitik (Regeringens proposition 

2007/08:110) Stockholm: Regeringskansliet.  

 

Socialstyrelsen (2013) Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19016/2013-3-15.pdf 

 

Statens folkhälsoinstitut (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: Statens 

folkhälsoinstitut.  

 

Statens folkhälsoinstitut (2011). FaR® - Individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Svensson, V. (2014). Family- related obesity risk factors and dietary behaviours in high 

–risk populations: associations with child weight development. Diss. Stockholm: 

Karolinska Institutet. 

 

http://doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.jpeds.2015.11.072
http://www.rf.se/Barn-ochungdomsidrott/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19016/2013-3-15.pdf


 26 

Sweeting, H., Smith, E., Neary, J., Wright, C. (2016). ”Now I care”: a qualitativ study 

of how overweight adolescents managed their weight in the transition to adulthood. 

BMJ Open, 6(11), ss. 1-9. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010774 

 

Trolle Lagerros, Y. & Rössner, S. (2016). Övervikt och fetma. I Ståhle, A. (red.), FYSS. 

Stockholm: Läkartidningen förlag AB. 

 

Tsang, T W., Kohn, M R., Chow, C M. & Singh, M F. (2013). Self-Perception and 

Attitude Toward Physical Activity in Overweight/Obese Adolescents: The “Martial 

Fitness” Study. Research in Sports Medicine, 21(1), ss. 37–51.  

DOI: 10.1080/15438627.2012.738444 

 

Tucker, S J., Ytterberg, K L., Lenoch, L M., Schmit, T L., Mucha, D I., Wooten, J A., 

Lohse, C M., Austin, C M. & Mongeon Wahlen, K J. (2013). Reducing Pediatric 

Overweight: Nurse-Delivered Motivational Interviewing in Primary Care. Journal of 

Pediatric Nursing 28(6), ss. 536–547. DOI: 10.1016/j.pedn.2013.02.031 

 

van Exel, N.J.A., de Graaf, G. & Brouwer, W.B.F. (2006). ”Everyone dies, so you 

might as well have fun!” Attitudes of Dutch youths about their health lifestyle. Social 

science & medicine. 63(10), ss. 2628-2639. DOI: 10.1016/j.socscimed.2006.06.028 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Woodcock, J., Banister, D., Edwards, P., Prentice, A.M. & Roberts, I. (2007). Energy 

and transport. Lancet, 370(9592), ss. 1078–1088.  

DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61254-9 

 

World Commission on Environment and Development. (1988).  Vår gemensamma 

framtid: [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under 

ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland. Stockholm: Prisma. 

 

Österlund Efraimsson, E. (2013). Motiverande samtal. I Klang Söderkvist, B. (red.), 

Patientundervisning. 3. Uppl., Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61254-9


 27 

Bilaga 1  

 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa Valda 

 

Cinahl 

 

Overweight and Obesity 

And  

Experience or 

perspective or view or 

perception or attitude 

And 

Physical activity or 

exercise 

And  

Adolescents or youth or 

teenagers 

 

 

Abstract available 

 

Publiceringsår  

2005-2017 

 

86 

 

2 

 

0 

 

Cinahl 

 

Qualitative research 

And 

Exercise 

And  

Overweight 

And 

Adolescent 

 

 

Abstract available 

 

Publiceringsår  

2005-2017 

 

Academic journals 

 

14 

 

2 

 

2 

 

PubMed 

 

Qualitative research 

And 

Exercise 

And  

Overweight 

And 

Adolescent 

 

 

Abstract available 

 

Publiceringsår  

2005-2017 

 

76 

 

3 

 

2 

 

PsycINFO 

 

Kids or child* or youth 

or young or teen* or 

adolescen* 

And 

Experience* or 

perception* or opinion* 

or attitude* or view* or 

perspective*  

And 

 

Publiceringsår  

2005-2017 

 

Peer reviewed 

 

157 

 

3 

 

2 
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Exercise or "physical 

activity" or sport* or 

fitness or training 

And 

Overweight or obesity or 

obese  

Motivation* 

 

 

Cinahl 

 

Kids or child* or youth 

or young or teen* or 

adolescen* 

And 

Experience* or 

perception* or opinion* 

or attitude* or view* or 

perspective*  

And 

Exercise or "physical 

activity" or sport* or 

fitness or training 

And 

Overweight or obesity or 

obese  

Motivation* 

 

 

Abstract available 

 

Publiseringsår  

2005-2017 

 

Academic journals 

 

Adolecent 13-18 

years 

 

Child 6-12 years 

 

15 

 

4 

 

3 

 

Cinahl 

 

Kids or child* or youth 

or young or teen* or 

adolescen* 

And 

Experience* or 

perception* or opinion* 

or attitude* or view* or 

perspective*  

And 

Exercise or "physical 

activity" or sport* or 

fitness or training 

And 

Overweight or obesity or 

obese  

lifestyle* 

 

 

Abstract available 

 

Publiseringsår  

2005-2017 

 

Academic journals 

 

Adolecent 13-18 

years 

 

Child 6-12 years 

 

149 

 

4 

 

4 
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Bilaga 2 
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Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

 

Bragg, M 

A., Tucker, 

C M., Kaye, 

L B. & 

Desmond, F. 

 

2009 

 

Motivators 

of and 

Barriers to 

Engaging in 

Physical 

Activity: 

Perspectives 

of Low-

Income 

Culturally 

Diverse 

Adolescents 

and Adults 

 

American 

Journal of 

Health 

Education 

 

 

Syftet med 

studien är att 

identifiera 

motivationsf

aktorer och 

hinder 

relaterat till 

förhållande 

av fysisk 

aktivitet, hos 

kulturellt 

skiftande 

låginkomstta

gande 

ungdomar 

och vuxna. 

 

Kvalitativ studie 

91 ungdomar (11-15 

år) och vuxna (18-

äldre) deltagare, 

varav 41 ungdomar 

(20 flickor och 21 

pojkar) och 50 var 

vuxna (30 kvinnor 

och 20 män). 

Urvalet bestod av 

afroamerikanska, 

latinamerikanska eller 

icke-latinamerikanska 

vita i Florida. Krav: 

familjeinkomst ej 

över $40 000. 

Datainsamlingen 

bestod av 12 

fokusgrupper. 

Frågeformulär och 

intervjuguide. 

Fokusgruppen 

analyserades, 

transkriberades och 

kodades.  

 

 

Resultatet indikerar på 

motivationsfaktorer och 

hinder som är vanligt 

förekommande hos 

ungdomar och vuxna i 

fokusgruppen var: 

socialt inflytande, tid 

och prioriteringar, fysisk 

miljö, lekfullhet och 

glädje, naturlig fysisk 

aktivitet, oro relaterat till 

vikt, utmattning, fysiska 

besvär och nuvarande 

form, och omedelbara 

positiva känslor.  

 

Gosling, R., 

Stanistreet, 

D. & 

Swami, V. 

 

2008 

 

”If Michael 

Owen drinks 

 

Att utforska 

uppfattningar 

om fysisk 

aktivitet och 

hälsosamma 

matvanor 

bland barn 

från två 

grundskolor i 

 

Kvalitativ studie där 

varje barn deltog i 

två fokusgrupper.  

För att kunna 

förbättra 

hälsosammare 

levnadsval. 

Flickor och pojkar 

intervjuades separat 

 

Barnen rapporterade att 

de var involverade i en 

rad olika fysiska 

aktiviteter och kände 

igen de olika hälso-

fördelarna som 

förknippas med att vara 

fysiskt aktiv. Pojkar och 

flickor skildes åt i sin 
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it, why can´t 

I?” – 9 and 

10 year olds´ 

perceptions 

of physical 

activity and 

healthy 

eating. 

 

Health 

Education 

Journal 

 

England. pga. deras olika 

kommunikationstype

r. 

För att minska 

upplevelse av obehag 

var det bara 8 barn i 

varje fokusgrupp. 

Även begränsningar i 

åldersskillnader hos 

de olika grupperna 

togs.  

 

attityd om fysisk 

aktivitet, pojkar visade 

sig mer sport och 

tävlingsinriktade medan 

flickorna åtnjöt en mer 

varierad form av 

aktiviteter. 

 

Gunnarsson 

Mériaux, B., 

Berg, M. & 

Hellström, 

A-L. 

 

2008 

 

Everyday 

experiences 

of life, body 

and well-

being in 

children 

with 

overweight. 

 

Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Att beskriva 

den dagliga 

upplevelsen 

av livet, 

kroppen och 

välmående 

hos barn med 

övervikt. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

design ur ett 

livsvärldsperspektiv. 

16 intervjuer med 

öppna frågor där 

teckningar och bilder 

användes som ett 

komplement 

analyserades genom 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Barn i åldern 10-12 år 

med övervikt 

definierat av 

åldersanpassat BMI. 

Barn med andra 

diagnoser än övervikt 

exkluderades. 

16 barn, 8 flickor och 

8 pojkar deltog. 

 

Det primära var 

deltagarnas sökande 

efter en känsla av 

gemenskap i vardagen. 

Föräldrar och familj var 

viktiga för att uppnå 

känslan, men var inte 

tillräckligt närvarande. 

Deltagarna hade en 

sund kroppssyn och var 

medvetna om vikten av 

en hälsosam livsstil. 

Dock klarade de inte att 

implementera den 

kunskapen i praktiken. 

Ohälsosamma sömn, 

mat och fysisk aktivitets 

vanor tillsammans med 

mobbing avslöjades. 

Välmående uppfattades 

som självförtroende, 

tillit och 

tillfredsställelse 

bevarades och 

förbättrades av 

spännande relationer 

och aktiviteter. Att må 

bra var lika med att 

känna sig kapabel, glad 

och känna gemenskap. 
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Hwang, J. & 

Kim, Y.H. 

 

2011 

 

Physical 

Activity and 

its Related 

Motivational 

Attributes in 

Adolecents 

with 

different 

BMI 

 

International 

Journal of 

Behavior 

Medicine 

 

Syftet är att 

identifiera 

skillnader i 

fysisk 

aktivitet och 

dess relation 

till 

motiverande 

attribut bland 

ungdomar 

med 

normalvikt, 

övervikt och 

fetma, samt 

att upptäcka 

effekten på 

body mass 

index (BMI) 

och Self-

Determinatio

n Theory 

(SDT) 

uppbyggnad 

att förkunna 

om fysisk 

aktivitet. 

 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

1071 stycken elever i 

åk 7-9 på 3 

högstadieskolor i 

Seoul. Randomiserat 

urval (359 

normalviktiga, 468 

överviktiga och 244 

elever med övervikt). 

Datainsamlingen 

gjordes genom en 

koreansk version av 

BREQ-2 och LTEQ. 

Olika test användes 

för att analysera 

datan: F-test, Pearson 

 

 

Ungdomar med övervikt 

och fetma visade högre 

poäng på omotivation 

och yttre motivation för 

fysisk aktivitet än deras 

normalviktiga motparter. 

Inre reglering var mer 

signifikant för fysisk 

aktivitet hos 

normalviktiga 

ungdomar. Emellertid, 

var det inga skillnader i 

fysisk aktivitet hos de tre 

grupperna. Utöver, de 

identifierade 

undersökningsresultaten 

att BMI och uppbyggnad 

av SDT var signifikant 

för att förklara fysisk 

aktivitet. 

 

 

Ige, T.J., 

DeLeon, P. 

& Nabors, 

L. 

 

2017 

 

Motivational 

Interviewing 

in an 

Obesity 

Prevention 

Program for 

Children 

 

Health 

Promotion 

Practice 

 

Syftet för 

studien är att 

 

1. 

Tillhandahåll

a information 

om hur MI 

”funkar” 

med unga 

barn. 

 

2. Lyfta fram 

hur barn 

använder en 

teknik 

fokuserad på 

målsättning. 

 

 

Kvalitativ studie av 

programmet the 

Childrens’s Healthy 

Eating and Exercise 

program: 

Motivational 

Interviewing (MI). 

19 barn i åldern 8-11 

år (6 pojkar och 13 

flickor). Kaukasiskt 

ursprung. 9 

instruktörer 

registrerade på 

hälsoutbildningen, 

University of 

Cincinnati, Ohio. 

4 föräldrar.   

Datainsamlingen 

 

Barnen och 

instruktörerna satte 

gemensamt upp mål för 

kost och träning varje 

vecka och utvecklingen 

rapporterades in 

efterföljande vecka. 

Under interventionen 

rapporterade barnen om 

sina kost- och 

träningsvanor samt att 

tränarna rapporterade att 

de lärde sig mer om 

hälsosamma 

kostalternativ. I det stora 

hela svarade barnen 

positivt till MI. Att 

involvera 
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3. Presentera 

ledarnas 

upplevelse 

av CHEE-

programmet. 

skedde genom 

fokusgrupp. 

Analys av inspelad 

fokusgrupp, 

grupperades på kön. 

 

 

instruktör/lärare kan 

tillåta utspridning av 

lektioner och förstärka 

hälsosamma val under 

skoldagen. Att involvera 

föräldrar i träningen kan 

undanröja hinder för en 

hälsosam livsstil. 

 

 

Lopez-

Dicastillo, 

O., Grande, 

G. & 

Callery, P. 

 

2012 

 

School 

children’s 

own view, 

roles and 

contribution 

to choices 

regarding 

diet and 

activity in 

Spain. 

 

Child: care, 

health and 

development 

 

Syfte att 

undersöka 

barns egna 

upplevelse, 

roll och 

delaktighet i 

val gällande 

kost och 

aktivitet, och 

att identifiera 

aspekter som 

kan användas 

hälsofrämjan

de och 

förebyggand

e av 

övervikt. 

 

Kvalitativ studie 

Etnografisk studie 

med urval av 38 

spanska barn i åldern 

5-7 år. 

Datainsamlingen 

införskaffades genom 

observation, 

gruppintervju och 

dagbok skriven av 

barnen. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kodades. Analysen 

gjordes först på 

spanska som sen 

översatts till engelska. 

  

 

Deltagarna i studien 

beskrev val gällande 

aktivitet med entusiasm. 

Barnen såg aktiviteten 

som ett sätt att lära sig 

nya saker, behärska 

tekniker och som ett sätt 

att socialisera. De var 

villiga att testa på och 

uppleva nya aktiviteter 

och idrott. Även när 

aktiviteten var beroende 

av föräldrarnas agenda 

och frågor om säkerhet. I 

motsats, rapporterades 

mindre intresse för och 

aktivt deltagande i 

kostval. Indirekt, 

medverkar de i familjens 

val av kost, genom deras 

egna upplevelser och 

preferenser, att inte vilja 

äta mat de inte gillar 

eller testa ny mat. 

 

 

Penner 

Protudjer, 

J.L., 

Marchessaul

t, G., Luba 

Kozyrskyj, 

A. & 

Becker, A.B. 

 

2010 

 

Att 

undersöka 

vad 

hälsosamma 

matvanor 

och fysisk 

aktivitet har 

för betydelse 

för barn 11-

12 år. 

 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer för att 

förstärka förståelsen 

för fenomenet genom 

en rik beskrivning av 

det aktuella ämnet. 

Datan analyserades 

genom teman. 

45 barn deltog, 23 

 

Fysisk aktivitet sågs som 

ett sätt att tillbringa tid 

med vänner genom att 

aktivt delta eller som 

åskådare. Pojkar såg 

skärmtid och läxor som 

hinder för fysisk aktivitet 

medan flickorna inte 

identifierade något 

vanligt hinder. Barnen 
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Children´s 

perceptions 

of Healthful 

Eating and 

Physical 

Activity. 

 

Canadian 

journal of 

Dietetic 

Practice and 

Research 

 

pojkar och 22 flickor. 

Kriterier var, boende i 

Winnipeg, att ha 

fullföljt ett 

frågeformulär om diet 

och genomgå en 

bedömning om 

barnastma (de två 

senare kriterierna var 

för att uppfylla andra 

syften i studien som 

inte beskrivs i denna) 

 

såg fysisk aktivitet som 

lättare än att ha 

hälsosamma matvanor 

då de beskrev fysisk 

aktivitet som lek och 

roligt.   

 

Rawlins, E., 

Baker, G., 

Maynard, M. 

& Harding, 

S. 

 

2012 

 

Perceptions 

of helthy 

eating and 

physical 

activity in an 

etnically 

diverse 

sample of 

young 

children and 

their parents: 

the DEAL 

prevention 

of obesity 

study 

 

Journal of 

Human 

Nutrition 

and Dietetics 

 

 

 

 

Att 

identifiera 

kulturellt 

acceptabla 

barn och 

familj 

baserade 

interventione

r inriktade 

mot att 

reducera diet 

och fysisk 

aktivitets 

riskfaktorer 

för övervikt 

hos barn 

inom etniska 

minoritetsgru

pper i både 

skola och på 

platser för 

tillbedjan. 

 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper och 

intervjuer hölls om 

upplevelser av 

intentioner och 

övertygelser relaterat 

till en hälsosam 

livsstil både 

individuellt och som 

familj. 

13 träffar med 

fokusgrupper 

bestående av 70 barn 

och 8 träffar i 

fokusgrupp och 5 

intervjuer av 43 

föräldrar 

Barn i åldern 8-13 år 

och deras föräldrar 

från olika etniska 

grupper. 

 

Brister i kunskap om 

riktlinjerna för fysisk 

aktivitet för barn samt 

negativitet mot fysisk 

undervisning i skolan 

bland flickor hindrade 

hälsosamt leverne. 

Frågor relaterade till 

familjens bostadsområde 

visade en oro från både 

barn och föräldrar om att 

miljön kunde påverka 

och hindra intentioner 

för fysisk aktivitet. 

Platser för tillbedjan 

hade en nyckelroll i det 

sociala stödet 
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Schalkwijk, 

A.A.H., Bot, 

S.D.M., de 

Vries, L. 
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M.J. Nijpels, 

G & Elders, 

P.J.M. 

 

2015 

 

Perspectives 

of obese 

children and 

their parents 
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behaviorcha

nge: a 

qualitative 

study 

 

International 

Journal of 

Behavioral 

Nutrition 

and Physical 
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Syftet är att 

1. Utforska 

de 

förväntninga

r som 

överviktiga 

barn och 

deras 

föräldrar har, 

relaterat till 

livsstilsinterv

entioner. 

2. Identifiera 

hinder vid 

livsstilsförän

dringar som 

barn och 

ungdomar 

möter i deras 

sociala 

sammanhang 

(inom 

familjen, i 

skolan och 

bland vänner 

och 

kamrater), 

såväl vad 

som 

underlättar 

vid dessa 

förändringar. 

3. Identifiera 

behov som 

överviktiga 

barn och 

deras 

föräldrar har 

vid 

livsstilsinterv

entioner. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie 

Urvalet bestod av 18 

barn (4-12 år, 

medelålder 10 år), 

som deltog i 3 olika 

program för 

livsstilsintervention, i 

Nederländerna, och 

24 föräldrar. 

Krav på urvalet var 

tillräcklig 

behärskning för 

holländska.   

Datainsamlingen 

skedde genom 

semistrukturerade 

intervjuer i hemmet. 

Insamlat material 

transkriberades och 

kodades tematiskt för 

att systematiskt 

analyseras. 

 

 

Respondenterna 

förväntade sig gå ner i 

vikt genom fysisk 

aktivitet och hälsosam 

kost. Föräldrarna hade 

svårt att ta sig an och 

följa nya regler utan stöd 

från familjen.  

Barnen upplevde att det 

var svårt att göra 

livsstilsförändringar utan 

stöd från föräldrar. 

Mobbning i skolan 

hindrar barnen i deras 

förmåga att förändra sin 

livsstil. Stöd från vänner 

underlättar förändringen. 

Föräldrarna identifierade 

behov av att 

allmänläkaren på ett 

icke-offensivt sätt 

diskuterade övervikt 

samt visade intresse för 

processen.  
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Snethen, J.A. 

& Broome, 

M.E. 

 

2007 

 

Weight, 

Exercise 

And Health 

Childrens 

perceptions. 

 

Clinical 

Nursing 

Research 

 

 

Att 

identifiera 

barns 

upplevelse 

av sin vikt, 

träning och 

hälsostatus 

 

Fenomenologisk 

kvalitativ 

undersökning. 

Intervjuer med fokus 

på vikt, träning och 

hälsa där deltagarna 

fick ge uttryck för 

sina egna unika 

synpunkter. 

Barn i åldern 8-12 år 

med övervikt 

definierat av ålder 

och kön anpassat 

BMI.  

 

 

Barnen kunde korrekt 

identifiera hälsosamt och 

ohälsosamt beteende 

avseende mat och fysisk 

aktivitet. Den kunskapen 

var dock 

osammanhängande med 

det faktiska hälso-

utövandet. Barnen visade 

förvirring angående 

fysisk aktivitets krav 

som, frekvens, intensitet 

och varaktighet.  

 

 

Sweeting, 

H., Smith, 

E., Neary, J 

& Wright, 

C. 

 

2016 

 

”Now I 

care”: a 

qualitativ 

study of how 

overweight 

adolescents 

managed 

their weight 

in the 

transition to 

adulthood 

 

BMJ Open; 

London 

 

 

Syftet med 

studien är att 

erinra om 

upplevelsen 

av övervikt i 

tidig ungdom 

visar på låg 

nivå av 

viktrelaterad 

oro. 

 

Kvalitativ studie 

Urvalet bestod av 35 

unga vuxna, 24 år 

gamla, som 2008 

deltog i en 

kohortstudie baserad 

på befolkning med 

BMI z-scores >95, 

och mellan åldrarna 

11-15. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

teman identifierades 

och kodades. 

 

Kontrasterande är att 

brist på oro erinrar om, 

med hänsyn till 

tidig ungdom, 

viktrelaterad oro 

och/eller önskan om att 

gå ner i vikt generellt 

ökar när deltagarna 

slutar skolan, då nästan 

alla deltagarna beskriver 

någon form av strategi 

för kost och träning med 

avseende att kontrollera 

sin vikt.  
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van Exel, 

N.J.A., de 

Graaf, D. & 

Brouwer, 

W.B.F. 

 

2006 

 

”Everyone 

dies, so you 

might as 

well have 

fun!” 

Attitudes of 

Dutch 

youths about 

their health 

lifestyle. 

 

Social 

science & 

medicine 

 

 

Att avslöja 

ungdomars 

attityder om 

sin hälsa och 

livsstil med 

fokus på 

övervikten. 

 

Q- metod, en hybrid 

av kvalitativ- och 

kvantitativ metod som 

ger en grund för 

systematisk studie av 

subjektiva 

upplevelser, 

övertygelser, 

attityder, känslor och 

åsikter mm. angående 

matvanor, övervikt, 

hälsorisker och 

uppfattningar kring 

motivation och hinder 

för att utöva en mer 

hälsosam livsstil. 

113 ungdomar 

(flickor) mellan 12-15 

år deltog 

 

Ungdomarna var mer 

eller mindre 

ointresserade av sin egen 

hälsa men pga. olika 

orsaker. För de flesta var 

varken hälsan nu eller i 

framtiden ett bekymmer. 

Analysen avslöjade 5 

olika livsstilsattityder. 

De flesta ungdomarna 

tycks ha lite kunskap 

om, men många frågor 

gällande hälsa och 

övervikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


