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Sammanfattning    

 

År 2008 var 43 miljoner barn under fem år diagnostiserade med fetma. Fetma anses som 

en kronisk/långvarig sjukdom och ett folkhälsoproblem med behov av förebyggande 

arbete för att förhindra framtida konsekvenser. För beräkning av kroppsfett används 

Body Mass index (BMI). BMI är det mått som används världen runt och räknas genom 

att dividera kroppsvikt i kilogram med längd i meter i kvadrat. Att ungdomarna drabbas 

av fetma beror främst  på dåliga matvanor, obegränsad tillgång till kalorier i form av 

kolhydrater och fett ofta i kombination med mindre fysisk aktivitet. Detta kan leda till 

uppkomst av andra sjukdomar exempelvis diabetes och hjärtkärlsjukdomar längre fram i 

livet. Syftet med studien är att beskriva barn och ungdomars upplevelse av att leva i en 

överviktig kropp, samt att belysa föräldrars medverkan till och påverkan på 

ungdomarnas viktproblem. Metoden som användes är en kvalitativ litteraturstudie 

genom analys av flera artiklar. Artiklarna söktes i Cinahl och Pubmed databaser och 11 

kvalitativa artiklar granskades enligt Fribergs (2006) modell. Vårt resultat kan 

sammanfattas i två huvudteman Upplevelsen av egna kroppen  och Föräldrars 

medverkan. Subteman i första temat är: Konsekvenser av övervikt – mobbning; Vikten 

av fysisk aktivitet; Välbefinnande och Brist på stöd. Andra temats subteman är: Att vara 

en bra förebild; Socioekonomiska hinder och kulturella skillnader och Skuldkänslor. I 

diskussionen beskrivs kroppens betydelse på barn och ungdomars självkänsla. 

Föräldrarnas stöd är väsentligt i kampen mot fetman. Fokus ska inte bara läggas på 

barnen utan på familjen som helhet. För att kunna förebygga utvecklingen av övervikt 

och fetma hos barn och ungdomar behöver närstående mer kunskap och information. 

 

Nyckelord:  qualitative, overweight, obesity, children, adolescents, self-image, physical 

health, experience.  
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INLEDNING 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett växande  folkhälsoproblem i många 

delar av världen. I Sverige har antalet överviktiga och feta barn och ungdomar 

fördubblats de senaste 20 åren och andelen feta barn har blivit fyra till fem gånger så 

stor. Samtidigt visar studier från olika regioner i Sverige att övervikt/fetma hos barn har 

ökat nästan en procentenhet per år. I Sverige ligger genomsnittet överviktiga barn på 20 

procent och av dessa är 3-5 procent feta (Socialstyrelsen– Folkhälsorapport 2009, s 61). 

Varför blir barn överviktiga och feta i större utsträckning idag än för 20-30 år sedan?  

Vi har valt detta ämne för att vi vill undersöka hur ungdomar och barn upplever att leva 

i sin kropp drabbad av övervikt eller fetma, samt hur detta påverkar deras självkänsla 

och liv i allmänhet. Vad spelar föräldrars levnadsvanor och livsstil för roll för barnens 

kostvanor och fysiska aktiviteter? Vi utgår från att föräldrars livsstil och uppfattningar 

om matvanor, fysisk aktivitet, samt kulturella och ekonomiska skillnader kan ha stor 

betydelse för uppkomsten av fetma hos barn och ungdomar.  

Samhället och miljön som barn och ungdomar vistas i kan ha påverkan på deras 

psykiska och fysiska hälsa. Den fysiska hälsan kan påverkas genom mycket 

stillasittande  istället för utomhus aktiviteter och lekar. Genom massmedia serveras en 

viss typ av skönhets ideal om hur kroppen ska se ut. Om man inte passar in i mallen för 

dessa ideal så är det vanligt att personen blir mer utsatt och mår psykiskt dåligt. Idag 

dominerar ett extremt smalhetsideal, som kontrasterar stort mot dessa överviktiga barns 

kroppar och gör dem ännu mer utsatta. 

 

 

BAKGRUND 

Fetma och övervikt 
 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2011) var nästan 43 miljoner barn under fem 

år diagnostiserade med fetma år 2008. Fetma anses som en sjukdom, som definieras 

som en onormal ansamling av fett med risk för hälsan och är ett folkhälsoproblem. Det 

behövs ett antal insatser från individ till samhällsnivå som förebyggande och 

hälsofrämjande arbete för att förbättra ungdomarnas levnadsvanor och minska 

problemet med deras ökande vikt. Konsekvenser som uppstår i framtiden blir 

försämring av hälsa hos unga människor, samt ökade kostnader för samhället (a.a.). När 

det gäller barns övervikt ses ofta en viktökning redan vid fyraårsåldern (Johanson och 

Danielsson, 2003). Barnhälsovården har stor betydelse för att uppmärksamma föräldrar 

på barnens matvaror och vikten (a.a.). 

 

Body mass index (BMI) är det mått som används världen runt för beräkning av 

kroppsfett. Genom att dividera kroppsvikt i kilo med längd i meter i kvadrat kommer 

man fram till slutsatsen om det handlar om övervikt eller fetma med olika grader av 

hälsorisk. Janson och Danielsson (2003) beskriver att BMI har begränsningar eftersom 

det inte visar om det handlar om fett eller muskler när det gäller hög kroppsvikt. Det går 

att använda BMI-måttet på barn också, men den varierar med åldern. Skillnad i BMI 

finns mellan pojkar och flickor, eftersom flickor i puberteten tillåts att ha lite högre BMI 

än pojkar utan att räknas som överviktiga. IsoBMI används som mått på barn som är 
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konstruerat att räkna ut barnets BMI och motsvarar liknande gränser som gäller vuxna 

människor. Gränsen för övervikt hos barn räknat med isoBMI är 25, medan isoBMI 30 

kvalificeras som fetma (a.a.).  
 

Orsaker till övervikt och fetma hos barn 
 

Dagens samhälle för med sig annorlunda levnadsvanor än människan hade tidigare.  

WHO (2011) visar en koppling mellan fetma och livsstilsfaktorer, där det identifieras 

riskgrupper så som personer med låg status och låg utbildning. Studier visar att inom 

vissa kulturer ses fetma som tecken på hög ekonomisk status i samhället (Small, 

Melnik, Andersson-Gifford och Hampl, 2009). Exempelvis tas det upp  här hur 

mexikanska mödrar ser fetma hos sina barn som ett tecken på hälsa. Det som kommer 

fram är att i vissa kulturer är det inte ovanligt att övervikt/fetma ses som något vackert 

och önskvärt (a.a.).  

 

I Janson och Danielssons (2003) studie beskrivs att ärftlighet har stor betydelse om 

övervikt och fetma ska utvecklas hos barn och ungdomar. Barn med kraftiga föräldrar 

löper större risk att utveckla övervikt och fetma i tidig ålder och även i vuxen ålder. I 

samma studie diskuteras vidare hur det under människans tidigare historia sparades och 

lagrades fett i kroppen för att kunna överleva. Forskningen kallar dessa sparande gener 

för ”giriga”. Människan var då mer fysiskt aktiv och tvungen att spara energi. 

Kroppsbyggnad  och gener är olika, därför går vissa barn upp i vikt snabbare än andra 

och har förmodligen svårare att uppfatta kroppssignaler om mättnad. Personer som har 

benägenhet för övervikt behöver inte konsumera stora matmängder för att bli feta, men 

som individer har vi ansvar för egen hälsa (a.a.).  

 

Ärftligheten påverkar en hel del men det finns också tydliga samband mellan 

levnadsvanor och övervikt eller fetma. WHO (2011) anger att stort intag av fet mat, 

socker och salt samt mindre fysiska aktiviteter är riskfaktorer för ohälsosam 

viktuppgång. Människor lever mer stressigt och har mindre tid för matlagning. Enligt 

Hills, King och Byrne (2007, s.1) är högenergimat mer tillgänglig idag, samt att 

människors matbeteende har förändrats. Stora matportioner finns tillgängliga överallt 

och matreklam lockar människor att handla ohälsosamma och onyttiga produkter. 

Utökat transportnät är också en riskfaktor för ökad utveckling av fetma hos barn och 

ungdomar, man tar bilen eller bussen överallt medan promenader eller cyklande har 

minskat. Rädslan för olika faror i samhället leder oftast till att föräldrar kör sina barn till 

skolan (a.a.).  

 

 

Konsekvenser  
 

WHO (2011) tar upp de risker som fetma hos barn och ungdomar för med sig. I 

framtiden ökar risker för kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, insulinresistens, 

hyperlipidemi, ledbesvär samt vissa cancer sorter. Hills et. al. (2007, s.25) menar att  

fetma hos barn och ungdomar kan orsaka andningsproblem och utveckling av astma, 

men det stora problemet kan vara utveckling av sömnapné. Den orsakar snarkning, 

trötthet och sömnighet under stora delar av dagen. Fler problem som fetma kan orsaka 

är oregelbunden menstruation och polycistisk ovariesyndrom hos unga flickor, vilket 
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utvecklas till infertilitet i vuxen ålder (a.a.). Enligt Hills et al. (2007, s.80) ses 

överviktiga barn som dumma, lata och fula av sina jämnåriga. Barn och ungdomar döms 

efter sitt utseende och de anses själva vara ansvariga för sin situation och ohälsa. 

Studien kopplar också flickors missnöje över sin kropp och dåligt självförtroende med 

övervikt eller fetma. Barn och ungdomar med övervikt och fetma blir ofta socialt utsatta 

och drabbas av mobbning, vilket leder till försämrad psykisk hälsa (a.a.). Enligt 

Wiklund (2003) skapar vi genom kroppen och våra sinnen oss själva och den värld vi 

lever i, samt den subjektiva kroppen är vårt medel för kontakt med världen. Den är inte 

grunden bara för våra upplevelser utan också vår identitet. En förändrad kropp innebär 

att vi upplever oss själva på ett nytt sätt, men kan också leda till att andra börjar 

behandla oss annorlunda (a.a.). 

 

 

Behandling    
 

Enligt Janson och Danielsson (2003) satsats idag mycket på preventivt arbete om fetma 

utveckling hos barn och ungdomar. Olika hälsofrämjande insatser sätts in och det 

betyder att individen ges möjlighet att ta kontroll över sin livssituation och möjlighet till 

livsförbättring. Hälsofrämjande och förebyggande arbete ska gälla alla barn och 

ungdomar, överviktiga, underviktiga och normalviktiga för att undvika hälsoproblem i 

framtiden (a.a.).  

 

Enligt WHO:s (2011) rekommendationer kan personen själv minska intaget av fett, öka 

konsumtionen av frukt och grönsaker, minska socker intaget och öka sin fysiska 

aktivitet.  Det är viktigt att samhället stödjer föräldrarna att följa WHO:s 

rekommendationer genom bättre information och utbildning om hälsosamma 

levnadsvanor redan när barnen är i tidig ålder. Genom att väcka medvetandet om 

kopplingen mellan mat och aktivitet finns det möjlighet att förhindra utveckling av 

övervikt och fetma hos barn (a.a.). Miljöer där barn och ungdomar vistas såsom dagis 

och skola, ska lära barn och informera föräldrarna om överviktens skadliga effekter, ge 

råd och stöd. Lika viktigt är det att förhindra mobbing av överviktiga barn och 

ungdomar (Hills et al. 2007, s.80).   Hills et al. (2007, s.80) anser att barn och ungdomar 

ska uppleva fysisk aktivitet som något roligt och positivt. En av konsekvenserna som 

maximal fysisk aktivitet kan innebära är att unga förväntar sig succés och belöningar 

inom sportaktiviteter. Detta kan  leda till  känslan av misslyckande eftersom alla inte får 

samma chans (a.a.). 

 

Matproducenterna kan enligt Hills et al. (2007, s.142) ta sitt ansvar genom tillverkning 

av flera hälsosamma produkter, genom att erbjuda större val av nyttig mat till 

konsumenterna, samt via ansvarsfull marknadsföring. Varje regering kan ta sitt ansvar 

genom att bygga säkra vägar, cykelbanor och lekplatser så att barn kan promenera, 

cykla och leka utan föräldrars ständiga oro (a.a.).  

 

Janson och Danielsson (2003) redogör för hur barn i Sverige remiteras från hela landet 

till Rikscentrum för överviktiga barn. Där kommer barn under 16 år som har varit hos 

andra vårdgivare och anses svåra att behandla. Däremot anses inte  

specialistbehandlingen vara lämplig för barn under sex år då prognosen inte är 

tillförlitlig i tidig ålder. I Rikscentrum görs en bedömning och en individuell planering 
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för vidare utredning och behandling för varje barn. Flera specialister jobbar tillsammans 

och behandlig kan anses påfrestande för barn och föräldrar. Sjuksköterskor är en del av 

teamet som tar hand om barnen och föräldrarna, både i praktiska uppgifter, samt 

Motiverande samtal (engelska: Motivational Interviewing, MI) (a.a.). Kristoffersen, 

Nortvedt och Skaug (2006) menar att det är sjuksköterskans ansvar att de insatserna 

som patienten får är för patientens bästa. Att samarbeta med andra yrkesgrupper inom 

och utanför hälso- och sjukvården är viktigt för att tillsammans förverkliga målet om 

bästa möjliga hälsa och livskvalitet för patienten. Motiverande samtal (MI) enligt 

Folkhälsoinstitutet (2009) är en behandlingsform som koncentrerar sig på förändring, 

klienterna, samt styrande samtalsmetodik som används på livsstilsområdet. MI används 

av hälso- och sjukvårdspersonal för att förändra barn och ungdomars syn på kostvanor 

och fysisk aktivitet. Fokus ligger på att upprätthålla patientens egen motivation, stärka 

självkänslan och öka självförtroendet. Sjuksköterskan ska stärka föräldrar i deras roll 

och skapa bra relation med barn och föräldrar. Samtalet förs i hälsofrämjande syfte 

(a.a.).   

  

Beteendeterapi är en liknande metod som också är anpassad för att förändra beteende. 

Stahre (2007) anser att övervikt och fetma är symtom på något annat. Hon menar att det 

ofta  är okunskap om goda matvanor som leder till övervikt och fetma. Men Stahre 

menar också att tankar och känslor kan orsaka dysfunktionellt beteende av överätande 

och negativa tankar om sig själv. Hon påpekar också att stress i vardagen kan leda till 

förändrat beteende och kontrollförlust när det gäller matintag (a.a.).  

 

 

VÅRDVETENSKAPLIGA BEGREPP 
 

Kropp och identitet  
 

Fetma och övervikt kan troligtvis påverka hur man blir sedd och även blir behandlad av 

medmänniskor eftersom kroppen är grunden för vår identitet. Wiklund (2003) menar att 

kroppen på ett fenomenologiskt plan är det medel med vars hjälp människan förhåller 

sig till världen. Kroppen är inte bara viktig  för människans upplevelser utan också för 

dess identitet och genom kroppen  förhåller vi oss till världen (a.a.). Kroppsideal 

förmedlas av massmedia, film, reklam, hälsoinformation, livsstilsbeskrivningar, utifrån 

vilket människor skapar sig en bild om idealkroppen (Kristoffersen, Nordvedt,Skaug, 

2004). Om en person avviker för mycket från idealet så kan det troligtvis resultera i att 

man blir sämre behandlad eller behandlad på ett speciellt vis av sina medmänniskor. 

Troligtvis kan fetma och övervikt leda till mobbning och trakasserier av den drabbade.  

 

 

Lidande och Välbefinnande 
 

Mellan lidande och välbefinnande råder inte ett motsatsförhållande utan skapas en 

rörelse. Sjuksköterskans mål är att lindra eller förhindra lidande samt att skapa 

förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserund och 

Fagerberg, 2003). Man kan vara i ett lidande på grund av övervikt och fetma men 

samtidigt erfara ett välbefinnande. Enligt Wiklund (2003) är välbefinnandet ett 

fenomenologiskt begrepp som utgår från personens livsvärld och har att göra med 
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personens inre upplevelser och är därför något unikt och personligt. Enligt Dahlberg et 

al. (2003) innebär livsvärldsperspektivet att människors vardagsvärld och dagliga 

tillvaro uppmärksammas. Den  innebär den verkligheten som vi dagligen lever i och 

omedvetet tar för given. Livsvärlden som ett perspektiv inom vården, kräver att 

sjuksköterskan möter patientens livsvärld, vilket innebär att visa förståelse och inte vara 

fördomsfull (a.a.). Dahlberg et. al. (2003) benämner också att ett livslidande berör 

människans livssituation, där barn och ungdomar försöker passa in i och bli accepterade 

i samhället. Att drabbas av övervikt/fetma leder till sjukdomslidande, vilket kan 

innebära uppkomst av följdsjukdomar. Det kan också ha djupare och komplexa 

dimensioner såsom upplevd ensamhet, skuld, skam, saknad och osäkerhet, vilket kan 

leda till livslidande (a.a.). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

I dagens samhälle kan man se en kraftig ökning av fetma och övervikt som en sjukdom 

som drabbar barn och ungdomar i allt större utsträckning. Detta främst på grund av 

dåliga matvanor, obegränsad tillgång till kalorier i form av kolhydrater och fett i 

kombination med mindre rörlighet, vilket leder till uppkomst av andra sjukdomar längre 

fram i livet. Behandling  handlar om viktstabilisering och inte viktnedgång, eftersom 

barn/ungdomar växer och vikten kommer gå ner successivt med den fortsatta 

kroppsutvecklingen. Som allmänsjuksköterska, kommer vi säkerligen att möta 

barn/ungdomar med övervikt och fetma som behöver hjälp. Det är därför viktigt att 

förstå hur barn och ungdomar upplever sin kropp i dessa fall. 

 

Föräldrarnas del i arbetet med ungdomarna spelar också stor roll. Föräldrars medverkan 

och deras upplevelse av deras egna barns vikt behöver därför belysas. Sjuksköterskan 

behöver ha kunskap och förståelse för sjukdomen och dess konsekvenser för att kunna 

ge god vård, stöd och utbildning till ungdomar och föräldrar. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva barn och ungdomars upplevelse av att leva i en 

överviktig kropp, samt att belysa föräldrars medverkan till och påverkan på barnens och 

ungdomarnas viktproblem. 

 

 

METOD 

För att beskriva det valda ämnet har vi använt en litteraturstudie baserad på analys av 

studier vilka använt kvalitativ metod. Kvalitativ metod användes för att få förståelse av 

ett valt område, som har med patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller 

behov att göra (Friberg, 2006).  
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Litteratursökning 

 

För att hitta artiklar har vi sökt i två databaser Cinahl och Pubmed som har 

vårdvetenskaplig inriktning. Artikelsökning genomfördes med nyckelorden; qualitative, 

overweight, obesity, adolescents, self-image, physical health, experience, children. Först 

använde vi dessa ord var för sig och sedan kombinerade vi sökorden.  För att ha 

möjlighet att få flera träffar använde vi trunkering och boolesk söklogik (Friberg, 2006).  

Sökning av artiklarna är begränsad från år 2003 till nu, samt att artiklarna är Peer 

reviewed och vårdvetenskapliga. Artiklarna som vi hittade sparade vi och sedan läste vi 

deras abstrakt för att kunna se om de motsvarade vårt syfte. Sökhistorik, se bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

 

 Artiklar baserade på kvalitativa studier. 

 Artiklarna är Peer reviewed 

 Publicerade på engelska 

-18 år som deltog i studien.   

 

 Artiklarna innefattar föräldrars upplevelse av att ha barn och ungdomar som är 

drabbade av övervikt och fetma. 

 Artiklar utförda i västerländsk kultur (dock en iransk studie inkluderades). 

 

Exklusionskriterier 

 

 Studier som innefattar vuxnas upplevelse av övervikt och fetma. 

 Artiklarna som bygger på kvantitativa studier.  

 

Vi fann 12 kvalitativa artiklar som tycktes besvara vårt syfte. Sedan valde vi bort 2 

artiklar och granskade 10 som passade vårt arbete, en granskningsmall användes av 

Fribergs (2006). En av två artiklar valdes bort därför att de intervjuade kvinnorna var 

mellan 20-44 år. Den andra bortvalda artikeln ansåg vi vara av för låg kvalitet. För att 

kunna utveckla resultatet ytterligare sökte vi och fann en artikel till. Anledningen till 

detta var att vi behövde mer information i temat som handlar om föräldrars medverkan.  

Därför blev det sammanlagt 11 artiklar som analyserades. För att kunna granska våra 

utvalda artiklars vetenskapliga kvalitet använde vi granskningsprotokoll CASP.   

  

Dataanalys 

 

De valda artiklarna analyserades med hjälp av Evans modell (2002). Den kvalitativa 

studien handlar om barn, ungdomars och föräldrars upplevelse av övervikt och fetma.  

Modellen består av 4 steg; det första steget är datainsamling; det andra steget är att 

identifiera huvudfynd i resultaten, där artiklarnas resultat lästes flera gånger för att göra 

oss bekanta med innehållet; i det tredje steget jämförde vi olika teman mellan studierna, 

där likheter och/eller olikheter identifierades; i det fjärde steget beskriver vi fenomenet 

(Evans, 2002).  Efter noggrann genomläsning av resultaten bestämde båda författarna 

att sammanföra liknande innehåll till subteman och sedan kom vi fram till två nya 

huvudteman; att leva i en överviktig kropp och föräldrars medverkan. Utifrån de två 

huvudteman har vi skapat sju subteman.   
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RESULTAT 

 
Genom analysen av artiklarna skapades 2 huvudteman och 7 subteman. Dessa 

presenteras nedan. 

 

Tabell 2. 

Huvudtema                 Subtema 

Att leva i en överviktig kropp           Mobbning som konsekvens av övervikt                                                

                                     Värdet av fysisk aktivitet 

                                      Att uppleva välbefinnande  

                                                           Brist på stöd 

Huvudtema                  Subtema 

Föräldrars medverkan                        Att vara förälder och en bra förebild 

                                                           Socioekonomiska hinder och kulturella  skillnader                                     

                                                           Skuldkänslor 

 

 

Att leva i en överviktig kropp 
 

Flera barn och ungdomar använder begreppet knubbig eller tung när de pratar om sina 

överviktiga kroppar, men några beskriver sig själva som feta (Wills, Backet-Milburn, 

Gregory och Lowton, 2006). Det är inte ovanligt att de kopplar sin övervikt till 

hereditet. Flera tror att det är deras öde att vara feta/överviktiga eftersom deras 

familjemedlemmar lider av fetma (a.a.). Barnen med övervikt/fetma kan växa mycket 

mer i längd än sina jämnåriga, vilket orsakar svårigheter att balansera kroppens storlek 

med deras mognad (Edmunds, 2008). Kroppen upplevs olika av överviktiga barn och 

ungdomar. Vissa tycker att bara delar av kroppen har drabbats av övervikt som 

exempelvis magen, (Gunnarsson Meriaux, Berg och Hällström, 2010; Wills et al., 

2006). Oftast ogillar de dessa kroppsdelar och vill gå ner i vikt, medan andra känner sig 

nöjda med sin kroppsstorlek och är positiva till sitt utseende (Wills et al., 2006). Amiri, 

Ghofranipour, Ahmadi, Hosseinpanah, Montazeri, Jalali-Farahani och Rastegarpour 

(2011) beskriver överviktiga ungdomar som har en positiv självbild. De upplever att 

deras kraftiga kroppsbyggnad är något som tyder på styrka och resistens mot sjukdomar. 

I situationer när de blir slagna av någon känner de inte smärtan (a.a.). 

  

Jämnåriga normalviktiga barn och ungdomar kan uppleva att val av mat,  

matförbrukning och ansvar för matintag beror på individen själv (Curtis, 2008). 

Gunnarsson Meriaux et al. (2010) visar i sin studie att överviktiga barn är medvetna om 

att deras matval kan leda till överviktsproblem och hur viktig fysisk aktivitet är för 

deras hälsa. Wills et al. (2006) berättar att flera barn tror att övervikten växer bort.  Men 

några tar på sig ansvaret för sin övervikt och tror att deras kroppsstorlek beror på 

matkonsumtion. I flera studier hittar vi likheter i att barn undviker skolmat och förklarar 

att de känner sig bevakade och observerade av personalen på skolrestaurangen eller av 

sina skolkamrater (Gunnarsson Meriaux et al., 2010).  
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Curtis (2008) förklarar att barn inte bara känner sig bevakade för hur mycket eller vad 

de äter. De tycker att alla diskussioner och rekommendationer i skolan  om hälsosam 

mathållning har dragit uppmärksamhet till deras övervikt. Amiri et al. (2011) studie 

visar att några ungdomar inte ser sin övervikt som en hälsorisk, trots att den är fastställd 

som en sjukdom. Övervikten ses inte som problem i nuläget utan något som kommer i 

framtiden. Puberteten innebär kroppsliga och emotionella förändringar. Kroppen ändrar 

form och växer. Överviktiga barn och ungdomar upplever frustration när aptiten ökar 

och de blir större och upplever ångest på grund av sin situation (Wills et al., 2006). 

Ungdomarnas övervikt kan orsaka problem i val av kläder. Begränsningar som 

kroppsstorleken bidrar till är att deras självförtroende sjunker när de ska handla kläder 

tillsammans med sina vänner och detta kan orsaka ångest (Wills et al., 2006). Föräldrar 

uttrycker också svårigheter med att hitta lämpliga kläder och åker även utomlands för 

att kunna köpa kläder som är anpassade till ungdomarnas kroppsstorlek. En del föräldrar 

syr egna kläder till sina barn (Edmunds, 2008; Jackson, Mannix, Faga och McDonald, 

2005).  

 

Mobbning som konsekvens av övervikt 
 
Mobbning anses som ett av de största problemen överviktiga barn och ungdomar 

upplever. De är utsatta på grund av sin kroppsstorlek. Wills et al. (2006), samt Griffith 

och Page (2008)  visar att de flesta överviktiga barn och ungdomar är/var mobbade och 

kallas för olika olämpliga namn. Flera barn blir slagna och hotade, känner sig osäkra att 

vistas ensamma på gatan eller i närheten av okända personer och går inte ut utan 

närvaro av en familjemedlem (Griffiths och Page, 2008; Wills et al., 2006; Curtis, 

2008). 

 

Olika problem orsakas av mobbing. Ångesten som växer väcker en motvilja mot den 

egna kroppen (Griffiths och Page, 2008), samt motvilja att vistas i skolan och bli utsatt 

för verbala övergrepp (Curtis, 2008). Enligt Edmunds (2008) rapporteras mobbing på 

förskolan och lågstadiet i högre grad.  Små barn uppfattar sällan sin vikt som problem. 

Mobbing kan väcka försvarsmekanismer hos unga människor. Curtis (2008) beskriver 

unga som möter mobbare med aggression och slagsmål. Därefter förklaras ofta deras 

beteende som problematisk och de kan även bli avstängda från skolan. Hon menar att 

skolan inte ser den här nyväckta aggressiviteten som en följd av att barnet/ungdomen 

har blivit utsatt för trakasserier under flera år. Oftast sker mobbingen i större grad i 

kommunala skolor. Olika studier visar att flera barn och ungdomar har bytt till privata 

skolor med mindre klasser där mobbingen kanske är lättare att upptäcka (Edmunds, 

2008; Wills et al., 2006). Vidare framgår det att föräldrar skyddar sina barn genom att 

åka på semester till ställen där barn inte blir lika utsatta för mobbingen. 

 

 

Värdet av fysisk aktivitet   

       
Alla barn och ungdomar behöver vara fysisk aktiva. Detta ska upplevas som något roligt 

och intressant, inte något man tvingas till. Gunnarsson Meriaux et al. (2010) beskriver 

att överviktiga barn och unga deltar i skolgymnastik för att det är roligt, de känner att 

detta hjälper dem att påverka sin vikt. De är medvetna om att fysisk aktivitet bidrar till 

deras hälsa. Några av dem föredrar dock att stanna hemma för att undvika träningsvärk, 
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medan några vill undvika mobbingen de utsätts för under följande skollektioner. 

Överviktiga pojkar i Wills et al. (2006) studie känner sig oftast begränsade av sin kropp 

när det gäller att springa med sina smalare jämngamla vänner, vilket gör 

sportengagemanget lägre, medan ungdomar i Amiris et al. (2011) studie anser att 

övervikten inte är ett något hinder. De känner sig nöjda med sin kondition när de tävlar 

med jämnåriga. 

 

Vikten av att må bra gäller all fysisk aktivitet som bejakar barnens/ungdomars känsla av 

samhörighet och ökar livskvaliteten. Gunnarsson Meriaux et al. (2010) visar att barn 

och unga känner tillfredställelse  när de lyckas inom sport.  När de får uppskattning för 

sin medverkan ökar deras självförtroende och känslan av att räcka till. Föräldrar 

försöker öka barnens medverkan i fysisk aktivitet som exempel inom lagsport. Deras 

önskan att barnen ska känna samhörighet leder ofta till besvikelse. De motarbetas av 

tränare som inte vill ha överviktiga barn som deltagare, eftersom det försämrar teamets 

chanser att vinna (Edmunds, 2008). Amiri et al. (2011) ger exempel på iranska 

ungdomar där skolan prioriteras, medan fysiska aktiviteter är mer intensiva under 

sommarlovet. De är medvetna om betydelsen av fysisk aktivitet, men ser det som ett 

hinder i samband med skolan. 

 

Att uppleva välbefinnande  

 

Varje människas livskvalitet bör innehålla välbefinnande. Överviktiga barn behöver 

mycket uppmuntran för att må bra och öka sin självkänsla. Sociala kontakter, vänner 

och familj hjälper oss att hantera livsförändringar, att få hjälp och stöd i svåra 

situationer, samt att uppleva glädje tillsammans med andra. Behovet av vänner hos 

överviktiga barn och ungdomar  finns som hos alla andra. De flesta önskar att ha en 

”bästis” som kan erbjuda stöd, visa empati och inte döma, samt någon man kan berätta 

sina problem för och öka förståelsen för sin situation (Griffiths och Page, 2008).  

Samtidigt kan vi i samma studie se att dessa barn kan ha svårigheter att prata om 

viktproblem med sina vänner. Enligt Wills et al. (2006) vet de inte hur vänner upplever 

deras vikt, eftersom de är bekymrade över vad andra tycker om deras kroppsstorlek.  De 

skulle vilja ha en smalare kropp för att bli accepterade och  positivt uppmärksammade. 

 

Överviktiga barn och ungdomar är ofta socialt utsatta och ensamma. 

Familjemedlemmarna kan de lita på och familjen skapar ett sort säkerhetsnät runt dem 

och  finns alltid där (Gunnarsson Meriaux et al., 2010). Några iranska ungdomar 

beskriver hur de känner sig mindre värda i jämförelse med andra. Dessutom att låg 

självkänsla leder till upplevd negativ effekt på andra (Amiri et al., 2011). Griffiths och 

Page (2008) anger att intervjuade flickor upplevs som mer självsäkra än de egentligen 

är. De försöker vara annorlunda tillsammans med sina vänner för att bli accepterade, 

vilket kan tolkas som ett uttryck för låg självkänsla.  

 

Wills et al. (2006) betonar i sin studie att viktnedgång, när personen är överviktig eller 

lider av fetma, ökar självförtroendet och skapar motivation. Barn och ungdomar som 

blir smalare känner sig belönade för sina insatser i kampen mot fetma. De beskriver en 

vilja och känslan av att ha kontroll som viktiga faktorer för viktnedgång. Det 

förekommer upplevelse av välbefinnande när  de går ner i vikt, men samtidigt finns oro 

för att återfå kilon de har förlorat. Ständigt tänkande på vad man äter skapar frustration 
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och rädslan för misslyckande. I Amiri et al. (2011) studie intervjuas ungdomar som är 

besvikna över att viktnedgång är en långsam process. De önskar ett snabbt resultat. 

Ungdomarna beskriver att ständig press från omgivningen kan leda till motvilja mot 

viktnedgång (a.a.).  

 

Brist på stöd 

 

Överviktiga barn och ungdomar som försöker gå ned i vikt behöver stöd från 

omgivningen. Amiri et al. (2011) anger att för lite stöd från anhöriga åstadkommer 

ohälsosamt beteende. Förutom detta kan det leda till psykisk ohälsa, exempelvis 

depression. Ungdomar visar intresse för livsstilsförändring, men familjen anser att 

skolan går i första hand (a.a.). Wills et al. (2006) beskriver familjemedlemmar som 

uttrycker negativitet och misstänksamhet mot barnens strävan för viktminskning. 

Edmund (2008) ger exempel på några släktingar/ morföräldrar och farföräldrar  som 

ibland inte stöttar eller ens bryr sig om barnens viktproblem. De kommenterar och 

förkastar råd från läkare och rådgivare eftersom flera inte anser att det finns något 

problem. En del kan ses som ansvariga för barnets övervikt även om de inte menar 

något illa. I sin tro att det är för barnets bästa ger de godis och sötsaker till dom. Ibland 

kan det bero på att de befinner sig i någon form av livskris. Själva är de deprimerade 

och äter mycket sött och påverkar på så vis alla i sin omgivning (a.a.).  

 

 

Föräldrars medverkan 

 
Föräldrarna till barn och ungdomar med övervikt och fetma spelar stor roll i kampen 

mot övervikten. Deras medverkan är viktig i arbetet med överviktiga barn och 

ungdomar, samt i förebyggande syfte.  

 

Att vara förälder och en bra förebild 

 

I Jacksons et al. (2005) studie beskrivs föräldrarnas inställning till maten. En mamma 

berättar hur hon använder mat i belönings syfte, för att så småningom blir övertygad att 

det är bättre att undvika det. Några föräldrar har ersatt intaget av söta efterrätter med 

frukt. En förälder har till och med aktiverat hela sin familj i kampen mot övervikt med 

hälsosam diet och flera fysiska aktiviteter. I en annan studie menar flera föräldrar att 

övervikt är relaterad till hur barnen är uppfostrade och anser sig själva  ansvariga för att 

vara en god förebild för sina barn (Small et al. 2009).  

 

Power, Bindler, Goetz och Daratha (2008) visar  att föräldrar uppmanar ungdomarna att 

äta hälsosamt, men stöter ibland på svårigheter att styra dem. Barnen visar motstånd 

mot föräldrarnas försök att ändra deras matvanor. När de blir lite äldre är det ännu 

svårare att styra ätandet. Då blir de väldigt bestämda vad de vill och inte vill äta. Ett 

exempel på det är ett barn som tar med sig matlådan hemifrån till skolan varje dag, men 

rör den inte utan går och köper snabbmat (a.a.).  

 

I Backett-Milburn, Wills, Gregory och Lawton (2006) beskrivs föräldrarnas försök att 

lära ungdomar att äta mindre ”skräpmat” och bli hälsosammare. Men samtidigt vill 

föräldrarna inte ta eget ansvar för ungdomarnas matval, utan lägger ansvaret på barnen 
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själva. Amiri et al. (2011) tar upp att familjen kan vara en dålig förebild för ungdomar 

och ett hinder för livsstilsförändring. Genom att se sina föräldrar äta för mycket kan det 

vara svårt för ungdomar att ändra sin livsstil. Solheim Haugstvedt, Graff-Iversen, 

Bechensteen och Hallberg (2011) menar att flera föräldrar kan vara tveksamma till att 

sätta gränser för barn och ungdomar, speciellt när de själva inte kan hålla sig till 

reglerna, vilket förekommer oftare hos föräldrar som är överviktiga. Enligt Backett-

Milburn et al. (2006) inser föräldrar vilka konsekvenser  övervikten har på kroppen, 

eftersom de vill utforma en positiv självbild och vill öka självkänslan hos sina barn. 

Föräldrar känner rädsla att ungas medvetande om sina egna viktproblem kan ge motsatt 

effekt och utvecklas till exempel i ätstörningar (a.a.). 

 

Socioekonomiska hinder och kulturella skillnader 

 

Föräldrarna försöker skapa en positiv miljö för barnens och ungdomars aktiviteter och 

minska tv-tittandet. Samtidigt beskriver de sin hektiska vardag som ett hinder. Power et 

al. (2010) och Small et al. (2009) tar upp att brist på pengar eller transport kan leda till 

mindre möjlighet att utöva sport. Small et al. (2009) ger exempel på mexikanska 

föräldrar som förändrar sin livsstil och levnadsvanor  när de flyttar till USA. Långa 

arbetstider skapar brist på tid till matlagning och ger mindre möjligheter till 

gemensamma aktiviteter med barnen. Konsekvenserna kan bli att man gör det lätt för 

sig och köper mer skräpmat, samt att barnen tillbringar mer tid framför tv (a.a.). I 

Amiris et al. (2011) studie ser man att utvecklingen av det iranska samhället idag leder 

till ökad tillgång till dataspel och internet, samt  att det blir mer populärt att äta ute. Det 

resulterar i att den traditionella iranska livsstilen håller på att försvinna. Samtidigt lyfts 

traditionen fram som ett hinder för unga kvinnor att utföra fysiska aktiviteter utomhus.  

 

Skuldkänslor 

 

Backett-Millburn et al. (2006) beskriver hur närståendes dödsfall kan påverka barn eller 

ungdomar att använda maten som tröst. Samtidigt har föräldrarna svårt att se kopplingen 

mellan dödsfall och mattröst, som i sin tur  kan leda till långsiktiga problem. De flesta 

föräldrarna känner oro över konsekvenserna som övervikt och fetma kan orsaka, men 

anser inte att problemet är så stort. De är mer oroliga för användning av narkotika, 

alkohol eller oskyddad sex. Samtidigt är de glada att barn och ungdomar har vänner, 

vistas utomhus och inte är mobbade (a.a.). 

 

I Solheim Haugstvedt et al. (2011) studie anser föräldrar att vänner är viktiga för 

överviktiga barns självförtroende, däremot kan mobbingen påverka självförtroendet 

negativt. De lägger skulden på sig själva och vet inte hur de ska stödja sina barn. 

Skuldkänslorna kommer också när de själva inser att deras barn inte orkar vara fysiskt 

aktiva i samma takt/utsträckning som andra barn. Föräldrars osäkerhet förstärks av en 

fördomsfull omgivning och de upplever att barnens övervikt skapar en negativ bild av 

dem som föräldrar (a.a.). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Under arbetet har vi använt oss av kvalitativa studier baserade på barn och ungdomars, 

samt föräldrarnas upplevelse av övervikt och fetma. Genom att analysera 

vårdvetenskapliga artiklar har vi fått ökad kunskap av hur barn och ungdomar upplever 

sin kropp och vilka konsekvenser fetman bär med sig. Vi letade efter vetenskaplig 

forskning som visar föräldrars medverkan i kampen mot fetman. Examensarbetet är 

baserat på Fribergs (2006) modell, samt Riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå i 

huvudområdet vårdvetenskap Högskolan i Borås (2011). Ursprungligen ville vi 

undersöka barn och ungdomars självkänsla med påverkan på psykisk hälsa. Eftersom 

det fanns lite kvalitativ forskning inom detta område var vi tvungna att ändra syftet till 

barnen och ungdomars upplevelse av att leva i en överviktig kropp. Under 

artikelsökningsprocessen hittade vi  många kvalitativa artiklar som besvarade vårt nya 

syfte.  

 

De vårdvetenskapliga artiklar som användes var inte mer än 10 år gamla och skrivna på 

engelska. Den senaste artikel är från 2010 och den äldsta från 2005. Deltagarna i 

studierna var från 1 till 18 år gamla. Studierna är utförda i Sverige, Norge, USA, UK, 

Scotland, Iran och Australien. Vi upplever att funna artiklar är relevanta för vårt arbete 

och inte för gamla. Texterna speglar barns, ungdomars och föräldrars levnadsvanor i 

olika delar av världen, men man kan se kopplingen mellan olika länder, samt likheter 

och skillnader i beteendet. Teman formulerades efter analys av artiklarna. Själva 

analysen tog mycket tid. Artikelsökningen var svår på grund av otillräcklig kvalitativ 

forskning. Artiklarna lästes flera gånger för att kunna formulera temat efter vårat syfte 

och för att kunna behålla den röda tråden. Artiklar från olika länder visade olikheter i 

föräldrarnas beskrivningar, samt sociala och kulturella skillnader. Vi förväntade oss att 

hitta mer forskning från Sverige, men fann bara en som passade vårt syfte.     

  

 

 

Resultatdiskussion  

 
Vårt syfte var att beskriva barn och ungdomars upplevelse av att leva i en kropp 

drabbad av övervikt eller fetma, samt föräldrars medverkan i kampen mot övervikt och 

fetman. Genom att belysa hur barn och unga upplever sin kropp i denna situation kan vi 

se skillnader och likheter i själva upplevelsen. Att vara nöjd med en stor kropp kräver 

stort mod och självförtroende. Det som framkommer är upplevelsen av låg självkänsla 

hos många barn och ungdomar som är drabbade av övervikt eller fetma. Jämnårigas och 

vuxnas åsikter påverkar deras upplevelse av kroppen och orsakar sociala svårigheter. 

 

I resultatens första teman Att leva i en överviktig kropp  har vi presenterat hur barn och 

ungdomar uppfattar sin kropp, vilken har en stor betydelse för deras självkänsla.  I 

några studier är ungdomar nöjda med sitt utseende och anser sig vara starka och tåliga  

(Amiri et al., 2011 & Wills et al., 2006). Det som framkommer som gemensamma 

nämnare hos barn och ungdomar är rädslan och osäkerhet som orsakas av mobbing eller 



 13 

kommentarer från omgivningen gällande deras övervikt. I skolan och på fritiden är 

överviktiga barn och unga utsatta för hån både från jämnåriga och vuxna. Curtis (2008) 

beskriver hur barn och unga känner sig ständigt bevakade vilket också kan framkalla 

missnöje över sin kropp och sitt utseende. 

 

Hills et al. (2007, s.80) beskriver föräldrar som ständigt bantar och oroar sig över sin 

egen vikt och försöker kontrollera barnens ätande. Överkontroll kan leda till att barnen 

inte får möjligheten att reglera sitt matbeteende själva, vilket kan orsaka progression av 

övervikt. Barn och ungdomar som lever med föräldrar som bantar, men själva är 

överviktiga har en tendens att utveckla skuldkänslor för sin övervikt och även 

skamkänslor för att de inte ser ut som sina föräldrar. Enligt Wiklund (2004) kränks 

människans värdighet av skamkänslan. För att lindra lidandet måste vi hitta orsaken till 

skammen. Vi anser att barn och ungdomar drabbade av övervikt och fetma behöver bli 

fria från skammen eller skuldkänslan för att kunna ta steget framåt i sin kamp att minska 

vikten. Öppenhet i relationen barn-föräldrar är, enligt våra åsikter, något som ska 

uppmuntras av sjusköterskor inom barnhälsovården. 

 

Vi anser att ett ständigt påpekande på barnens vikt skapar känslan av att man är mindre 

värd. Dessutom är kroppen det som syns mest och som drar till sig blickar. Enligt Wills 

et al. (2006) anser barn och ungdomar med normalvikt att överviktiga personer själva 

bär det största ansvaret för sin kroppsstorlek. Att bli retad som barn kan orsaka en dålig 

självbild. Den negativa självbilden kan framkalla ångest vilket kan leda till ökning av 

matintaget. Stahre (2007) pratar om kompensatoriskt ätande. När man mår dåligt och är 

arg så äter man. Även när man blir glad kan matintaget ökas. Medan överviktiga barn 

och ungdomar kompenserar känslor med ökat matintag, gör ungdomar med anorexia 

tvärtom. Axelsson och Määttä (2007) beskriver att ungdomar med anorexia 

undertrycker sina känslor genom att ha kontroll över sitt ätande. Därför anser vi att det 

är viktigt att förstå barn och ungdomar med övervikt och hur kroppens utseende 

påverkar deras upplevelse av sig själv som individ, samt att inte glömma känslornas 

betydelse. Samtidigt tror vi att även barn och ungdomar med ”normal” vikt kan ha 

problem med låg självkänsla, vilket egentligen beskriver hur individen upplever sig 

själv och kan leda till negativa tankar. 

 

Barn och ungdomar försöker gå ner i vikt för att socialt passa in. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) uppmanar massmedierna till goda råd om hur människan kan och 

behöver ändra sig, detta för att se bättre ut. Det gäller att hitta ett sätt att leva med sig 

själv och omvärlden, som både bekräftar ett eget sätt att finnas i världen och som också 

passar ihop med det existentiella sammanhanget (a.a.). Därför anser vi att pressen från 

omgivningen kan ge motsateffekt och skapa motviljan till att ändra kroppsformen. 

Misslyckandet från barndomen tar vi med till puberteten och vidare till vuxen ålder. 

Stahre (2007) visar att negativt tänkande överskuggar de flesta lyckliga händelser och 

leder till selektivt tänkande. Detta innebär ett omedvetet val av negativa upplevelser för 

att bibehålla den negativa bilden av sig själv. Däremot när man lyckas då återfår man 

sitt självförtroende, blir starkare och får kontroll över sitt liv.  

 

 

När det gäller Föräldrars medverkan lyfts vikten upp av att föräldrarna ska vara en bra 

förebild, vilket innebär att de själva ska ha kontroll över sitt ätande och vara 
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konsekventa i sina beslut. Vi menar att föräldrarna som ställer upp för sina barn i 

kampen mot övervikt själva ska vara medvetna om problemet. De måste vara öppna mot 

sina barn och uppmuntra förändringarna. 

  

I resultatet framkommer antydningar av föräldrarnas skuldkänslor, vilket kan bero på 

deras egna inkonsekventa beteende. Flera föräldrar försöker ändra sin livsstil och på så 

sätt ställer de upp för sina barn. Som vuxen vill man vara till stöd för barnet och för att 

kunna uppnå det måste det erbjudas tillräckligt med information och kunskap. Både 

Amiri et al. (2011) och Small et al. (2009) lyfter fram föräldrars okunskap som 

problematisk. Vissa föräldrar har svårt att bedöma om deras barn har problem med 

vikten, eftersom man anser att barnen har normalvikt inom den egna kulturen. ICN:s 

etiska kod (2007) visar att Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar 

också för att den enskilda individen får information som ger förutsättningar till 

samtycke för vård och behandling. Sjuksköterskans pedagogik spelar en stor roll i detta 

sammanhang. Sjuksköterskan spelar en viktig roll för att ge information, vård och stöd 

till de överviktiga barnen och till barnens föräldrar. Sjuksköterskans mål inom det 

hälsobefrämjande arbetet är att förhindra uppkomsten av övervikt och fetma hos barn 

och ungdomar, samt att undervisa de drabbade och deras föräldrar. I Edvardsson, 

Edvardsson och Hörnstens (2009) studie visas svårigheter som sjuksköterskor möter vid 

utbildning av föräldrar. Föräldrarna i studie hittade  på ursäkter och förklaringar 

angående barnens vikt och försökte dra uppmärksamhet ifrån viktfrågan. 

Sjuksköterskan upplevde vikt-och-längd kurvan som ett viktigt verktyg för 

föräldrautbildning då hjälpte dem att klart och tidigt se problemet. Vi anser att det är 

viktigt för sjuksköterskor att utveckla olika strategier för att få föräldrarnas 

uppmärksamhet och engagemang i viktiga frågor angående sina barn.  

 

Solheim Haugstvedt et al. (2011) menar att föräldrarna har svårigheter med att sätta 

gränser och upplever sig själva som dåliga föräldrar om de inte tillfredställer barnens 

behov. Viktigt att lyfta upp är känslor av skuld hos överviktiga föräldrar som under sin 

uppväxt inte har haft samma möjligheter som deras barn. Att sätta gränser kan vara 

speciellt svårt när personen själv inte följer rådet man själv ger. Skuldkänslorna kan 

orsaka känslan av hjälplöshet och oförmåga att hjälpa sitt barn. Vi kan jämföra det med 

en studie som beskriver föräldrar till ungdomar med anorexia (Whitney, Murray, Gavan, 

Todd, Whitaker och Treasure, 2005). Här framkommer att föräldrar skuldbelägger sig 

själva för sitt barns sjukdomsutveckling och tror att de har på något sätt orsakat 

tillståndet. Vi anser att det finns möjlighet att hjälpa sig själv som förälder genom att 

hjälpa sitt barn, vilket innebär ändring i livsvanor för hela familjen. Här kan 

sjuksköterskan rådgöra med föräldrar och stödja dem i deras roll. Bergh (2003) betonar 

vikten av sjuksköterskans pedagogiska uppgifter gällande både information och 

undervisning. Hon skapar trygghet samt underlättar för både patienten och närstående 

att klara av situationen och framtiden på bästa sätt och gör att alla medverkar i en aktiv 

dialog. Sjuksköterskans pedagogiska funktion är att vara initiativtagande, lyhörd och 

reflekterande (a.a.) 

 

Föräldrarnas ansvar ligger i regleringen av tv-tittandet och dataspel. Gunnarsson 

Meriaux (2010) anser att hela familjen kan vara med i gemensamma aktiviteter och 

uppmuntra sina barn till förändring. Vara ute tillsammans skapar känsla av gemenskap 
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och intresse för vad som händer med barnets kropp och känslor. Att ge inspiration 

genom eget exempel har stor betydelse, speciellt för föräldrarna som själva är 

överviktiga. I Hills et al. (2007, s.142) ser vi att föräldrarna har stor påverkan på sina 

barn. Mest framgångrikt är om båda föräldrar är involverade i barnets viktnedgång. Om 

hela familjen engageras blir chansen större för att barnet ska lyckas. Därför är fokus på 

föräldrarna  lika viktigt som på barnen. Ju yngre barn är desto större chans att lyckas 

eftersom föräldrar i större utsträckning kan kontrollera vilken mat barnen äter. Hos 

ungdomar är däremot denna process svårare eftersom föräldrarna har mindre kontroll 

över deras mat och dryck intag (a.a.). Enligt våra åsikter är känslan av gemenskap inom 

familjen viktig för alla barn för att känna trygghet och tillhörighet.  

  

Vi anser att socioekonomiska och kulturella skillnader spelar stor roll för hur 

föräldrarna ser på barnens övervikt. Hills et al. (2007, s.80) påvisar att socioekonomiska 

faktorer, såsom föräldrarnas utbildning och yrke har relation till utvecklingen av fetma 

hos barn. Familjer som lever i socialt underläge kan ha mindre kunskap om hälsosam 

livsstil (a.a.). Låg ekonomi kan leda till inköp av billigare råvaror, samt mer 

halvfabrikat. Brist på pengar minskar också möjlighet till kostsamma aktiviteter. I vissa 

länder är snabbmat billigare än hemlagad, samtidigt sparar man tid och elektricitet på 

det sättet. Långa arbetstider hos föräldrarna kan leda till mindre tid till matlagning och 

mindre aktiviteter för barnen, vilket kan påverka utvecklingen av övervikt. Olika 

kulturer har olika syn på fetma. Det som anses ohälsosamt i flera länder kan vara tecken 

på hälsa i ett annat land. Uppfattning av fetma som något vackert, men även att feta 

människor anses som de rikaste beskrivs i Janson och Danielssons (2003) bok. Där kan 

vi se att olika invandrargrupper i Sverige kan ha en sådan uppfattning eftersom detta är 

allmän åsikt i deras ursprungsländer. Därför tycker vi att sjuksköterskan behöver vara 

öppen för olika åsikter från olika kulturer i mötet med patienter, inte vara fördömande, 

samtidigt informera och undervisa om hälsosamma vanor och livsstil.   

 

 

 

Förslag till framtida forskning 
 

Vi anser att det finns behov av utveckling av kvalitativ forskning kring barn och 

ungdomars upplevelse av övervikt och fetma, speciellt gällande deras självkänsla. Både 

barnens och föräldrarnas perspektiv behöver lyftas upp för att kunna ge lämplig vård. 

Genom att vara lyhörda och uppmärksamma på barn och ungdomars synpunkter, då 

utvecklas vi som vårdare.  Det är också viktigt att se barn och ungdomar som individer 

och ta deras upplevelser på allvar. Som sjuksköterska är det av betydelse att inte lägga 

skulden på föräldrar, utan att vara öppen och att ha förståelse. I mötet med olika 

invandrar grupper är det viktigt att lyssna och få uppfattning om själva kulturen de 

kommer ifrån, för att kunna erbjuda rätt stöd, det vill säga forskning från föräldra- och 

transkulturella perspektiv behöver också genomföras.  

 

 

Praktiska implikationer 
 

Som allmänsjuksköterska är det betydelsefullt att tänka på följande i mötet med barn, 

ungdomar och deras föräldrar som är drabbade av övervikt och fetma. 
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- Vara öppen och lyhörd för föräldrars och barnets/ungdoms egna upplevelser och 

uppfattningar och försöka skapa förtroende och en god relation. 

- Att bekräfta och acceptera både föräldrar och barnet som de är, stärka barnens 

självkänsla och förtroende för sjuksköterskan.  

- Att väcka föräldrars medvetande om barn/ungdomars övervikt/fetma är ett viktigt steg 

för att kunna hantera problemet. 

- Visa förståelse och respekt och inte lägga skuld. Sjuksköterskan bör lägga undan sina 

egna fördomar och förutfattade meningar. 

-  Ge tillräcklig information som leder till ökad motivation och som kan förbättra 

familjens livsstil och förändra dess beteendemönster. 

 

 

 

SLUTSATSER 

 

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett stort problem som har eskalerat de 

senaste 20-30 åren i hela världen. Ungdomarna påverkas både psykiskt och fysiskt av 

fetman. Fysisk påverkan kan spåras genom följdsjukdomar relaterade till fetma som 

diabetes och hjärtproblem. Den psykiska hälsan är mera svårdefinierad, men dålig 

självkänsla är något som diskuteras som en bieffekt av fetman. Självkänslan påverkas 

också av att feta barn ofta blir mobbade av både ungdomar och äldre. Dåligt stöd från 

föräldrar och att de har dålig kunskap i att motverka och bekämpa fetman nämns i 

resultatet. Kunskapsbrist hos föräldrarna beror ofta på social tillhörighet. Att föräldrarna 

är bra förebilder och föregår med gott exempel är betydelsefullt för barn och ungdomars 

livsstilsförändring. Föräldrars möjlighet att stödja kan också bero på social tillhörighet 

och att arbete och ekonomi styr stödet till det överviktiga barnet. Föräldrar som jobbar 

mycket och inte har tid att laga näringsriktig kost till sina barn och istället ger barnen 

pengar till snabb - och hämtmat som idag också tyvärr görs ibland av skolor - och som i 

regel inte är så hälsosam. Ekonomin kan begränsa den fysiska aktiviteten, transporter 

till träningsplats och utrustning för utövandet kan vara ganska kostsam. Kunskaper och 

stöd från sjuksköterskan är mycket viktig för att kunna hjälpa ungdomarna att gå ner i 

vikt och att stärka deras självkänsla. Sjuksköterskans roll är också att informera 

föräldrarna och barnen och att ge dom information och kunskap i ämnet. Vårdrelationen 

mellan sjuksköterskan och patienten och deras föräldrar är väsentlig och det är viktigt 

att sjuksköterskan skapar förtroende och har en öppen dialog med föräldrarna och 

barnen. 
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Bilaga 1 

 
Söktabell: 

Databas: Cinahl  Antal Träffar Antal Utvalda 

Sökord: 

Obesity and Self esteem,  2  2                 

overweight, qualitative 

Self image, obesity, qualitative 1  1 

Overweight, physical health*,                                                               

qualitative study  3  1  

Self-esteem, obesity, qualitative* 5  1 

Qualitative, overweight, children 16  2 

Obesity, adolescent*, qualitative  14  1 

Experience*, obesity, qualitative 33  1 

Databas:  PubMed  Antal Träffar Antal Utvalda 

Sökord:      

Childhood obesity, and self-esteem, and                                                             

qualitative-research  7  1  

Obesity in adolescents and self-esteem  and                                                           

qualitative-research  18  1  
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Bilaga 2 

 
 Perspektiv Syfte Metod Barnens 

ålder 

Resultat 

Titel: 

Overweight 

and obese 

Children: 

Mothers’ 

strategies 

Författare: 

Mannix, J.; 

Faga, P.; 

Mcdonald, G. 

Tidskrift: 
Issues and 

Innovations in 

Nursing 

Practice 

Årtal:2004 

Föräldrars 

perspektiv 

Att  få insikt i hur 

mödrar av 

överviktiga barn 

hanterar sina barns 

viktproblem inom 

ramen för 

familjelivet, och att 

utforska strategier de 

hade använt och 

planerade att 

använda i framtiden 

för att kunna hjälpa 

sina barn att nå en 

hälsosam vikt 

Kvalitativ; 

exploratory-

descriptive 

design.  

Studien som 

intervjuade 

föräldrar 

med hjälp 

av reflektiv 

process 

beskriven 

av Koch& 

Harrington 

(1998). 

Denna 

process 

användes 

pga temats 

känsliga 

natur. 

1-15 år Två huvudteman 

bearbetades i 

resultatdelen: 

Mödrars nuvarande 

strategier. 

Mödrars planerade 

framtida strategier 

Titel: Young 

teenagers 

perception of 

their own and 

others bodies: 

A qualitative 

study of obese, 

overweight 

and “normal” 

weight young 

people in 

Scotland 

Författare: 

W.Wills, K. 

Backett-

Milburn, S. 

Gregory, J. 

Lawton 

Tidskrift: 

Social Science 

Tonåringar Att se hur vikt och 

kropp påverkar 

tonåringarnas 

vardag, hur detta 

upplevs och hur 

ungdomar definierar 

fetma. 

Kvalitativ 

studie. 36 

deltagare, 

18 pojkar 

och 18 

flickor ( 18 

överviktiga 

och 18 

normal vikt) 

intervjuades 

och 

forskarna 

träffades 

regelbundet 

för 

diskussion 

enligt 

Boyatzis 

(1998) och 

Richhardso

13-14 

år 

Fem huvudteman 

framkom i 

resultatdelen: 

Begreppsbildning 

av fetma och 

kroppsstorlek.  

Upplevelse av 

kroppsform och 

storlek. 

Konsekvenser av 

fetma, erfarenheter 

av viktnedgång. 

Vänner, familj och 

fetma. 
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och Medicine 

Årtal: 2006 

ns (1996) 

modell. 

Titel: Making 

sense of 

eating, weight 

and risk in the 

early teenage 

years: Views 

and concerns 

of parents in 

poorer socio-

economic 

circumstances 

Författare: 
Backet-

Milburn,K., 

Wills, W., 

Gregory, S., & 

Lawton, J., 

Tidskrift: 

Social Science 

& Medicine 

Årtal: 2006 

Föräldrarsper

spektiv 

Att undersöka 

föräldrars 

upplevelser, 

synpunkter och 

förståelse om 

kostråd med normala 

och överviktiga 

tonåringar som lever 

under fattiga 

socioekonomiska 

förhållanden.  

Kvalitativ 

studie, 34 

föräldrar 

och 36 

flickor och 

pojkar 

deltog i 

intervjuer, 

som 

spelades in, 

transkribera

des  och 

analys 

utfördes 

med hjälp 

av Britten, 

Jones, 

Murphy & 

Stacy(1995) 

metod. 

13-14 

år 

Tre huvudteman 

framkom i 

resultatdelen: 

Ungdomars 

inställningar till 

mat och deras 

matbeteende. 

Tonårs matvanor 

och föreställningar 

om risker. 

Familjer, ärftlighet 

och gåtfullhet av 

kroppsstorlek. 

Titel: Social 

Implications of 

overweight 

and obesity in 

Children.  

Författare: 
Edmunds, L. 

Tidskrift: 
Journal 

Science of 

Nursing 

Årtal:2008 

Föräldrars 

perspektiv 

Att undersöka de 

sociala 

konsekvenserna av 

övervikt för barn och 

deras familjer. 

Kvalitativa 

intervjuer 

med hjälp 

av grundad 

teori av 

Strauss och 

Corbin 

(1998),  48 

deltog i 

studien; 44 

vita 

föräldrar, 

resten är 

med afro-

carribien, 

indisk och 

iransk 

etnicitet.  

1-15 Fyra huvudteman 

framkom i 

resultatdelen: 

Andras reaktioner. 

Lära sig att anpassa 

sig till sin storlek, 

Svårigheter att hitta 

kläder.  

Effekter av 

mobbning. 

 

Titel:  

The Impact of 

Weight-related 

Victimization 

on Peer 

Relationship: 

Ungdomars 

perspektiv 

Syftet att öka 

förståelse om vilken 

roll övervikten 

spelar för unga 

kvinnor och hur den 

påverkar relationen 

Kvalitativa 

intervjuer 

semistruktur

erade och 

analys med 

hjälp av 

12-18år Två huvudteman 

framkom i 

resultatdelen: 

Erfarenheter av 

mobbning. 

Mobbningens 
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The Female 

Perspective 

Adolescens  

Författare: 

L.J. Griffiths, 

A.S. Page 

Tidskrift:  
Årtal: 2008 

till jämnåriga. IPA. påverkan på 

relationer med 

jämnåriga. 

Titel: The 

experiences of 

young people 

with obesity in 

secondary 

school: some 

implications 

for the healthy 

school agenda 

Författare: 
P.Curtis 

Tidskrift: 
Health and 

Social Care in 

the 

Community 

Årtal:2008 

Tonåringar  Effekterna av 

övervikt och fetma 

på ungdomarnas 

sociala liv, 

framförallt i skolan 

Kvalitativ 

studie. 18 

deltagare 

intervjuades 

hemma eller 

genom 

gruppdiskus

sion, 

intervjuerna 

spelades in 

och 

transkribera

des. Analys 

enligt 

Mason 

(1989). 

10-17 

år 

Tre huvudteman 

framkom i 

resultatdelen: 

Skolgymnastik, 

Hälsosam ätande, 

Välbefinnande.  

Titel: 

Everyday 

experiences of 

life, body and 

well-being in 

children with 

overweight 

Författare: B. 

Gunnarsson 

Meriaux, M. 

Berg, A.L. 

Hellstrom 

Tidskrift: 

Scandic 

Journal Caring 

Årtal: 2009 

Barnperspekt

iv 

Att beskriva dagliga 

erfarenheter av livet, 

kroppen och 

välbefinnande hos 

överviktiga barn. 

Kvalitativ; 

deskriptive 

studie från 

livsvärlds 

perspektiv. 

16 barn 

intervjuades 

med hjälp 

av bild- 

instrument 

utvecklad 

av Collins 

10-12 Tre huvudteman 

framkom i 

resultatdelen: 

Kroppen och 

förkroppsligade 

levnads vanor. 

Betydelsen av att 

må bra. 

Söka efter 

gemenskap 

Titel: 

Exploring the 

Meaning of 

Excess Child 

Weight and 

Health. Shared 

Viewpoints of 

Föräldrarsper

spektiv  

Att undersöka 

föräldrars insikter 

och förståelse för 

deras attityder och 

föreställningar om 

vikt och hälsa. 

Kvalitativ 

studie enligt 

Miles och 

Hubberman

( 1994), 

intervjuerna 

spelades in 

4 år I resultatet 

redovisades sex 

huvudteman: 

Betydelser och 

relationer av 

övervikt i 

barndomen och 
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Mexican 

Parents of 

Preschool 

Children 

Författare: 

Small, L.; 

Mazurek-

Melnyk, B.; 

Anderson-

Gifford, D.; 

Hampl, J.; 

Tidskrift: 

Pediatric 

Nursing 

Årtal:2009 

och 

transkribera

des sedan. 

11 föräldrar 

deltog i ett 

gruppmöte. 

barns hälsa. 

Orsaker till 

övervikt. Osäkerhet 

av att inte veta.  

Från Mexico till 

USA: betydelse av 

livsstilsförändringa

r.   

Effekterna av 

föräldrars yrkesliv. 

Identifierade behov 

och aktionsplan. 

Titel: Obesity 

Prevention in 

Early 

Adolescence: 

Student, 

Parent, and 

Teacher Views 

Författare: 

Power, 

T.;Bindler,R., 

Goetz,S.;Darat

ha, K. 

Tidskrift: 

Journal of 

School Health 

Årtal:2010 

Ungdomar, 

Läraren och 

Föräldrars 

perspektiv 

Att undersöka 

studenter, lärare och 

föräldrars insikter 

om fetma genom en 

omfattande studie 

och ett multi strategi 

program för att 

förebygga 

ungdomars fetma. 

Kvalitativ 

studie, 

deltagare 

intervjuades

, intervjuer 

spelades in 

och 

transkribera

des;  5 

pojkar, 11 

tjejer, 11 

lärare & 6 

föräldrar 

12-14 Sex huvudteman 

framkom: Begrepp 

hälsa och friskvård. 

Definition av 

hälsosam och 

ohälsosam mat. 

Preferenser av 

fysisk aktivitet, 

påverkan av 

hälsobeteendet. 

Barriär mot 

hälsosam livsstil. 

Introduktion till 

hälsokost och 

fysisk aktivitet. 

Titel: Barriers 

to healthy 

lifestyle 

among obese 

adolescents: a 

quantative 

study from 

Iran 

Författare: 
Amiri, P., 

Ghofranipour, 

F.,Hosseinpana

h, 

F.,Montazeri, 

A., Jalali-

Farahani,S., & 

Rastegarpour, 

Barnperspekt

iv 

Att undersöka 

Iranska ungdomars 

uppfattningar om 

övervikt/fetma samt 

undersöka eventuella 

hinder till en 

hälsosam livsstil. 

Kvalitative 

studie; 

Grund teori; 

51 

ungdomar 

deltog i  

intervjuer. 

Konstant 

jämförelse 

analys 

användes 

enligt Juliet 

& Anselm 

(2007). 

15-17 Två huvudteman 

redovisades i 

resultatet: 

Personliga och 

sociala hinder till 

en hälsosam 

livsstil.  

Miljöhinder.  
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A. 

Tidskrift: 
International 

Journal Public 

Health 

Årtal: 2010 

Titel: 

Parenting an 

overweight or 

obese child: A 

process of 

ambivalence 

Författare: 
Sulheim 

Haugstvedt, 

K., Graff-

Iversen, 

S.,Bechensteen

, B. & 

Hallberg, U. 

Tidskrift: 
Journal of 

Child Health 

Care 

Årtal: 2011 

Föräldrapersp

ektiv 

Att fördjupa och 

bekräfta föräldrars 

upplevelser till sina 

överviktiga barn 

relaterat till deras 

föräldraskap. 

Kvalitative 

studie; 17 

föräldrar 

deltog. 

Intervjuer 

transkribera

des och 

analyserade

s med hjälp 

av öppen 

och selektiv 

kodning 

enligt 

Corbin och 

Strauss, 

(2008). 

 Resultatet beskrivs 

i 5 huvudteman; 

oro för 

stigmatisering av 

deras barn, vilja att 

skydda, osäkerhet 

att sätta gränser, 

ifrågasätta deras 

föräldraskap, 

accepterande och 

viljan till 

förändring.  

 


