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Sammanfattning

Övervikt och fetma blir ett allt vanligare problem bland barn och 

ungdomar. Syftet med denna studie var att studera vilka effekter 

psykologisk rådgivning kan ha på individer som lider av 

övervikt/fetma samt att studera hur den psykologiska 

rådgivningen används i interventioner. Studien var en 

litteraturstudie och litteraturen är hämtad från databasen PubMed. 

Multidisciplinära behandlingar framstod som mest effektiva och 

psykologisk behandling utgjorde en viktig del. Barn och ungdomar 

behöver tidig vård för att övervikten och eventuell medföljande 

psykisk ohälsa inte ska bäras med in i vuxen ålder med ytterligare 

följdsjukdomar som resultat.   
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Abstract

Overweight and obesity is an increasing problem among children 

and adolescents. The purpose of this study was to examine the 

positive effects psychological counselling may have on individuals 

with this health status. This study is a literature study and 

the result is gathered from the database PubMed. 

Multidisciplinary treatment seems to be the most effective and 

psychological treatment is an important part of that. Children and 

adolescents needs early care so that this health state will not 

increase and be carried on in to adulthood with further health 

implications as a result. 



Introduktion

Inledning

Idag beräknas 30-40% av barn och ungdomar i Europa lida av fetma och övervikt. Detta 

tillstånd medför även följdsjukdomar som diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

psykiska sjukdomstillstånd som exempelvis depression (World Health Organization, 2010a).  

Enligt WHO (2010a) har barnfetman under de senaste decennierna utvecklats till en 

folksjukdom som drabbar barn och ungdomar oavsett vilken bakgrund, social klass eller 

etnisk tillhörighet de har. I Folkhälsorapporten (2005) framkommer det att ohälsan bland barn 

och ungdomar ökar i Sverige. Dåliga matvanor leder till övervikt och fetma som riskerar att 

leda till psykisk ohälsa. Enligt Jonides, Buschbacher och Barlow (2002) handskas sjukvården 

ofta med viktproblemet hos barn och ungdomar genom att omstrukturera kostvanor och 

uppmana till fysisk aktivitet. De tar dock inte hänsyn till de bakomliggande psykologiska 

faktorer som kan finnas hos barn och ungdomar med övervikt/fetma vilket då riskerar att göra 

behandlingen resultatlös (Jonides, Buschbacher och Barlow, 2002). Hill (2005) hävdar att det 

tidigare inte kunnat bevisas något samband mellan övervikt/fetma och psykisk ohälsa. De 

senaste forskningsrönen kring dessa samband har dock visat att det finns en koppling mellan 

dessa faktorer och i Folkhälsorapporten (2005) uppger de att förhållanden som råder under 

barn och ungdomsåren påverkar hur den fysiska och psykiska hälsan ser ut under resten av 

livet. Insatser kan ske på flera olika ställen så som i hemmet och i skolan för att bistå barn och 

ungdomar på bästa sätt i deras utveckling och motverka problem redan i ett tidigt skede. I 

dessa miljöer kan dessutom interventioner genomföras som främjar kost och motionsvanor. 

(Folkhälsorapporten, 2005). 

Folkhälsoperspektiv

Ur ett folkhälsoperspektiv är det av största betydelse att barn och ungdomars fysiska såväl 

som psykiska hälsa ges hög prioritet (Flodmark, Lissau & Pietrobelli, 2005; Lindroos & 

Rössner, 2007). Ett tillstånd med övervikt/fetma riskerar även att påverka individernas 

psykiska hälsa vilket ur ett folkhälsoperspektiv kan leda till en ännu större belastning för 

sjukvården och en kraftigt försämrad livskvalitet hos de drabbade individerna (Flodmark, 

Lissau & Pietrobelli, 2005; Lindroos & Rössner, 2007). För att kunna ha rätt förutsättningar 

för en hälsosam livsstil är det viktigt att detta grundläggs redan i tidig ålder för att kunna 

undvika problematiska livsstilförändringar senare i livet (Nowicka & Flodmark, 2006).
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Enligt Koroni, Garagouni-Areou, Roussi-Vergou, Zafiropoulou och Piperakis (2008) anses 

barn och ungdomar som lider av övervikt eller fetma dessutom vara i riskzonen för att bli illa 

behandlade socialt bland sina jämnåriga kamrater. Detta är sådant som Koroni et al (2008) 

menar är av stor betydelse då det skapar psykologiska svårigheter i deras emotionella och 

sociala utveckling och detta kan kräva omedelbar uppmärksamhet för att inte hindra deras 

utveckling. Det är också viktigt enligt Koroni et al (2008) att påpeka att det krävs en social 

acceptans från den direkta omgivningen för att kunna motverka övervikt/fetma hos barn och 

ungdomar. På liknande sätt resonerar även Calamaro och Waite (2009). En viktökning för 

barn och ungdomar riskerar att skapa ett socialt stigma och en psykisk ohälsa. Fetma delar 

många symptom med psykisk ohälsa, symptomen innefattar sömnsvårigheter, oregelbundna 

kostintag, nedstämdhet och reducerat självförtroende. Det är därför viktigt att kliniker i sin 

behandling av övervikt/fetma tar hänsyn till de psykologiska aspekterna för att behandlingen 

ska kunna ge effekt Calamaro & Waite, 2009). 

Enligt Wilfley, Vannucci och White (2010) medför ökningen av övervikt och fetma hos barn 

och ungdomar ett ökande behov av psykologer och andra vårdgivare inom den psykiska 

hälsovården. De hävdar ett dessa yrkesmän har en betydande roll i bedömningen och 

behandlingen av övervikt/fetma genom att de kan urskilja de orsaker och konsekvenser som är 

anledningen till det skadliga beteende individerna har. Alla som är yrkesverksamma inom 

detta område bör ha kunskaper om vilka interventioner som är lämpliga att utföra, vilken 

betydelse den psykologiska behandlingen har samt vilka effekter den kan ha. Eftersom olika 

sjukvårdsinrättningar oftast står för den första kontakten barn och ungdomar har med 

sjukvården är det betydelsefullt att de anställda har en tydlig uppfattning om vilka sjukdomar 

övervikt/fetma kan medföra och vilka behandlingar och interventioner som är lämpliga att 

användas i vården av barn och ungdomar. Forskare och vårdgivare måste samarbeta för att 

åstadkomma genombrott i forskningen om den vård som behövs för barn och ungdomar med 

övervikt/fetma (Wilfley, Vannucci & White, 2010).

Det svenska samhället är enligt Rutter och Smith (1995) något av en paradox. Samhället 

upplever en ökad välfärd men samtidigt så finns det en ökad känsla av otillfredsställelse. 

Individers tolkningar och förväntningar på hur förhållandena i samhället bör se ut skapar en 

påfrestning då förväntningarna inte uppfylls (Rutter och Smith, 1995). Inom ramarna för 

Socialstyrelsens (2010) folkhälsomål nummer tre fokuseras det på barn och ungas 

uppväxtvillkor. Målet beskriver att folkhälsan i Sverige i många år framöver kommer vara 
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beroende av de levnadsvanor och den hälsa som våra barn och ungdomar uppvisar 

(Socialstyrelsen, 2010). Målet tar även upp de insatser som behövs för att ge barn och unga en 

trygg uppväxt och bästa möjliga förutsättningar för behandling av de problem som kan uppstå 

(Socialstyrelsen, 2010). Sedan ett par decennier tillbaka har den fysiska aktiviteten och 

matvanorna försämrats. Enligt Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer Elinder (2004)ökar 

fetma och övervikt i alla åldersgrupper men de långsiktiga konsekvenserna är mest 

alarmerande för barn och ungdomar. Levnadsvanor med ohälsosam kost i kombination med 

minskad fysisk aktivitet både i skolan och på fritiden, ett samhälle med allt mer snabbmat, 

läsk och godis är alla samverkande faktorer för denna negativa utveckling. Dessa faktorer 

kopplas även samman med barn och ungdomars psykiska ohälsa och är något som behövs 

lyftas fram och åtgärdas (Rasmussen et al., 2004).

Lawrence (2010) beskriver att fetma och övervikt hos barn och ungdomar idag innebär en 

stark stigmatisering, en stigmatisering som inte är enkel utan kan uppfattas på flera olika sätt.. 

Lawrence (2010) påpekar att medias exponering av vad som är en idealkropp får flera barn 

och ungdomar idag att utsätta sig för ohälsosamma metoder och nedvärdera sin syn på den 

egna kroppen och dess utseende. Dessa exponeringar kommer i form av stigmatiserande 

budskap från tv, tidningar samt tv-spel. Skillnader fanns mellan pojkar och flickors val av 

intag utav media, pojkar drogs mer till idealen ifrån film och tv-spel i största märkbara 

utsträckning och flickor drogs mer till exponeringen av kroppar i tidningar och magasin 

(Lawrence, 2010). Sjöberg, Nilsson och Leppert (2010) menar även de att sakförhållandet, att 

nedvärdera sig själv och sin kropp skapar en form av skam över den övervikt/fetma som 

individen lider utav. Detta leder även till att skammen utvecklas till en psykisk ohälsa bland 

många unga idag (Sjöberg et al, 2010). De hävdar även att det är viktigt att inte bara fokusera 

på fysisk aktivitet och kostvanor utan även på de psykologiska aspekterna för att kunna 

motverka dessa känslor av skam och andra psykologiska fenomen som individerna kan 

uppleva (Sjöberg et al, 2010).

Enligt Janssen, Crage, Boyce och Prickett (2004), Eisenberg, Neumark-Sztainer och Story 

(2003) och Whetstone, Morrissey och Cummings (2007) visar studier att den psykiska 

ohälsan med koppling till övervikt/fetma har en tendens att ta sig olika uttryck hos pojkar och 

flickor. Flickorna blir inåtvända och drabbas av ångest och depression medan pojkar drabbas 

av inlärningssvårigheter och beteendeproblem. Bland många unga med övervikt/fetma, 

framförallt flickor, visar studier att det finns en förhöjd risk för självmordstankar bland dem 
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som lider av övervikt. Forskarna hävdar dock att flickor mognar tidigare och är därigenom 

mer benägna att rapportera in det hälsotillstånd de befinner sig i. Detta leder till att pojkar ofta 

blir underrepresenterade i studier men att de likväl som flickorna också är drabbade av detta 

ohälsotillstånd (Janssen et al., 2004; Eisenberg et al, 2003; Whetstone, Morrissey & 

Cummings, 2007). Patel, Donahue, Wilson och Califf (2005) menar att beteendeterapi kan 

förändra en individs syn på kost, fysisk aktivitet och framför allt synen på att själv kunna 

främja den egna hälsan. Forskarna hävdar även att belöningar kan vara till nytta för 

utvecklingen av ett positivt beteende. När individen själv tar steg i rätt riktning för att främja 

den egna hälsan bör detta premieras. Beteendeterapin är starkt förknippad med kosten och den 

fysiska aktiviteten, vilket gör att det krävs mottaglighet för ny kunskap hos individen. Det är 

av yttersta vikt menar Patel el al. (2005) då individen på eget initiativ ska upprätthålla sin 

fysiska aktivitet och övervaka sin kost.

Swallen, Reither, Haas och Meier (2005) fann i en studie av ungdomar som lider av övervikt 

och fetma att det fanns ett signifikant samband mellan BMI och psykisk hälsa. De deltagare i 

studien som var mellan 12-14 år uppvisade dessutom en påverkan på deras självförtroende, 

sociala förmågor och depression till följd av deras övervikt/fetma. Studien fann att ungdomar 

med ett BMI motsvarande fetma och övervikt rapporterade en betydligt sämre psykisk hälsa 

än ungdomar med ett BMI som ligger inom ramen för normalvikt (Swallen et al., 2005). 

Flodmark (2005) hävdar att psykoterapi tillsammans med beteendeterapi är ett koncept som 

fungerar när det gäller att motverka barns övervikt/fetma, detta har testats på vuxna såväl som 

barn. Intensiv terapi tillsammans med lågt kaloriintag gav vuxna individer en viktnedgång 

som varade i ett till två år, men inte under en långsiktig period, tre till fem års tid. Däremot 

hade barn, med samma medel som de vuxna tilldelades, efter en period på tio år lyckats 

bibehålla viktminskningen (Flodmark, 2005).

Murtaugh, Dixey och Rudolf (2006) och Dreyer och Egan (2008) anser att det är 

betydelsefullt att identifiera och förstå vilka hinder det finns för behandling av psykisk ohälsa 

kopplat till övervikt/fetma hos barn och ungdomar och att skapa interventioner för att kunna 

hjälpa dem på bästa sätt. Murtaugh, Dixey och Rudolf (2006) och Dreyer och Egan (2008) 

hävdar också att den ökande prevalensen av barnfetma världen över beror till viss del på 

problem med att isolera och förstå vilka interna och externa faktorer som bidrar till 

framgångsrik viktnedgång. Detta leder enligt forskarna till att behandling av övervikt/fetma 

hos barn och ungdomar inte är effektivt med många av dagens interventioner. Forskarna har 
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genom intervjuer och fokusgrupper med barn och ungdomar lyckats identifiera vissa faktorer 

som påverkar viktnedgång hos barn och ungdomar. Barnen uppger att utanförskap och 

mobbning är de största anledningarna till att vilja gå ner i vikt och att familjesituationen, 

beteendeförändring och tidigare misslyckade försök till viktnedgång är de största hindren för 

att lyckas med en viktnedgång. Murtaugh, Dixey och Rudolf (2006) och Dreyer och Egan 

(2008) kom fram till att barnen behöver externt psykologiskt stöd för att lyckas bibehålla en 

beteendeförändring och i vissa fall även för att överhuvudtaget komma igång med en 

beteendeförändring. 

I ett projekt i västra Sverige är målgruppen barn och ungdomar i årskurs 1-9 och projektet 

arbetar med en kombination av livsstilsförändringar genom fysisk aktivitet. Målet med 

projektet är även att stärka deltagarnas självkänsla och förbättra deras kunskaper om kost. 

Även föräldrarna är inblandade i projektet genom att de ansvariga arbetar med att förbättra 

deras kunskaper om fysisk aktivitet och kostkunskap. I detta sammanhang skulle det vara av 

intresse att undersöka vilken dokumentation som finns för betydelsen av psykologisk 

rådgivning för barn och ungdomar med övervikt/fetma.

Begreppsdefinitioner

Övervikt/Fetma

Övervikt definieras enligt Nationalencyklopedin (2009) som att kroppsvikten består av en för 

stor andel fett och att gränsen för normalvikt överstigs. Normalvikt inom Body Mass Index 

(BMI) är mellan 18,5-24,99, de som befinner sig under 18,5 klassas som underviktiga. 

Övervikt har de som befinner sig mellan 25-29,99 på skalan av BMI (WHO, 2010b). Fetma 

definieras av WHO (2010b) som ett tillstånd där den naturliga energireserven i kroppen i form 

av fettvävnad ökat till en gräns där den sätts i samband med en negativ hälsoeffekt. Fetma 

definieras vidare som ett BMI över 30. BMI är den vanligaste metoden för att definiera fetma. 

Denna definition bekräftas även av Edwinsson-Månsson och Enskär (2008). I Sverige 

används de internationella riktlinjer som finns om särskilda BMI för barn, framtagna av 

WHO, inom barnavårdscentraler, skolhälsovården och barnkliniker. Det BMI som används 

för att mäta barn och ungdomar kallas ISO-BMI och mäts på samma sätt som vanligt BMI, 

vikten/längden², men avläses sedan efter en särskild beroende på barnets ålder och kön 

(International Obesity Task Force, 2010).
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Psykisk ohälsa

Det finns ingen exakt definition på psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa står i vissa fall för enstaka 

specifika symptom som sömnstörningar och nedstämdhet medan det i andra studier kan 

betyda fullt utvecklade psykiska sjukdomar. I Folkhälsorapporten (2005) definieras psykisk 

ohälsa som allt från lättare psykiska besvär så som sömnproblem, oro och ångest som orsakar 

personliga problem men inte alltid skulle klassas som psykiatriska problem eller psykiska 

sjukdomar som till exempel depression och olika sorters psykos (Folkhälsorapporten, 2005).

FASS (2010) definierar depression som en kronisk stämningssjukdom som återkommer i 

episoder med ökande utbredning och med en avsevärd ökad mortalitet. Depressionssjukdom 

finns i flera olika typer men med den gemensamma linjen att de som är drabbade upplever en 

djup sänkning av stämningsläget. Sjukvårdsupplysningen (2010) definierar depression som att 

hjärnans signalsubstanser kommer i obalans vilket påverkar sömnen, initiativförmågan och 

känslolivet.

Multidisciplinära behandlingar

Grohol (2008) anser att Multidisciplinära behandlingar innebär att flera områden kombineras 

för att kunna hjälpa en individ på flera plan samtidigt. Genom att nyttja ett multidisciplinärt 

behandlingssätt kan det påverka flera faktorer på olika nivåer. När ett multidisciplinärt 

behandlingssätt används sätts individen i centrum för behandlingen och kan på så vis bli 

gynnad i flera aspekter under en och samma behandling (Grohol, 2008). Flodmark (2005) 

hävdar att inom multidisciplinär behandling kan flera olika aktörer användas som till exempel 

en dietist, personlig tränare, psykolog, kognitiv beteendeterapeut eller en sjuksköterska och att 

terapi, både individuell- och familjeterapi är en betydande del av modellen. Fennig och 

Fennig (2006) har funnit att det främjar en viktnedgång hos barn och ungdomar om en 

förälder är deltagande och uppmuntrar beteendet som barnet eller ungdomen uppvisar i 

samband med sin viktnedgång.

Kostrådgivning

Flodmark (2005) menar att kostrådgivning är program utvecklat till och för individen där 

kosten satts under uppsikt av en dietist. Tillsammans med en dietist kontrolleras och kartläggs 

individens kostintag. Detta utförs för att kunna förändra kaloriintaget. En kartläggning av 

detta slag baseras på flera faktorer som individens kön, ålder, vikt och dess fysiska 

aktivitetsnivå. Rådgivningen är till för att få en långsiktig beteendeförändring av individens 
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kostvanor (Ernersson, Hollman Frisman, Sepa Frostell, Nyström & Lindström, 2010). Det 

tillhör inte de normala rutinerna att kaloriintaget reduceras i en kostplan för barn, utan för att 

istället uppnå en långvarig och hållbar kost för individen så utformas det en kost som är 

justerad på så vis att kosten blir nyttigare än tidigare, såsom att lägga till mer råkost, frukt och 

grönsaker (Flodmark, 2005).

Syfte

Syftet var att studera effekten av psykologisk rådgivning för viktnedgång bland barn och 

ungdomar med fetma/övervikt.

Frågeställningar:

1. Är psykologisk rådgivning en effektiv intervention vid fetma/övervikt hos barn och 

ungdomar?

2. Vilken modell/typ/metod av psykologisk rådgivning har visats vara effektiv?

Metod
Datainsamling

Artiklarna som användes i litteraturstudien söktes i databasen PubMed. Söktermerna som 

användes var fritextord och orden kombinerades med varandra för att på så sätt avgränsa 

sökområdet, vilket medför att mer relevanta artiklar skulle kunna identifieras (Se tabell 1). 

Utöver den sökning som gav resultat så utfördes flertalet sökningar med samma sökord i olika 

kombinationer i så väl PubMed som i andra databaser så som Science Direct och PsycInfo 

utan att fler relevanta artiklar upptäcktes.

Tabell 1.

Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Utvalda 
artiklar

02/03-11 PubMed Adolescent Obesity
Psychological
Treatment

Publicerad 
2000-2010

342 st 6 st

                       Totalt: 

Samtliga 342 titlar lästes och de som inte motsvarade studiens syfte, var review artiklar eller 

andra irrelevanta studier sållades bort. Abstrakten i de artiklar som fanns kvar efter den första 
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sållningen genomlästes och de artiklar som verkade motsvara studiens syfte granskades. Av 

de granskade artiklarna visade sig sex stycken motsvara kriterierna för studien och dessa 

artiklar är resultatet i denna studie baserat på.

     

Inklusionskriterier

För att artiklarna skulle kunna inkluderas skulle de svara mot studiens syfte och 

frågeställningar samt vara skrivna på engelska. Artiklarna som analyserades skulle vara 

publicerade mellan 2000 och 2010, artiklarna skulle vara peer-reviewed, det vill säga 

granskade och godkända av andra forskare. Artiklarna skulle vara originalartiklar, det vill 

säga inga review-artiklar eller sekundära källor samt att artiklarna skulle vara i full-text för att 

kunna granskas enligt Sörensen och Olssons (2007) mall.

Databearbetning

Ett första urval av artiklar gjordes genom läsning av titlar, abstrakt, metod och resultat, efter 

detta valdes de artiklar ut som kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar. En viss 

översättning av artiklarnas abstrakt och resultat till svenska gjordes för att få materialet mer 

förståeligt. Vidare skapades en översikt där en tydligare beskrivning av hur artikelsökningen 

gått till gjordes. Därefter fylldes en resultatmatris i där artiklarna sammanställdes genom 

kortfattad beskrivning av artiklarnas olika delar. En bedömning av artiklarnas kvalitet gjordes 

också utifrån Sörensen och Olssons (2007) granskningsmall. 

 

Databassökningen gav totalt 342 träffar, många av dessa kunde dock uteslutas direkt på grund 

av deras titlar. Abstrakten i artiklarna som ansågs relevanta genomlästes och slutligen valdes 

6 artiklar ut för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Se bilaga 1).

Resultat 

I flera multidisciplinära studier utförda på barn och ungdomar med övervikt/fetma hade 

psykologisk rådgivning, som en del av multidisciplinär behandling en betydande effekt på 

viktminskning (do Prado, Siegfried, Dâmaso, Carnier, de Piano & Siegfried, 2009; Archenti 

& Pasqualinotto, 2008; Lofrano Prado et al., 2009). Psykoterapin i kombination med 

kostrådgivning och olika former av fysisk aktivitet påverkade så väl vikten som beteendet 

kring kost och fysisk aktivitet. Psykoterapin bestod i en studie av en systematisk och 
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familjeorienterad infallsvinkel med inslag av beteendeterapi, analyserande och 

avslappningsmetoder. För att skapa en förståelse hos föräldrarna till barnen i studien deltog 

även de i terapisessioner vid upprepade tillfällen. En intervention av detta slag gav 

signifikanta resultat på deltagarnas reducering av kroppsvikt och BMI, forskarna ansåg att 

psykoterapin hade haft stor betydelse för dessa resultat (do Prado et al., 2009). Även Archenti 

och Pasqualinotto (2008) och Lofrano Prado et al. (2009) uppvisade liknande resultat i deras 

studier.  Studierna visade att kombinationen av psykoterapi och faktorer som kostrådgivning 

och fysisk aktivitet var avgörande för att deltagarna i deras studier skulle uppnå resultat i form 

av viktminskning, reducerat BMI, förbättrad psykisk hälsa och ett förändrat beteende relaterat 

till uppfattningen om kroppen och kost. Psykoterapin som användes i studierna bestod av 

såväl individuell som familjerådgivning och fokusgrupper. Psykoterapin identifierade 

psykologiska aspekter kopplade till viktökning, de problem deltagarna upplevde relaterade till 

deras övervikt/fetma och den fokuserade även på den kroppsuppfattning deltagarna hade. 

Genom att även fokusera på familjesituationen och de problem som kunde finnas där skapade 

forskarna en förståelse hos både deltagare och föräldrar om hur situationen såg ut. Detta 

hävdade forskarna i studierna hade en betydande effekt på att deltagarna lyckades med 

viktminskningen (do Prado et al., 2009; Lofrano Prado et al., 2009; Archenti & Pasqualinotto, 

2008). Archenti och Pasqualinotto (2008) framförde att familjen även riskerade att bli ett 

problem då individen hamnade i beroendeställning vilket kunde ha negativa konsekvenser för 

behandligen. Resultaten av studierna visar på tydliga effekter av psykoterapin på 

viktminskningen hos deltagarna. Forskarna visade även på andra positiva effekter kopplade 

till såväl viktminskningen som psykoterapin. En reducering av oro/ångest, bättre självkänsla, 

förbättrat självförtroende förbättrad livskvalitet och överlag en förbättrad psykisk hälsa 

(Warschburger, Fromme, Petermann, Wojtalla & Oepen, 2001; Lofrano Prado et al., 2009).

Warschburger et al. (2001) och Tanas, Marcolongo, Pedretti och Gilli, (2007) jämförde 

effektiviteten av olika behandlingsmetoder och fann att behandlingar med psykoterapi hade en 

större effekt på viktminskning och reducering av BMI än behandlingar som inte innehöll den 

formen av terapi. När deltagare i studien av Tanas et al. (2007) enbart fick psykoterapi i 

jämförelse med enbart kostrådgivning uppvisade deltagarna en signifikant skillnad i reducerat 

BMI och i uppföljningen efter tre år visade resultatet att deltagarna i terapigruppen upplevde 

en tydlig livsstilförändring utan att livskvaliteten försämrades. Forskarna hävdade att detta 

gav ytterligare stöd till de tidigare bevis som finns för att en terapeutisk behandling har stor 

betydelse när det gäller att få barn och ungdomar med övervikt/fetma att få kontroll över sin 
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kropp (Tanas et al., 2007). På liknande sätt visade resultaten från Warschburger et al. (2001) 

en effektivitet av psykoterapin som kontrollgruppen i den studien inte kunde uppnå. I denna 

studie användes psykoterapi i form av kognitiv-beteendeterapi i fokusgrupper och individuell 

rådgivning som tillägg till ett program med fysisk aktivitet och kostrådgivning. Den kognitiva 

terapin var utvecklad för att skapa en beteendeförändring hos deltagarna och skapa förståelse 

för vilket beteende som var skadligt för dem. Programmet bestod av fokusgruppträffar där 

deltagare av samma ålder och kön fick diskutera de psykosociala hinder som övervikt/fetma 

utgör. Kontrollgruppen fick endast fysisk aktivitet och kostrådgivning. Resultaten visade på 

en signifikant skillnad i viktminskning mellan grupperna vilket forskarna menade stärker 

tesen om att psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi är ett effektivt redskap för 

viktminskning hos barn och ungdomar (Warschburger et al., 2001).

Liksom do Prado et al (2009) så använde även Nowicka, Pietrobelli och Flodmark (2007) 

familjen som en del av terapin. Nowicka et al. (2007) fokuserade på en lågintensiv 

lösningsbaserad familjeterapi där målet var att reducera deltagarnas BMI och förbättra 

självförtroendet. Resultatet visade att en intervention av detta slag kan reducera BMI och 

förbättra självförtroendet hos barn och ungdomar.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att studera effekten av psykologisk rådgivning för viktnedgång 

bland barn och ungdomar med fetma/övervikt. Studien utgick från två frågeställningar; Är 

psykologisk rådgivning en effektiv intervention vid fetma/övervikt hos barn och ungdomar? 

Vilken modell/typ/metod av psykologisk rådgivning har visats vara effektiv? 

Resultatet av studien visade ett flertal positiva effekter, när psykologisk rådgivning används 

som en del av en multidisciplinär behandling stärks behandlingen och underlättar 

viktminskning. Multidisciplinära behandlingar verkar vara det mest effektiva för att uppnå 

viktminskning men även ren psykologisk rådgivning har visat sig vara effektivt för att uppnå 

en viktminskning.
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Familjens involvering har en stor betydelse för hur barn och ungdomar hanterar sin 

övervikt/fetma, klarar av att ta sig igenom en behandling och lyckas förändra beteendet. Utan 

rätt slags stöttning från familjen kan individen påverkas väldigt negativt och göra en 

behandling resultatlös. En förståelse hos familjen om den situation deras barn och ungdomar 

befinner sig i kan vara direkt avgörande för om de ska lyckas ta sig ur det negativa beteendet. 

Därför är terapi där även familjen deltar betydelsefull för att öka kunskapen och förståelsen 

om tillståndet barn och ungdomar befinner sig i (Nowicka et al. 2007; Nowicka & Flodmark, 

2006; Fennig & Fennig, 2006).

Psykologisk rådgivning som del av en mer omfattande behandling har visat sig vara en väl 

fungerande metod för viktminskning. Genom att nyttja flera olika metoder för viktnedgång i 

kombination ökar chanserna att individer med övervikt och fetma kan reducera sin vikt 

samtidigt som de ökar sitt välbefinnande (Lofrano Prado et al., 2009; Sjöberg et al., 2010) .

En multidisciplinär behandling kan ge resultat men kanske inte ge svar på exakt vad det är i 

behandlingen som har vilken påverkan. Genom enkäter och intervjuer kan forskare studera 

hur barn och ungdomar upplever vilka effekter en behandling innehållande psykologisk 

rådgivning har och eventuellt ge svar på hur rådgivningen påverkat viktminskningen och den 

psykiska hälsan. Studier visar att det finns samband mellan rådgivning och viktminskning. 

Barn och ungdomar som enbart genomgår dietrådgivning uppvisade sämre resultat när det 

gäller viktminskning än individer som genomgick enbart psykologisk rådgivning.  Effekten av 

psykologisk rådgivning relaterat till viktminskning hos barn och ungdomar är visad i ett 

flertal studier (do Prado et al., 2009:Warschburger et al., 2001; Swallen et al., 2005; 

Flodmark, 2005). Vad många studier även visar är betydelsen av rådgivning för ett ändrat 

beteende. Patel et al. (2005) menar att en individ som får positiv respons på sitt arbete för 

viktreducering kommer vilja fortsätta uppvisa denna typ av beteende, samt på så vis förändra 

sin syn på kost, motion och den egna kroppsuppfattningen. Archenti och Pasqualinotto (2008) 

konstaterar även de att stöttning från den sociala omgivningen är en viktig del i individens 

arbete mot en lägre vikt, däremot menar Archenti och Pasqualinotto (2008) att det inte får 

uppkomma någon form av beroende hos individen. Genom att bli beroende av sin familj 

menar Archenti och Pasqualinotto (2008) att det istället riskerar att bli ett hinder för 

viktnedgång, då den positiva responsen upphör så upphör individens arbete till 

viktnedgången. Det kan därför vara till nytta för individen att få extern psykologisk 

rådgivning för att kunna hantera att positiv respons upphör (Murtaugh, Dixey och Rudolf, 

2006: Dreyer och Egan, 2008).
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Psykologisk rådgivning kan vara effektiv i flera olika former. Studier visar att deltagare 

upplevt effekt av såväl individuell terapi som familjerådgivning och även kognitiv 

beteendeterapi (Grohol, 2008; Tanas et al., 2007; Warschburger et al. 2001; Calamaro & 

Waite, 2009). Beroende på individens egna förutsättningar kan olika former av psykoterapi 

vara mest effektiva. 

Bland forskare verkar det råda delade meningar om huruvida en psykologisk rådgivning i 

kombination med reglering av kaloriintaget är nödvändigt. Vissa hävdar att det är en 

betydande del av en behandling medan andra anser att det är tillräckligt med 

rekommendationer om kaloriintag. Studier visar att en psykologisk rådgivning kan vara fullt 

tillräcklig för att uppnå en viktnedgång (Tanas et al., 2007). På samma sätt resonerar 

Flodmark (2005) att det är sällsynt att en reducering av kaloriintaget är nödvändigt för att 

åstadkomma viktnedgång, då det kan räcka med att ändra kosten till en nyttigare variant och 

genomgå en beteendeförändrande psykologisk rådgivning. Flodmark (2005) anser dock att det 

i vissa fall är nödvändigt med en reglering av kaloriintaget. Reglering av kaloriintaget är dock 

ingen långsiktig lösning, för att verkligen kunna bekämpa problemet är det beteendet som 

måste förändras och individens kunskap och förståelse förbättras. Den gemensamma nämnare 

vi funnit i resultatet är just användningen av psykologisk rådgivning i olika former för att 

uppnå en beteendeförändring hos barn och ungdomar (do Prado et al., 2009; Lofrano prado et 

al., 2009; Tanas et al., 2007; Flodmark, 2005; Patel et al., 2005; Swallen et al., 2005).

 

Den effekt psykologisk rådgivning för barn och ungdomar med övervikt/fetma kan ha på 

viktnedgång verkar framförallt vara förmågan att få till en beteendeförändring. Studier visar 

dock att rådgivningen även kan ha effekt på livskvaliteten, självförtroendet, 

kroppsuppfattningen och att hjälpa barn och ungdomar att ta sig ur ett depressionstillstånd 

(Tanas et al., 2007; Lofrano Prado et al., 2009; Patel et al., 2005; Swallen et al., 2005). 

Problem som kan uppstå i samband med behandling av övervikt/fetma hos barn och 

ungdomar är att kunskapen är begränsad hos de som ska ge behandlingen. Därigenom riskerar 

många barn och ungdomar att bli utan den behandling dem behöver eller inte få en tillräcklig 

behandling. Kunskap om interventioner och olika former av behandling måste vara 

lättåtkomlig och vårdgivare måste vara välutbildade för att kunna göra en korrekt bedömning 

och ge rätt behandling (Wilfley, Vannucci & White, 2010; Murtaugh et al., 2006).
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Oavsett om psykoterapi var en del av en multidisciplinär behandling eller en fristående 

behandling var forskarna överens om effektiviteten hos denna behandlingsform, samtliga 

studier uppvisade resultat där en viktminskning hos deltagarna uppstått. Forskarna framhävde 

även betydelsen av psykoterapin för att få till ett förändrat beteende hos barn och ungdomar 

med övervikt/fetma. Sambandet mellan psykisk hälsa och övervikt/fetma gjorde psykoterapin 

till ett effektivt och betydelsefullt redskap i vården av barn och ungdomar med 

övervikt/fetma. (do Prado et al., 2009; Archenti & Pasqualinotto, 2008; Lofrano Prado et al., 

2009; Warschburger et al., 2001; Tanas et al., 2007; Flodmark, 2005; Murtaugh et al; 2006).

Metoddiskussion

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett växande problem vilket gör det till ett 

relevant forskningsområde. De psykologiska aspekterna av detta tillstånd har stor betydelse 

för välmåendet hos de individer som lider av övervikt/fetma. Syftet med studien var att 

studera de effekter som psykologisk rådgivning kan ha på barn och ungdomar med 

övervikt/fetma. Utifrån syftet så valde författarna att göra en litteraturstudie. Databasen 

Pubmed användes som källa då den täcker in områden som folkhälsa, medicin, psykologi, 

beteendevetenskap och biomedicin. Avgränsningar i sökningen gjordes till 2000-2010 för att 

forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. Avgränsningarna gjordes även för att begränsa 

sökandet till de ämnen som var relevanta för studien. 

De utvalda artiklarna i resultatet var samtliga interventionsstudier där forskare genomfört 

interventioner och uppnått resultat genom granskning av insamlad data. Risken som finns med 

alla interventionsstudier är avhopp bland deltagarna och att deltagare uppger information som 

inte stämmer överens med deras egentliga livsstil. Interventionsstudier kan även påverkas av 

forskarnas önskan att uppnå ett visst resultat vilket kan få dem att styra deltagarnas resultat i 

den riktning de vill ha dem. 

Brister som finns i att utföra en sådan litteraturstudie som författarna gjort är att risken alltid 

finns att artiklar förbigås och att sökningar efter artiklar inte blir helt rätt. Det begränsade 

antalet artiklar som författarna funnit till denna studie påverkar trovärdigheten hos 

litteraturstudien. För att stärka de slutsatser som dragits i litteraturstudien och göra den mer 

trovärdig, hade betydligt fler artiklar behövts i resultatet. 
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Konklusion
Studien visade att psykologisk rådgivning har effekt på viktnedgång hos barn och ungdomar 

med övervikt/fetma. Effekten av psykologisk rådgivning är viktnedgång, reducerat BMI, 

förbättrad livskvalitet, förbättrad kroppsuppfattning och ett förändrat beteendemönster. 

Psykologisk rådgivning är en effektiv intervention, framförallt i samband med andra former 

av behandling så som kostrådgivning och fysisk aktivitet. Den metod som verkar vara mest 

framgångsrik är den multidisciplinära modellen där psykologisk rådgivning är en del av en 

större behandling.  

  

Implikation
Psykologisk rådgivning bör vara en viktig del av alla behandlingar som syftar till att hjälpa 

barn och ungdomar med övervikt/fetma. Den bör fokusera på att förändra beteendet och skapa 

kunskap och förståelse kring den situation individerna befinner sig i. Rådgivningen bör 

anpassas efter vad som är lämpligt för individerna, dels vilken grad av fetma de lider av samt 

vilken kunskapsnivå de har sedan tidigare. Typen av rådgivning bör också anpassas 

individuellt, vissa individer har ett behov av individuell rådgivning, medan det passar andra 

bäst med exempelvis familjerådgivning.  För att den psykologiska rådgivningen ska vara 

effektiv måste familj och den närmaste omgivningen vara stöttande och förstående för den 

situation individen befinner sig i. Behandlingen bör vara långsiktig och syfta till att ge 

individen en varaktig förändring. 
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