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Sammanfattning   
 

Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar är hög och ökar ständigt i 
västvärlden, så även i Sverige. Idag är omkring 400 000 barn och unga överviktiga 
vilket kan leda till hälsorelaterade problem. Som allmänsjuksköterska kan man i många 
olika vårdkontexter träffa unga personer med övervikt och fetma. Det är därför viktigt 
att få kunskap om hur en ung överviktig upplever sin livsvärld. Studiens syfte är att 
beskriva unga människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma. Metoden är en 
litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som är skrivna 
utifrån ett livsvärldssperspektiv. I resultatet kom vi fram till att övervikt påverkar unga 
människor i många anseenden. Det kan bl.a. leda till att känna missnöje med sin kropp, 
känna sig mobbad, känna oro, känna sig ambivalent, inte känna sig som andra och 
känna vilja till att förändra sin kropp. Slutligen diskuteras olika faktorer som påverkar 
risken att bli överviktig t.ex. alltmer stillasittande aktiviteter i det dagliga livet i både 
hem och i skola. Vi anser det viktigt att belysa detta ämne för att vi inom vården ska 
kunna ta hand om unga överviktiga på bästa möjliga sätt.  

 
 
Nyckelord: övervikt, ungdomar, upplevelse, mobbning, hälsa, vikt- och 
kroppsuppfattning och livskvalité.  
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INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningen har olika möten mellan patient och sjuksköterska 
diskuterats i olika sammanhang. I vårt kommande yrke är det av stor betydelse att vi på 
ett professionellt sätt kan möta och vårda patienter oavsett utseende, attityd och livsstil. 
I utbildningen har frisk och hälsovård behandlats. Däremot har inte ämnet unga 
personer med övervikt tagits upp i relation till hälsa och livskvalitet. Är det viktigt att ta 
upp ämnet? Detta är något vi anser eftersom övervikt är förenad med negativa faktorer 
kopplade till både psykisk och fysisk ohälsa. Som blivande sjuksköterskor kommer vi 
att träffa barn och ungdomar med övervikt och även se de konsekvenser som detta fört 
med sig. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha insikt i hur unga upplever sin vardag 
om han/hon ska kunna bemöta dem på ett professionellt och respektfullt sätt. 
Berättelsen nedan om Calle är ett exempel som belyser ämnet. Calle representerar hur 
många överviktiga unga människor kan uppleva sin vardag. Då vi tänker tillbaka på vår 
egen skoltid finns det många gamla skolkamrater som skulle kunna beskrivas som fallet 
nedan.  
 
När Calle började på mellanstadiet fick han sitt första smeknamn och kallades för 
”Tjockis”.  På högstadiet blev han kallad för värre namn som Grisen, Tunnan, Äckel, 
Korven och även Fetto och Bomben. Öknamnen följde honom under skoltiden som en 
otäck skugga som inte gick att bli av med. Trots öknamnen från vissa elever var de 
flesta av dem snälla mot honom. Calle var aldrig ensam på rasten och han hade 
kompisar att umgås med när skolan var slut för dagen. Men Calle kände sig alltid lite 
ledsen och lite tung i hjärtat. Han grubblade över varför de inte kunde sluta kalla honom 
för Tjockis? Lärarna blev arga när de hörde någon säga att Calle var tjock men det 
hjälpte inte. Det resulterade bara i att de elever som kallade honom för Tjockis fortsatte 
att göra det men valde tillfällen när lärarna inte hörde. Idag är Calle 20 år och studerar 
på högskola. Han har vuxit på längden och övervikten han hade som barn och tonåring 
är nu borta. Den otäcka skuggan av öknamn har han också blivit av med, äntligen, 
skuggan av öknamn var tyngre att bära än alla kilo han hade på kroppen. Calle känner 
att de negativa upplevelserna relaterade till hans övervikt har medfört att något har hänt 
inom honom och att han inte känner sig lika stark som andra. Det Calle upplever som 
jobbigt är att prata inför andra, han är blyg, vågar inte prata med flickor, han blir 
generad när någon i skolan tilltalar honom och han tycker att det är jobbigt att gå själv 
genom skolans korridorer. Självförtroendet är inte vad det borde vara och han saknar 
trygghet i sig själv. Han har inte glömt tiden med öknamn och inombords känner han 
sig fortfarande som en tjockis. 
 
Att övervikt och fetma är ett väldigt aktuellt ämne har nog inte undgått någon, liksom 
att det idag är ett hälsoproblem. Att somatiska sjukdomar ökar vid övervikt är något vi 
redan vet och det är allvarligt nog, men att även den mentala hälsan hos unga 
överviktiga personer påverkas negativt gör problemet än mer allvarligt. Som ung lägger 
man grunden för sina framtida mat- och motionsvanor, vilka kan vara svåra att ändra på 
senare i livet. För en del ungdomar blir livsstilen alltmer stillasittande. Vi lever i en tid 
av stress och tillgång till högtekniska funktioner och diverse hjälpmedel vilket också 
kan påverka personers val av aktivitet och mat. Att sitta framför datorn och spela 
dataspel och att titta på TV har blivit en stor del i unga personers val av aktivitet på sin 
fritid. Åka bil och åka hiss är andra exempel som inte gynnar vikten på ett positivt sätt. 
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Snabbmat finns numera i varje gathörn, den finns att köpa dygnet runt och är lätt att äta 
exempelvis just framför datorn. På våra caféer har kanelbullarna aldrig varit så stora 
som nu.  
 
Calle lyckades bli av med sin övervikt men det gör inte alla ungdomar. Är det här en 
upplevelse som Calle delar med många andra unga överviktiga? Det behöver inte vara 
så att alla överviktiga unga personer blir retade eller får grymma öknamn men är det så 
att deras livskvalité faktiskt påverkas negativt? Övervikt kan, som i Calles fall, leda till 
ren mobbning som i sin tur kan leda till dåligt självförtroende, låg självkänsla, 
ensamhetskänslor och till och med tankar på självmord. Hur upplever unga personer att 
bära på övervikt? Det är något som vi vill veta mer om.  
 
BAKGRUND 

Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar är hög och ökar ständigt i 
västvärlden, så även i Sverige (Berg, Simonsson & Ringqvist, 2005). Omkring 1, 7 
miljoner män och 1, 3 miljoner kvinnor är idag överviktiga i Sverige. Forskning 
publicerad på Karolinska Institutet (2007) visar att förutom dessa män och kvinnor bär 
400 000 barn och unga personer på övervikt som kan leda till hälsorelaterade problem. I 
de flesta länder i Europa, Australien och USA har andelen människor med övervikt och 
fetma ökat 2-3 gånger under de senaste 25 åren (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & 
Schäfer-Elinder, 2004). 
  
För att mäta mängden kroppsfett på såväl barn som vuxna används metoder som är 
baserade på sambandet mellan vikt och längd. Den metod som främst används kallas för 
kroppsmasseindex eller ”body mass index” och förkortas BMI. Man räknar ut BMI 
genom att ta vikten i kg dividerat med längden i kvadrat. På så sätt får man fram ett 
värde. Beroende på var värdet ligger inom en viss referensram anges om personen är 
underviktig, normalviktig eller överviktig. Detta mått är dock inte helt problemfritt då 
det varken tar hänsyn till kroppsproportionerna, som att muskler väger mer än fett, inte 
heller till ålder. Därför finns det för barn särskilda BMI- kurvor relaterat till ålder (SBU, 
2002).  
 
Man brukar skilja på begreppen fetma och övervikt i forskarvärlden. Den vanligaste 
definitionen av övervikt innebär att man väger för mycket, fetma däremot, brukar 
betraktas som en allvarligare grad, och som en sjukdom (Flodmark, 1993).   
 
Forskning har visat genetiska orsaker till övervikt samt sett en koppling mellan övervikt 
och lägre samhällsklass. Att vara överviktig under tonåren kan ge konsekvenser, som 
lägre socioekonomisk status i framtiden samt låg självkänsla (Berg, Simonsson & 
Ringqvist, 2005). Man vet att barns övervikt vanligtvis brukar visa sig runt 10 års ålder 
och det är något som oftast hänger med under tonåren och upp till vuxen ålder (Rolland-
Cachera, Deheeger, Guilloud-Bataille, Avons, Patois & Sempé, 1987). För barn, som är 
äldre än 10 år, med fetma är risken hög att denna blir bestående upp i vuxen ålder, för 
feta tonåringar är risken ännu högre (SBU, 2002). Fetma under tonåren ger ökad 
benägenhet och risk för dödlighet i flertalet somatiska sjukdomar som t.ex. astma, hjärt-
kärl- sjukdomar, hypertoni (högt blodtryck), diabetes typ 2 samt olika typer av cancer, 
detta enligt rapporter från Karolinska Institutet (2007). Även den psykiska hälsan kan 
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påverkas negativt av övervikt och fetma, vilket kan leda till negativa sociala 
konsekvenser och sänkt livskvalité (SBU, 2002).  
 
Den största faktorn bakom problemet med övervikt tycks vara att kaloriintaget är större 
än den fysiska aktiviteten. En aspekt på hur människans matvanor bidrar till övervikt är 
att portionsstorleken har ökat och det gäller inte bara snabbmaten. Stora portioner 
innehåller inte bara fler kalorier utan stimulerar även till mer ätande (Young & Nestle, 
2002). Snabbmaten har blivit allt vanligare i vuxnas vardag vilket påverkar vad unga 
personer äter. Serverar föräldern snabbmat kan man inte förvänta att ett barn eller ung 
människa ska förstå att det är fel sorts mat. Forskning visar att snabbmaten har många 
bidragande faktorer till övervikt. Man pekar då på portionsstorleken, det höga 
energiinnehållet per gram, hög andel mättat fett samt lågt fiberinnehåll (Bowman, 
Gortmaker, Ebbeling, Pereira & Ludwig, 2004). Litteraturen beskriver hur överviktiga 
ungdomar i mindre utsträckning kompenserar för intaget av snabbmat resten utav dagen 
jämfört med normalviktiga ungdomar. Med kompenseras menas hur man t. ex kan äta 
ett mindre kvällsmål om man ätit t.ex. en pizza eller annat stort mål till middag 
(Ebbeling, Sinclair, Pereira, Garcia-Lago, Feldman & Ludwig, 2004). Studier visar att 
överviktiga och feta ungdomar har mer oregelbundna måltidsvanor än normalviktiga 
ungdomar (Becker, 2000. Becker & Enghardt- Barbieri, 2004). Studien säger även att 
svenska ungdomar äter för lite frukt och grönsaker. 
 
Forskning visar att ungdomar med övervikt har lägre självkänsla än jämnåriga med 
normal vikt. Dessa överviktiga ungdomar är ofta mer stillasittande och äter mindre 
nyttig mat än sina normalviktiga vänner. Övervikt i samspel med psykologiska problem, 
som exempelvis mobbning kan leda till, kan ge tankar på självmord (Rasmussen et al. 
2004). 
  

Vårdvetenskapliga begrepp  
Livsvärld 

Vår livsvärld beskrivs av Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg (2003) 
som den verklighet vi dagligen lever i och tar för given. Det är här vi söker en mening 
med livet och ett rikt livsinnehåll. Med ett livsvärldsperspektiv förklaras den levda 
erfarenheten. Livsvärldsperspektivet innebär att människans vardagliga tillvaro 
uppmärksammas och bekräftas. Det innebär också att se, förstå och beskriva världen, så 
som den upplevs av människor. Med livsvärlden i fokus i vårdandet krävs ett 
förhållningssätt där hela människans och/eller patientens verklighet bejakas. 
Människans upplevelser och erfarenheter måste stå i centrum.  
 

Hälsa och livskvalité 
Hälsa är ett mångsidigt begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definieras hälsa som "ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av 
sjukdom eller handikapp". Hälsa enligt Dahlberg et al. (2003), innebär ett 
mångdimensionellt begrepp som innefattar en upplevelse av att man är hel som 
människa. Hälsa beskrivs vidare som att leva i ständig rörelse, en strävan efter balans 
och harmoni. Om livet saknar mening har hälsan ingen betydelse. ”Utan kropp-ingen 
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värld!” Allt kretsar i och kring våra kroppar, de är inte bara något vi har utan även något 
vi är. Vår kropp är levande, den är fysisk och psykisk och full av minnen, upplevelser 
och erfarenheter. Förändringar i den fysiska kroppen i samband med ohälsa påverkar 
den psykiska kroppen, då det fysiska och psykiska bildar en helhet, den subjektiva 
kroppen (Dahlberg et al. 2003).  
 
Termen livskvalité är, liksom hälsa, ett brett och mångtydigt begrepp. Livskvalité kan 
dock beskrivas något bredare och innefattar både fysiska, psykiska och psykosociala 
aspekter ur en människas liv. Livskvalité beskriver t.ex. hur en människa mår i alla 
ovanstående dimensioner, likaså hur han/hon fungerar i sin vardag, allmänt 
hälsotillstånd och vitalitet. Övervikt och fetma medför ofta negativ inverkan på en 
människas livskvalité i både fysisk, psykisk och social bemärkelse, den hälsorelaterade 
livskvalitén kan därför bli mycket låg (SBU, 2002). 
 

Lidande och välbefinnande 
Lidande och välbefinnande finns naturligt i människors liv, de behöver inte vara 
varandras motsatser utan kan vara något som i perioder ligger nära varandra. En 
människa som befinner sig i ett lidande, kan skratta åt ett roligt skämt eller en komisk 
film, man kan alltså stundtals känna välbefinnande. Dahlberg et al. (2003) skriver hur 
sjukdom eller ohälsa kan göra att andra människor drar sig undan och den sjuke blir 
ensam. Forskning (SBU, 2002) visar att en människa som är överviktig eller fet ofta inte 
ser fetman i sig som det största lidandet, utan att det rör sig om de psykologiska 
problemen som fetman bär med sig. Exempelvis benämns hur lidandet blir större i och 
med omgivningens reaktioner och kommentarer (SBU, 2002). En lidande människa kan 
bära på känslor av hopplöshet, skam, skuld, saknad, osäkerhet och sårbarhet. Att vara 
sårbar beskrivs som att inte ha kontroll över kroppen och att leva någonstans mellan 
hopp och förtvivlan (Dahlberg et al. 2003). De allmänt förekommande fördomarna av 
fetma kan leda till nedlåtande och fördömande attityder gentemot människor med fetma, 
vilket ofta resulterar ofta i stort personligt lidande (SBU, 2002). För att som människa 
kunna leva i välbefinnande är det viktigt att stå på en grund av trygghet. Trygghet 
beskrivs som en känsla som bland annat kommer ur en trygg barndom och en inre 
mognad. Yttre faktorer som god miljö, förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll 
är också kopplat till fenomenet. Känslan av otrygghet kan förekomma om människan i 
sin vardag känner sig hotad av exempelvis en somatisk sjukdom eller psykisk ohälsa. 
Forskning visar att övervikt och fetma kan leda till mobbning och likaså känslor av 
ensamhet där tryggheten rubbas (Rasmussen et al. 2004). Om sjukdomen botas, den 
psykiska hälsan förbättras eller om han/hon får kontroll över situationen kan tryggheten 
återställas. Trygghet och otrygghet har en nära koppling till välbefinnande och lidande, 
om en människa i unga år går igenom jobbiga saker som skapar lidande kan detta bidra 
till att den grundtrygghet som en människa behöver under livet kommer att saknas 
(Dahlberg et al. 2003). 
 

Patientperspektiv 

I vårdvetenskap betonas patientperspektivet som utgångspunkt för vårdandet. 
Patientperspektivet innebär ett fokuserande inom vården på hur patienten upplever sin 
hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin vård. Detta är någonting som inte kan 
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fångas eller mätas med tekniska funktioner. Här krävs istället vårdarens intresse för 
patientens livshistoria. Genom patientens berättelse kan man som vårdare få ta del av 
patientens eget perspektiv på lidande, välbefinnande och hälsa (Dahlberg et al. 2003).  
 

Vårdrelation 
Vårdrelationen förklaras av Dahlberg et al. (2003) som en mellanmänsklig relation 
mellan vårdare och patient, som kan leda till ett lindrat lidande och ökat välbefinnande, 
samt en öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp. Studier visar att 
vårdpersonal kan inta en negativ attityd till överviktiga och feta människor (SBU, 
2003). Dahlberg et al. (2003) beskriver vikten av att man som vårdare måste man lägga 
ifrån sig sin förförståelse så gott det går för att kunna erbjuda alla människor lika vård.  
Vårdaren får inte tjäna något på relationen, då det kan tyckas lätt då han/hon är i en 
maktposition. Kasén använder ordet beröring som ett beskrivande begrepp för 
vårdrelation i Dahlberg et al. (2003). Beröringen är såväl kroppslig, själslig och andlig. 
Tillit mellan vårdare och patient skapas under beröringen och på så sätt växer patientens 
berättelse fram, där denne kan tala med öppenhet om sitt lidande och sin hälsosituation. 
 
PROBLEMFORMULERING 

Att leva med övervikt och fetma kan leda till såväl somatiska som psykiska sjukdomar. 
Även psykologiska problem som mobbning, låg självkänsla och tankar kring självmord 
kan förekomma. När man beskriver överviktiga unga personer gör man ofta det i 
relation till ohälsa där dålig kost i kombination med för lite motion har betydelse. Unga 
människor med övervikt kan uppleva negativa känslor av såväl fysisk som psykisk 
karaktär. Fördomar och negativa uppfattningar mot människor med övervikt och fetma 
är en vanlig förekomst. Även vårdpersonal kan visa denna negativa attityd. 
Förekomsten av unga människor som drabbas av övervikt och fetma ökar ständigt och 
därmed ökar även de psykologiska och fysiska konsekvenser som övervikt kan bära 
med sig.  
 
Hur upplever unga överviktiga att de blir bemötta när de söker vård? Som allmän 
sjuksköterska ska man kunna ge god vård och främja god hälsa. I sitt arbete möter 
sjuksköterskan människor/patienter med olika problem, däribland ingår unga personer 
med övervikt och fetma. Överviktiga personer kan ha sämre både fysisk och psykisk 
hälsa än normalviktiga. I mötet med vårdpersonal riskerar överviktiga ungdomar att 
utsättas för ett negativt bemötande. Rädsla för ett negativt bemötande kan leda till att en 
del unga undviker vård vilket påverkar deras hälsa.  
 
När sjuksköterskan möter denna grupp av människor/patienter är det viktigt att 
vårdrelationen utvecklas på ett bra sätt. En god vårdrelation bidrar till hälsa och 
välbefinnande. Genom att studera unga människors upplevelse av övervikt och fetma 
ökar sjuksköterskans förutsättningar att medverka till en positiv och god vård.  
 
SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva unga människors upplevelse av att leva med övervikt och 
fetma. 
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METOD 

För att besvara syftet gjordes en litteraturöversikt. Detta för att vi ville få en översikt av 
befintliga forskningsresultat i det valda vårdvetenskapliga ämnet. Översikten baseras på 
ett systematiskt val av vetenskapliga texter (Friberg, 2006). Ett urval av de framtagna 
artiklarna gjordes sedan utifrån vetenskapliga kriterier. För att en artikel ska kallas 
vetenskaplig ska den vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift, innan publicering ska 
den ha gått igenom en granskning av tidskriftens råd och den ska även innehålla ett 
abstract. Abstractet bör innehålla syfte, metod, resultat, slutsats samt för artikeln giltiga 
nyckelord. Själva artikeln ska innehålla en introduktion, metod, resultat, diskussion, 
tack samt referenser (Hanson, 2005). 
 
Både kvalitativa och kvantitativa studier har använts i analysen. Första tanken var att 
bara använda kvalitativ forskning som underlag för uppsatsen, då vi antog att den typen 
av artiklar främst fokuserade på upplevelsen av något. Eftersom utbudet av kvalitativa 
artiklar var begränsat togs även kvantitativa artiklar med. Vi märkte nu att även 
kvantitativ forskning kan mäta upplevelser eller beskrivningar av någonting. Därmed 
påbörjades ett systematiskt sökande efter artiklar. För att få en inledande bred och 
övergripande sökning beslutade vi att använda tre stora vårdvetenskapliga databaser. 
Dessa var Cinahl, Medline och ERIC. Sökningen gjordes efter ett antal valda sökord 
som ansågs knyta an till det valda ämnet. Efter en inledande sökning kombinerades 
olika sökord och på ett systematiskt sätt hittades artiklarna som ligger till grund för 
arbetet. Valda sökord är obesity, overweight, adolescent*, quality of life, qualitative 
study, self-esteem, perception, body-image och bullying. Kombinationer av dessa 
sökord samt antal träffar redovisas i bilaga 1. En sammanfattning av utvalda artiklar 
finns att se i bilaga 2. Vid en litteraturöversikt väljs först fenomen eller område. 
Därefter påbörjas en litteratursökning som följs av att de sökta artiklarna läses utifrån ett 
helikopterperspektiv. Efter detta sker granskning av artiklarna och ett urval görs. 
Studierna läses med avsikt att få ut likheter och skillnader i studiernas resultat. Därefter 
formuleras övergripande teman samt eventuella underteman. Sist beskrivs betydelsen 
för vårdandet (Friberg, 2006). Enligt ovan beskrivna modell påbörjades arbetet med att 
många abstract lästes och flertalet artiklar lästes igenom för att se dess uppbyggnad, om 
de var relevanta för att svara på vårt syfte och om kvalitén var god nog. Nio artiklar 
valdes efter granskning ut. Fokuseringen lades nu på att få en övergripande bild av vad 
artiklarna visade. Studierna lästes ett antal gånger med fokusering på likheter och 
skillnader i de olika resultaten. Därefter delades artiklarnas resultat upp för att sedan 
föras samman till olika grupper som i ett senare skede kom att bilda övergripande 
teman. I de kvalitativa och kvantitativa artiklar har vi analyserat intervjuer eller 
frågeformulär. Alla personer som medverkat i studierna har på förhand upplysts om den 
sekretess och anonymitet som föreligger vid vetenskaplig forskning, allt enligt etiska 
kriterier. Sist formulerades betydelse för vårdandet och konkreta vårdhandlingar.  
 
RESULTAT 

Analysen av artiklarna resulterade i sex större teman. Dessa är: känna missnöje med sin 
kropp, känna sig mobbad, känna oro, känna sig ambivalent, inte känna sig som andra, 
känna vilja till att förändra sin kropp.  Nedan följer en redovisning av dessa. Citat som 
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anges från artiklarna är skrivna på originalspråk för att inte förlora viktig betydelse vid 
översättning.  
 
Känna missnöje med sin kropp  
Forskning visar att överviktiga unga uppger betydligt mer missnöje med sin kropp än 
normalviktiga i alla åldrar, oavsett kön. Om man som ung är orolig över sin vikt och 
figur visar forskning att man i högre grad är missnöjd med sin kropp i förhållande till 
andra som inte bär på samma oro (Allen, Byrne, Blair & Davis, 2006). I en studie som 
gjorts med överviktiga tonåringar beskriver de två ungdomarna med högst BMI att det 
inte finns någonting alls som de gillar med sina kroppar. Dock uttrycker majoriteten av 
ungdomarna i studien, även de med högt BMI, mer komplexa och varierade känslor om 
sin kropp, t.ex. att de kunde tycka bättre om vissa delar av kroppen (Wills, Backett-
Milburn, Gregory & Lawton, 2006). I samma studie beskriver ungdomarna hur de 
känner sig frustrerade över att deras egen aptit och matvanor orsakat dem deras övervikt 
och hur det resulterat i stora lår, höfter och mage. De kroppsliga förändringarna beskrivs 
med oro hos framför allt flickor. Pojkarna uppger hur de blir tillsagda av familj och 
omgivning att de snart ska växa på längden och på så sätt bli av med sin övervikt. Detta 
är även något de själva tror. Fonseca & Gaspar de Matos (2005) beskriver i sin 
forskning hur överviktiga och feta ungdomar rapporterar hur de i högre grad känner sig 
misslyckade med sitt utseende och sitt sätt att bete sig jämfört med normalviktiga 
ungdomar. Överviktiga tonåringar vill i högre grad ändra någonting på sin kropp 
jämfört med dem som inte bär på övervikt. Berg et al. (2005) beskriver hur feta 15-åriga 
pojkar är mindre nöjda med sin kropp i jämförelse med både normalviktiga och 
överviktiga pojkar i samma ålder. 
 
Omkring hälften av ungdomarna i studien av Berg et al.(2005) beskriver kopplingar till 
övriga familjemedlemmar gällande deras egen vikt eller utseende. Det beskrivs som 
vanligt att äldre syskon eller någon vuxen person i familjen/släkten också är överviktig. 
De uppger t.ex. att de fått mammas lår eller armar.  
 
De flesta deltagarna i valda studier beskriver sin övervikt som sitt eget fel. Bristen på 
vilja och styrka att förändra sin kropp anges som en förklaring till att problemet finns 
och till att övervikten kvarstår (Berg et al. 2005). I en av studierna beskriver en 13 årig 
pojke det så här; 
  

” You can´t say, - right mum, can you loose weight for me… that´s up to 
you and you are the one who has to got out for exercise and cut down on 
your foods.” (Wills et al. 2006, s. 400) 

 

Känna sig mobbad 
Mobbning är en vanlig konsekvens för ungdomar med övervikt och de mobbas främst 
av jämnåriga i skolan. Hälften av de 36 ungdomar som medverkande i studien av Wills 
et al. (2006) uppger att de är eller har varit utsatta för mobbning p.g.a. sin vikt. I samma 
studie berättar två andra personer att mobbningen blev så plågsam att de blivit tvungna 
att byta skola. Den ena av dessa två ungdomar flyttade dessutom till ett helt nytt 
bostadsområde. En överviktig ung flicka berättar att enda anledningen till att hon inte 
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blir mobbad i skolan är för att hon är med i ett stort och populärt tjejgäng och därför 
vågar ingen kommentera hennes vikt. Samma flicka och en pojke beskriver att de 
hemma ständigt blir kritiserade för sin övervikt av egna familjemedlemmar (Wills et al. 
2006). Feta och överviktiga pojkar blir mer och oftare mobbade, slagna och sparkade på 
i skolan i jämförelse med normalviktiga jämnåriga kamrater (Berg et al. 2005). Att som 
fet flicka eller pojke få öknamn och att andra gör sig roliga på deras bekostnad är 
vanliga former av mobbning och det finns ett klart samband mellan att bli mobbad och 
att ha ett för högt BMI (Janssen, Craig, Boyce & Pickett, 2003). Här berättar en pojke 
hur det känns för honom att bli retad; 
 

“A lot (frequency of teasing), ´cause they do it in schools and like outside 
around people. And like if you are in a public place they try to make fun of 
you and get everybody to laugh. Then they try to get you to cry and go away 
and stuff. They don´t want you there or something. They try to say something 
about you to make you leave, about your weight and stuff. They tried to get 
me to leave, but I didn´t. Like, at my school and stuff they try to say 
something about me to get me to leave cause of the people that wouldn´t 
want me to put it in the gang or something. They´ll try to say something 
about me to get me to leave. And I didn´t, I just stayed…They´ll probably 
like teasing. They´ll probably like getting other people to laugh at you and 
stuff.” (Snethen & Broome, 2007, s. 145)  

 
Studier rapporterar också att 15-16 åriga flickor och pojkar som är överviktiga står för 
mer mobbning och trakasserier mot andra jämnåriga än vad de normalviktiga gör 
(Janssen et al. 2003). 
 
Flera av de överviktiga ungdomarna i studien av Wills et al. (2006) pratar om att även 
om de skulle gå ner i vikt kan de fortfarande bli mobbade, då för att de är för smala, och 
hamna i en ond cirkel. Om man en gång har varit offer för mobbning visar studien att de 
som mobbar lätt hittar andra anledningar till fortsatt mobbning. 
 

“People who diet are…, you know, they could´ve been pushed about for 
being overweight, but if they lose too much weight they could pushed around 
for being too skinny and then they´ll eat again and be fat again and then 
back the same as before.” (Wills et al. 2006, s. 401) 

 

Känna oro 

Psykologiska symptom som t.ex. irritation, nervositet och sömnproblem rapporteras mer 
från ungdomar med högt BMI vid jämförelse med jämnåriga pojkar och flickor med 
normalt BMI (Berg et al. 2005). Oro, ångest och depression bland överviktiga 
ungdomar är vanligare än hos ungdomar med normal vikt och tittar man på 
frånvarodagar i skolan har överviktiga under en månad mer frånvaro än icke överviktiga 
ungdomar. Ångest, depression och frånvarodagar i skolan beskrivs i en studie av 
Schwimmer, Burwinkle & Varni (2003) ha ett samband. Sambandet mellan en 
viktrelaterad oro och depression tas även upp i studien av Allen et al. (2006). I en annan 
studie gjord av Swallen, Reither, Haas & Meier (2005) fann man att 12-14 åringar som 
bar på övervikt och fetma löper större risk att drabbas av depression än jämnåriga med 
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normalt BMI och att fler flickor än pojkar drabbas av depression. Ungdomar som är 
överviktiga sägs uppleva en betydligt lägre hälsorelaterad livskvalité än andra 
jämnåriga. De beskriver att de känner lika lite livskvalité som cancersjuka ungdomar 
(Schwimmer et al. 2003). Tonåringar som utsätts för viktrelaterad mobbning både av 
jämnåriga i skolan och familjemedlemmar löper större risk att drabbas av depression 
och andra psykiska symptom än tonåringar som bara blir mobbade av skolkamrater eller 
inte blir mobbade alls (Eisenberg, Nuemark-Sztainer & Story, 2003). Precis som ångest 
och depression kan låg självkänsla vara en konsekvens av att som tonåring vara 
överviktig. Samma grupp 12-14 åringar som rapporterar depression som en bidragande 
faktor till övervikt, rapporterar även låg självkänsla som en annan. Flickor i tonåren har 
i regel sämre självkänsla än pojkar (Swallen et al. 2005). 
 
I studien av Berg et al. (2005) ser man att andelen pojkar som har självmordstankar eller 
försökt begå självmord är högre bland de som är feta och överviktiga än bland de som är 
normalviktiga. Eisenberg et al. (2003) säger att viktrelaterad mobbning leder till att 
flickor och pojkar bär på tankar om självmord och att några av dessa ungdomar även 
försökt att begå självmord. Samma studie visar också att ungdomar som blir retade av 
familjemedlemmar tänker mer på självmord och försöker begå självmord i högre grad 
än de som inte blir retade av någon i den egna familjen. 
 
Känna sig ambivalent 
Ett problem som författarna i studien Fonseca & Gaspar de Matos (2005) vill peka på är 
att de överviktiga och feta ungdomarna tenderar att underskatta sin vikt, vilket resulterar 
i en lägre förekomst av fetma i undersökningen. Trots övervikten såg de sig själva som 
normalviktiga då många av deras skolkamrater har liknande kroppsform. Många unga 
rapporterar att de inte gick på diet då de själva ansåg att deras vikt var bra, trots för högt 
BMI-värde för deras ålder. I studien av Snethen & Broome (2007) beskriver deltagarna 
hur de inte alls ser på sig själva som överviktiga trots att både vågen och BMI visar på 
det. En stor del av de unga anser sig vara normalviktiga och en mindre del vill beskriva 
sig som underviktiga eller bara vara lite överviktiga. En deltagare beskriver det så här; 
  

” I feel okay because a lot of kids at my school… weight about the same as I 
do… it feels good to know that a lot of people weigh about the same much as 
you. “(Snethen & Broome, 2007, s. 144) 

 
När ungdomar talar om sin övervikt och syftar på deras egna kroppar tenderar ämnet att 
bli något diffust och motsägelsefullt. En del beskriver sig själva i termer som feta men 
det är svårt att riktigt få fram vad som ligger i innebörden av att vara fet. Några 
beskriver en fet person som någon med för mycket hud, för tjocka armar eller 
nedhängande fett. Termen övervikt används av många ungdomar då de pratar om andra 
människor eller i abstrakta termer och inte när de pratar om sig själva. Från ordet 
överviktig dras ofta slutsatser till hälsa/ohälsa istället för att direkt relatera till personens 
vikt och utseende. En pojke talar om fetma när han relaterar till sin egen mamma men 
om överviktiga människor då han pratar om ohälsa som ett allmänt begrepp (Wills et al. 
2006). 
 

 12



I studien av Fonseca & Gaspar de Matos (2005) visar resultaten på motsatsen, 
överviktiga tonåringar klassar sig själva som ohälsosamma i högre grad än 
normalviktiga ungdomar i samma ålder gör. Många av dem, speciellt pojkar tänker 
också på sig själva och uppfattar sina egna kroppar, som överviktiga. Studier av Snethen 
& Broome (2007) beskriver vad överviktiga i 12 årsåldern anser vara hälsosamt 
avseende kost, fysisk aktivitet samt vad som inte var hälsosamt, t.ex. snabbmat och 
godis. Till stora delar hade tolvåringarna rätt uppfattning om detta men när de beskrev 
hur de faktiskt levde skilde sig verkligheten från idealet. En informant i samma studie 
beskriver hur han brukade äta och att han ibland åt lite för mycket trots att han visste att 
det inte var hälsosamt. Det fanns i vissa fall en felaktig bild av vad som verkligen var 
nyttigt och inte. En deltagare beskriver; 
 

” Good types of food get´s you thinner, like peanut butter, it gives you     
protein.” (Snethen & Broome, 2007, s. 143) 

 
Som Evelyn nedan berättar kan mobbning leda till, förutom psykisk ohälsa och en 
orolig mamma, ändrade matbeteenden:  
 

Evelyn:” Well, Joanne (her friend) comes up ti me one day an´ says I´m 
gettin´ too fat. An´ I stopped eatin´ for a couple ´y weeks ´cause she said 
that, ´cause it hurt me. So I stopped eatin´ an´ my Mum…em, got on ´y me, 
like she kept shoutin´ at me “You better eat your dinner” an´ aw that.” 
Interviewer:” Really, how did you feel?” 
Evelyn:” Sad an´ sick, so I made mysel´ sick.” (Wills et al. 2006, s. 401) 

 
Det är mer vanligt att flickor känner ett behov av att banta än vad pojkar gör (Fonseca & 
Gaspar de Matos 2005). I studien som genomfördes av Berg et al. (2005) rapporteras att 
feta och överviktiga pojkar har mer oregelbundna matvanor än normalviktiga pojkar. 
Studien visar också att en del av dem hoppar över frukosten några dagar i veckan. 
 
Feta pojkar utvecklar oftare ett högriskbeteende med avseende att använda droger som 
t.ex. röka, sniffa lim och att använda narkotika jämfört med dem som är normalviktiga 
(Berg et al. 2005). 
 
Inte känna sig som andra 
Några tonåringar, speciellt flickor beskriver i Wills et al. (2006) upplevelsen av hur de 
begränsas i valet av kläder. På grund av övervikten och figuren kan de inte köpa de 
kläder som de vill. Många ungdomar beskriver känslan av att inte känna sig bekväma 
eftersom de inte kan bära kläder av samma typ som deras kompisar som är smalare än 
dem själva. För de överviktiga flickorna fick det ofta konsekvenser som att de uteblev 
från shoppingrundor och socialt umgänge med kompisar p.g.a. de inte ville prova nya 
kläder inför sina normalviktiga vänner.  
 
Studien av Snethen & Broome (2007), där 17 överviktiga unga ingår, beskriver just hur 
de överviktiga uttrycker en önskan om att få vara som sina normalviktiga vänner. Detta 
är något som beskrivs som svårt att uppnå eftersom både utseende och vad kompisarna 
har på sig skiljer sig åt. Informanterna berättar att de har på sig kläder de egentligen inte 
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tycker om men som de är tvungna att använda p.g.a. sin övervikt. En flicka beskriver 
det så här. 
 

”Sometimes I wear joggers like sweat pants and big shirts … I only have one 
pair of jeans that I like and I like to feel the way my friends feel, happy.” 
(Snethen & Broome, 2007, s. 145) 

 
Vidare beskrivs det som en ansträngning att hitta kläder som passar och att detta 
påverkar hur de unga ser på sig själva och på sin övervikt. En deltagare säger så här; 
  

”I don´t like my weight, I mostly wear strecht pants, and mostly jeans and I 
wear womens size clothes because I can´t wear children’s clothes and they 
are hard to find big sizes that fit … when I want to wear shorts I can´t do 
that because my legs pop out, and that´s so embarrassing.” (Snethen & 
Broome, 2007, s. 145) 

 
Fonseca & Gaspar de Matos, (2005) beskriver hur överviktiga och feta ungdomar har 
svårare att hitta nya vänner jämfört med normalviktiga ungdomar i samma ålder. 
Studien visar även att överviktiga och feta ungdomarna har något färre nära vänner än 
normalviktiga. Feta 15-åriga pojkar har mindre vänner i jämförelse med andra pojkar i 
samma ålder utan viktproblem (Berg et al. 2005). 
 
Hur ungdomar beskriver sin funktion i skolan kan förklaras i termer som hur de 
upplever att de fungerar tillsammans med lärare och med andra studenter, hålla 
uppmärksamhet på lektioner och att få läxor gjorda. Den beskriver även om de har nära 
vänner på skolan, känner sig glada och trygga där och hur ofta de har ursäkter för att 
inte komma dit (Swallen et al. 2005). I studien av Schwimmer et al. (2003) framgår att 
överviktiga barn och tonåringar i åldrarna upp till 18 år rapporterar betydligt lägre 
prestation i skolan jämförelsevis med normalviktiga ungdomar. Forskning visar dock en 
skillnad mellan flickor och pojkar. Det har visat sig fungera bättre för flickor och att 
skillnaden mellan könen märks främst på ungdomar runt 15-16 år, under de första åren 
på high-school. Familjestrukturen visar sig ha en viss betydelse i relationen till hur en 
ung överviktig person fungerar i skolan. Unga som är uppvuxna med t.ex. en förälder 
eller som har en annan typ av sammansättning i familjen uppger lägre skolfunktion i 
jämförelse med ungdomar uppvuxna i en kärnfamilj (Swallen et al. 2005). 
 
Känna vilja till att förändra sin kropp 
I studien av Snethen & Broome (2007) beskrivs att ungdomarna har insikt om att fysisk 
aktivitet är viktig för hälsan. De inser även att viktnedgång är viktigt för hälsan relaterat 
till hela kroppen, och inte bara till viktnedgången som enskild faktor. De sätter trots 
detta inte den fysiska aktiviteten som prioritet nummer ett utan beskriver att andra 
kvällsaktiviteter så som att göra läxor kommer före motion. Studier visar en signifikant 
skillnad i fysisk aktivitet i jämförelse mellan överviktiga och icke överviktiga ungdomar 
(Fonseca & Gaspar de Matos, 2005). Deltagarna i Snethen & Broome (2007) beskriver 
det jobbigt och svårt att motionera med övervikt. En 11-årig pojke säger att det ibland är 
svårt att vara aktiv och att han känner sig obekväm p.g.a. sin vikt. Sociala faktorer visar 
sig ha en betydande roll i förhållande till fysisk aktivitet, man går exempelvis ut och 
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spelar fotboll eller basket tillsammans med kompisar. En deltagare beskriver att det för 
honom är svårt att ägna sig åt den typen av fysisk aktivitet då han inte har några 
kompisar.  
 
Wills et al. (2006) beskriver hur tonåringar ser sambandet mellan motion och 
vikt/viktnedgång. Några av dem tvivlade dock på sambandet då vissa av tonåringarna 
uppgav att de under samma period som de gått upp i vikt, även börjat röra på sig mer. 
Många beskriver också hur de sällan eller aldrig får tillfälle att träna, delvis p.g.a. att 
deras vänner inte längre vill ägna sig åt fysiska aktiviteter och sport. Berg et al. (2005) 
beskriver hur den fysiska aktiviteten på fritiden numera är organiserad och inte alls lika 
spontan som förr. I forskningen från Wills et al. (2006) framgår att tonåringar, främst 
pojkar upplever att deras kroppar/övervikt bidrar till sämre prestationer i fysiska 
aktiviteter i jämförelse med normalviktiga kamrater. Några av deltagarna i samma 
studie beskriver hur de vill gå ner i vikt och anser då att det är lättare att öka andelen 
fysisk aktivitet istället för att ändra sin kosthållning.  
 
Omkring hälften av de 18 överviktiga 13-14 åringar, som ingår i studien av Wills et al. 
(2006), beskriver hur de har en önskan om att gå ner i vikt eller att de nyss försökt gå 
ner i vikt. När viktnedgången lyckats beskriver ungdomarna det med positiva känslor 
t.ex. glädje av att ha lyckats gå ner i vikt och att de ser resultaten i sin smalare kropp. En 
stolthet, upphetsning och en motivation uppges också till en eventuell fortsatt 
viktnedgång. En pojke beskriver den fysiska aktiviteten sammankopplat till sin 
viktnedgång och att detta hos honom frambringar goda känslor både fysiskt och mentalt. 
Hur det blir lättare att faktiskt röra på sig men även hur känslor av välbefinnande 
inställer sig och hur han nu njuter av livet mer än han gjorde som överviktig. Om 
ungdomarna tvärtom inte lyckas gå ner i vikt beskrivs känslor som att bli upprörd, 
frustrerad, deprimerad och orolig. För att överhuvudtaget lyckas gå ner i vikt beskriver 
några av ungdomarna att man måste ha egenskaper som kontroll, viljestyrka och 
självförtroende för att kunna nå sitt mål. De beskriver att sådana känslor är svåra att 
framkalla och även att de är svåra att behålla (Wills et al. 2006). 
 
DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras först metod och därefter resultat av artikelanalysen. 
 

Metoddiskussion 
Vi har jobbat med arbetet utifrån en modell av Friberg (2006) och vid funderingar kring 
metod har vi använt oss av hennes bok. Med hjälp av våra sökord fick vi många bra 
träffar och vi kände snabbt att vi var på rätt väg. Sökningen gick bra, mycket material 
inom området unga med övervikt fanns, något som bekräftade att ämnet är väldigt 
aktuellt och artiklarna var inte alltför svåra att hitta. Sökningen tydliggjorde att det inte 
finns så många kvalitativa artiklar inom området. Vi trodde att det skulle finnas 
betydligt fler. Det begränsade utbudet av dessa tror vi kan bero på det relativt känsliga 
ämnet som övervikt faktiskt är. Det kan vara svårt att genomföra bra intervjuer och få 
unga människor att uttrycka sina känslor och beskriva sina upplevelser med ord, av att 
inte vara som normalviktiga ungdomar. Att analysera både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar anser vi dock är positivt eftersom detta belyser problemet på olika sätt. 
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Kvalitativa artiklar gav mer kunskap om bakomliggande faktorer till övervikt och 
upplevd ohälsa. De kvantitativa artiklarna beskrev i siffror frekvens av olika faktorer 
kopplade till problemet. Vi är nöjda med artiklarna vi valt. Eventuellt hade vi hittat mer 
kvalitativa artiklar om vi utnyttjat fler databaser. Detta är något vi funderat på i 
efterhand. Samtidigt ser vi i artiklarna som analyserats att det är samma bakomliggande 
faktorer som återges som problem kopplat till övervikt.  
 
Artiklarna har hållit hög kvalité och relevansen har varit mycket bra. En av våra utvalda 
artiklar som är en del av vårat resultat är inte, enligt Ulrich´s databas, vetenskaplig. Den 
var av kvalitativ metod och därför mycket viktig för oss. Den har genomgått granskning 
av referi och dess uppbyggnad är som en vetenskaplig artikel och den går inte emot 
andra artiklars resultat. Vi anser även att den håller samma goda kvalité som våra övriga 
artiklar och med dessa samlade argument valde vi att behålla den. Alla våra artiklar är 
inte heller hämtade från vårdvetenskapliga tidsskrifter, utan även från medicinska. Vi 
ansåg att vi kunde använda dem eftersom övervikt hos unga personer i allra högsta grad 
så småningom kan leda till somatiska sjukdomar av olika slag vilket även artiklarna 
beskrev. 
 
Analysen av artiklarnas resultat gick också lätt men det var mer jobb än väntat att 
analysera kvantitativa artiklar. Då de kvantitativa artiklarna innehåller tabeller och text 
fick vi granska dem på ett något annorlunda sätt jämfört med kvalitativ data. De 
kvalitativa artiklarna var lättare att sammanställa och vi fick fram mycket bra underlag 
för vår analys från ungdomar eftersom artiklarna innehöll citat och egna beskrivningar. 
När man sammanställer resultat av kvalitativ forskning är det viktigt att lägga sin 
förförståelse åt sidan, så långt det är möjligt, detta för att som i vårt fall, få fram de 
ungas upplevelser av att leva med övervikt. Det är deras tankar och ord vi vill ha och 
inte förutfattade meningar eller vinklingar från oss.  
 
Vi har även använt oss av elektroniska webbsidor såsom Google, Karolinska Institutet, 
Världshälsoorganisationen och Statens Folkhälsoinstitut. Här har vi bland annat funnit 
faktadelar till vår bakgrund.  
 

Resultatdiskussion 
Vi anser att syftet med vår studie är uppnått eftersom vi fått ökad förståelse för 
bakomliggande faktorer som påverkar unga människors upplevelse av att leva med 
övervikt och fetma. Vår undersökning kan dock inte gälla för alla ungdomar då urvalet 
av artiklar är för litet för att dra en sådan slutsats. Vi har utgått ifrån ett 
livsvärldsperspektiv som beskrivs i Dahlberg et al. (2003) för att komma fram till hur 
unga personer med övervikt erfar sin livsvärld. Det har i vår studie gett en inblick i hur 
flickor och pojkar upplever sin situation, vilket ökar kunskapen inom ämnet för oss som 
blivande sjuksköterskor. Med ökad medvetenhet om deras upplevelser kan vi bemöta 
dem på ett bättre sätt. 
 
Viktiga tyngdpunkter i resultatet är att överviktiga ungdomar ofta upplever att de blir 
mobbade, har sämre självkänsla, är mer missnöjda med sina kroppar och är mindre 
fysiskt aktiva än normalviktiga unga. Många beskriver även viktnedgång som en stor 
önskan relaterad till hälsa som innefattar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
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Några få ungdomar har dock en annan syn på saken, de ansåg att de såg ut som alla 
andra, trots att deras BMI visade på en övervikt. Som Snethen & Broome (2007) tar upp 
kanske vi börjar gå mot ett allt högre ”normal- BMI”. Den normala människan väger 
några kilo mer i dagens samhälle än för 30 år sedan. Denna uppfattning är viktig att ta 
sikte på för att få barn och unga medvetna om hälsoriskerna och av en dålig livsstil 
redan i tidig ålder. Snethen & Broome (2007) beskriver i sin forskning hur föräldrar 
föder sina barns normer och värderingar. Exempelvis tyder forskningen (Snethen & 
Broome, 2007) på att om en förälder inte tycker att dess barn är överviktigt så är barnet 
självfallet av samma uppfattning, detta är någonting vi absolut håller med om.   
  
Våra funderingar har kretsat kring att man kan anta att unga personer inte har samma 
perspektiv och funderingar kring övervikt som vuxna har och detta innebär att 
information, undervisning i ämnet från samhället, skolan och medier etc. bör vara 
anpassad till olika åldrar. Även detta beskrivs i Snethen & Broome (2007). 
Genomgående forskningen vi använt oss av, bl.a. i studien av Fonseca & Gaspar de 
Matos (2005) påpekas att unga överviktiga har en ökad risk för att psykosociala och 
psykiska problem kan fortsätta ända in i vuxenlivet jämfört med normalviktiga med 
samma problem i tonåren. Det innebär att när de når vuxen ålder kan de redan ha många 
års upplevelse av ohälsa. Ansvaret, anser vi, liksom Berg et al. (2005) skriver i sin 
forskning ligger till stor del på föräldrarna och vuxna i ungdomarnas omgivning som 
ska finnas där för att ge en bra start i livet och stödja aktiviteter som är bra för hälsan. 
Med det menar vi speciellt sunda och goda vanor avseende mat, aktivitet och motion. 
Föräldern måste själv föregå som ett gott exempel annars ger han/hon dubbla budskap 
till sitt barn. 
 
Kön tycks ha en betydande roll för negativa psykosociala konsekvenser för hälsan då 
unga kvinnor angav detta i högre grad jämfört med unga män (Swallen et al. 2005). 
Detta är någonting som genomsyrar de artiklar vi använt oss av. Flickor tycks känna 
mer oro över vikt och figur (Wills et al. 2006). Likaså har de en större benägenhet att 
utveckla ohälsosamma beteenden relaterade till mat så som bantning eller hetsätning, 
detta kan i sin tur leda till anorexi eller bulimi (Fonseca & Gaspar de Matos, 2005). I 
dagens samhälle är det kanske mer accepterat för en pojke att vara överviktig. Som 
flicka kan man eventuellt känna en större påtryckning från t.ex. media som visar ett 
mycket smalt kvinnoideal. 
 
Förr ansågs det vara fint och förmöget att vara överviktig, detta tydde på att familjen 
hade det gott ställt och råd att köpa mat. I dag är det snarare tvärtom, lågavlönade har 
generellt även det största midjemåttet, även om skärpet kring magen nu har visat sig öka 
i alla samhällsklasser. Wills et al. (2006) diskuterar kring att det är mindre accepterat i 
de högre samhällsklasserna att vara överviktig och att ha överviktiga barn. Ser vi oss 
runt i samhället tror vi att det stämmer bra in på verkligheten. Det är dyrt att leva, en av 
våra största utgifter i vardagen är mat och mat av bra kvalité är dyr. Snabbmat och 
halvfabrikat är billigare, en familjemåltid bestående av fem korvar kan du få på IKEA 
för 25 kronor. I många familjer spelar även tiden en stor roll. Halvfabrikat går oftast 
snabbare att laga och i vår stressiga tid blir det ett dåligt men snabbare alternativ än 
husmanskosten som kräver framförhållning vid inköp, tillagning och maten tar även 
ofta längre tid att laga. Om ungdomar eller även de yngre åldrarna, barnen, får vara med 
och laga mat kan de på sikt lära sig vilken mat som är hälsosam. På så sätt kan föräldern 
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tidigt hjälpa sitt barn/ungdom att inte hamna i situationer som leder till ohälsa. Snethen 
& Broome (2007) menar att i och med att de är föräldrarna som inhandlar maten så 
ligger det stora ansvaret på dem. Vilket absolut stämmer. 
 
Ett allt mer utvecklat och bekvämare samhälle har lett till mindre kroppsarbete, 
människan blir alltmer stillasittande vilket är negativt för hälsan. Man är inte lika fysiskt 
aktiv som förr när man gick med tvätt till sjön och med lie till åkern. Idag har vi 
maskiner för sånt arbete. Men som en överviktig pojke i Wills et al. studie (2005) 
beskriver är hans största önskan att gå ner i vikt för att få tillbaka sin fysiska förmåga 
och kunna arbete normalt med sin kropp. Genom tiderna har barn och ungas aktiviteter 
förändrats. Vi tänker på datorn där allt fler timmar spenderas, likaså TV med fler 
kanaler som också tar upp allt större del av de ungas fritid. Snethen & Broome (2007) 
diskuterar kring att det inte finns någon stor skillnad mellan överviktiga och 
normalviktiga då det gäller TV: tittande och datoranvändande, detta är något vi håller 
med om, men de barn/unga med större risk och anlag för att utveckla övervikt och fetma 
bör i högre grad undvika stillasittande aktiviteter. Vi anser att information och 
undervisning i skola till barn och unga men likaså till föräldrar bör fokuseras på hur 
inaktivitet påverkar de ungas hälsa tidigt i livet. Det är då kanske framförallt 
proportionerna i tid som behöver diskuteras. Det är inget fel att se på TV eller spela 
dataspel om det sker under en rimlig tidsram. En aktivitet som dataspel kan ju också 
innebära social kontakt med kamrater vilket är positivt för hälsan. Närmiljön har även 
den förändrats och många ungdomar är beroende av skjuts eller att åka t.ex. buss för att 
ha möjlighet att vara med på någon aktivitet eller för att komma till skolan. Hade 
personen kunnat gå eller cykla hade det varit bättre för hälsan. Dataspel är, som skrivits 
ovan, en stor del av unga människors vardag. Utvecklingen av dataspel tycker vi i 
nuläget har tagit ett steg i rätt riktning då man tagit fram spel av en mer aktiv karaktär. 
Nu finns t ex spel där man står upp och använder kroppen som olika dansspel, spel där 
man utför olika sporter som boxning, tennis, bowling och även spel där du som 
rockstjärna och står på scen finns idag i våra butiker. 
 
Familjestrukturen i dag är inte heller vad den tidigare var då fler ungdomar växte upp i 
en kärnfamilj (Swallen et al. 2005). Idag lever fler flickor och pojkar i en annan 
sammansättning i familjen som t.ex. att leva med halvsyskon, styvmor/far eller att 
växelvis bo hos sin mor eller sin far. Det innebär att barnet kan ha flera olika hushåll att 
förhålla sig till t ex. när det gäller att äta. Pappa kan t.ex. laga riktig mat och vara 
återhållsam med godsaker medan mamma kan ha motsatt inställning. I vår analys har 
det framkommit att detta kan vara en bidragande faktor till psykosociala problem för 
unga med övervikt. Detta kan naturligtvis även vara ett problem för ungdomar utan 
övervikt. Mobbning, hårda ord och trakasserier av den egna familjen förekommer (Wills 
et al. 2006) och detta anser vi vara en negativ faktor för den unga människan. Blir våra 
ungdomar sedda, tas de på allvar och blir de tillräckligt väl omhändertagna? Vi tror att 
det har betydelse för hälsan och välbefinnandet om man är trygg i den miljö man lever i. 
Föräldrar och vuxna har ett ansvar att fråga hur det varit i t.ex. skolan och att bry sig om 
sitt barn eller tonåring. Det är speciellt viktigt när de ser att deras barn/ungdomar inte 
verkar glada eller är som de brukar vara. Vi tror att stöd, hjälp och gott bemötande från 
föräldrar har en central plats i problemet med övervikt. Föräldrarna eller vuxna i 
ungdomarnas närhet måste ta sig tid att prata för att på så sätt få reda på om t ex. 

 18



mobbning förekommer. Det är inte bara en fråga gällande ämnet övervikt utan en 
samhällsfråga då så många unga personer i vårt samhälle mår dåligt.  
 
I resultatet framgår att unga överviktiga som på ett eller annat vis mobbas eller trycks 
ner p.g.a. sin vikt i hemmiljön i högre grad drabbas av depressioner och andra psykiska 
symtom i jämförelse med de som inte blir utsatta hemma (Wills et al. 2006). Vi tror inte 
att mobbning hemifrån är något som i grund och botten var menat att bli, åtminstone 
inte i de allra flesta hushåll. Hur kan då detta ändå förekomma? Vi spekulerar i om det 
egentligen kan ha sin grund i att familjen vill uppmuntra, stödja, och hjälpa den 
överviktiga till att förbättra sin situation men att det blir fel. Att syskon emellan bråkar 
och använder hårda ord känns mer accepterat än om en vuxen beter sig på samma sätt 
mot ett barn. Vi tror dock att även orden från syskon drabbar den överviktiga hårt och 
bidrar till en sämre hemmiljö. 
 
Övervikt kan ligga i en ond cirkel där mobbning föds. Detta kan sedan leda till en rad 
olika följder för den egna hälsan så som störda matbeteenden, högriskbeteenden eller 
t.o.m. tankar på själmord, allt för att dämpa den ångest som övervikt och mobbning 
framkallat. Det störda matbeteendet tror vi liksom Janssen et al. (2004) kan vara ett sätt 
att trösta sig för stunden, trots att det ofta leder till ytterligare övervikt och ångest. Det 
är inte enkelt att svara på hur vi som sjuksköterskor kan förhindra att mobbningen 
fortsätter. Ovan beskrivna problem är av så allvarlig karaktär att kontakt med t.ex. 
kurator bör tas. Vederbörande kan ta de kontakter som behövs för att hjälpa den unga 
med övervikt. Mobbning kan även leda till mindre socialt umgänge, depression, sämre 
självkänsla, frustration och isolering. Här vill vi se att framförallt skolan rycker in på ett 
tidigt stadium och sätter ett stort stopp för detta. Man kan t.ex. anordna temadagar mot 
och för att förebygga mobbning. Alla kan få en fadder, eller kamratstödjare. Att få 
barnen delaktiga i aktiviteter kring mobbning tror vi är ett bra sätt att belysa ämnet och 
få de unga att förstå vad mobbning egentligen handlar om.  
 
I vårt resultat framgår tydligt att en del av de överviktiga ungdomarna själva står för 
mycket av mobbningen som pågår runt om i våra skolor. Då är det inte främst 
mobbning riktat mot sina överviktiga kamrater utan mobbning mot alla. Hur kan detta 
komma sig? Detta är ingenting vi finner svar på i artiklarna men vi, precis som Janssen 
et al. (2004), diskuterar kring att det kan bero på frustrationen de upplever, kanske 
otrygghet i familjen, brist på tid med föräldrar eller andra vuxna, brist på vänner och att 
man vill vara någon. Man vill bli sedd och bli bekräftad. Osynligheten och eller att bli 
mobbad som ung flicka eller pojke kan leda till att de väljer en väg där de själva hävdar 
sig genom hårda ord eller slag mot andra.  
 
Då övervikt är ett ständigt ökande problem i hela världen, kommer inte minst vår 
sjukvård att drabbas av detta. Övervikt och fetma är en stor belastning på kroppen och 
de somatiska påföljderna är många. Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 är 
diagnoser som redan ökat och som kommer vara mycket vanliga inom vården framöver. 
Även som Snethen & Broome (2007) diskuterar anser vi att det är viktigt att som 
blivande sjuksköterskor bemöta unga personer med överviktsproblem på lika villkor 
som andra, det vill säga likadant som de vi bemöter utan övervikt. Forskning (Puhl & 
Latner, 2007) visar att ungdomar ser på en överviktig människa med annorlunda ögon 
än hur man ser på en normalviktig. De ser dem som lite dummare, eller med en 
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”stackars-känsla” och att han/hon lätt nedvärderas. Som vårdare måste vi vara medvetna 
om detta i vårdrelationen för att kunna se förbi de somatiska sjukdomarna och se 
personen bakom som en levd och subjektiv kropp. Det beror naturligtvis på vilken ålder 
barnet/den unga är i då det har betydelse för hur vederbörande uppfattar sin situation. Vi 
måste ta oss tid till en öppenhet och lyhördhet för att fånga patientens mentala problem, 
så som depressiva symtom och negativa tankar om sig själv, på samma sätt som det 
somatiska. En bra kommunikation mellan vårdare och patient tror vi kan göra detta 
möjligt.  
 
I studien av Puhl & Latner (2007)  finner vi ett experiment gjort på ungdomar där de ska 
para ihop ett antal adjektiv med människosiluetter. I studien beskrevs överviktiga 
figurer som mer lata, dumma, elaka, smutsiga, ohälsosamma, socialt oaccepterade, 
mindre populära, mindre lyckliga, mindre attraktiva, akademiskt odugliga, samt som 
lögnare. Att inte döma människor på förhand utan att möta varje individ med samma 
respekt är en skyldighet som alla människor har, likväl är det en rättighet för alla 
människor att bli bemötta med respekt.  
 
För att förebygga övervikt och fetma hos barn och unga tycker vi att det krävs tidiga 
insatser i form av engagemang i första hand från hemmet, föräldrar och från närstående. 
Därefter anser vi liksom Fonseca & Gaspar de Matos (2005) beskriver, att ett 
engagemang från många instanser är nödvändigt, här håller vi med författarna då de 
menar att framför allt skolan har en mycket viktig roll. Samhället har även det en 
betydande roll i hur vi idag ska förebygga den epidemi som fetma nu faktiskt klassas 
som, som drar fram över hela världen. Vi tror att man redan i tidig ålder måste 
informera och ge barn och unga kunskap om kost, motion och en bra livsstil. Detta är 
något som beskrivs av bland annat Berg et al. (2005) Denna typ av förebyggande arbete 
kan t.ex. göras i skolor på speciella dagar, dock tror vi att det skulle behövas som ett 
obligatoriskt ämne på skolschemat.  
 
Övervikt hos barn och ungdomar är ett mycket aktuellt ämne. Vi ansåg därför att det var 
angeläget för oss att undersöka saken närmare och på en beskrivande nivå få kunskap 
om hur dessa människor upplever sin livsvärld. Livsvärlden är ju den verklighet som 
alla dagligen befinner sig i (Dahlberg et al. 2003) och därmed otroligt betydande för, i 
det här fallet, unga med övervikt. Den försämrade livskvalitén som unga människor 
med övervikt och fetma upplever, kan till stor del komma från det dömande samhället vi 
lever i. Genom en ökad förståelse om hur fetma uppkommer och hur den är att leva 
med, kan det hjälpa till att minska fördomar mot människor med övervikt och fetma. I 
SBU – rapporten (2002) kan vi läsa om just det här. Vi anser att det är en viktig roll för 
sjuksköterskan att verkligen sätta sin förförståelse och sina fördomar åt sidan om eller 
då personen kommer för att söka hjälp i vården och som Dahlberg et al. (2003) skriver 
bör sjuksköterskan gå in i den vårdande relationen med en öppenhet för att se hela 
patienten, som levd och som subjektiv kropp. Dahlberg et al. (2003) beskriver också 
tyngden i att vårdaren använder sin personliga kunskap och sin erfarenhet för att bjuda 
patienten absolut närvaro i det vårdande mötet. 
 
För att uppleva hälsa och uppleva sig som en hel och unik människa måste man känna 
vördnad för sitt liv och för att känna vördnad för sitt liv måste människan kunna hantera 
sitt lidande (Dahlberg et al. 2003). Vad vi har förstått, efter att ha skrivit denna studie, är 
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att många unga med överviktsproblem befinner sig i lidande. Dahlberg et al. (2003) 
skriver att vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande och det är precis vad vi 
vill uppnå som blivande sjuksköterskor. Vi vill hjälpa unga överviktiga med att kunna 
hantera sitt lidande och skapa förutsättningar för dessa att känna välbefinnande. För att 
detta ska kunna ske måste vi se såväl lidande som välbefinnande unikt för varje 
människa/patient (Dahlberg et al. 2003). Vi måste våga ta till oss patienternas känslor, 
lyssna av och ta itu med jobbiga frågor av, kanske, existentiellt slag.  
 
 

Vårdhandlingar 
Resultaten vi fått fram ger en vägledning till hur sjuksköterskan praktiskt kan tillämpa 
kunskapen inom vården, exempel på konkreta vårdhandlingar; 
 

• Utgå inte från att alla barn och ungdomar med övervikt har problem. 
• Visa redan vid första mötet t.ex. i väntrum att hon/han är respekterad. 
• Sätt förförståelse åt sidan. 
• Döm inte på förhand. 
• Försök att ta in och förstå patientens livsvärld. 
• Om en patient berättar att hon/han har problem i t.ex. skolan ta det på allvar och 

hjälp till med de kontakter som behövs. 
• Underlätta för patienten vid besök i samband med vård t.ex. att det finns kläder 

som passar, att han/hon inte behöver blotta sin kropp vid omklädning eller 
undersökning. 

• Gör dem delaktiga i sin vård och skapa aktiviteter utifrån deras förutsättningar 
och intressen. 

• Tala med patienten om kost, eventuellt koppla in en dietist. 
• Tala med patienten om motion, hälsa och friskvård. 
• Om patienten fortfarande bor hemma eller har nära kontakt med 

föräldern/föräldrarna, gör även dem delaktiga i vården som erbjuds. 
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BILAGA 1 
Datasökning av artiklar                 
 
 

 

Databas Sökord Antal träffar Artikel 
Cinahl+ERIC, 
Medline 1: obesity 123048   
  2: overweight 20080   
  3: adolescent* 1303634   
  4: quality of life 134368   
  5: qualitative study 12773   
  6: self-esteem 24937   
  7: perception 238831   
  8: body image 14329   
  9: bullying 2757   
  Kombinationer av sökord 1-9     
  1 or 2 128779   
  1 and 2 14346   
  1 and 4 1848   
  1 and 3 and 4 289 Art 8, 7, 9 
  1 and 2 and 5 17 Art 6 
  1 and 5 and 8 7 Art 4 
 1 and 3 and 7 250 Art 2 
 1 and 2 and 9 10 Art 5, 1 
  1 and 2 and suicide 35 Art 3 

Artiklar 
 
1: Social background, aspects of lifestyle, body image, relations, school situations, and 
somatic and psychological symptoms in obese and overweight 15-year-old boys in a 
county in Sweden.   
2: Perception of overweight and obesity among Portuguese adolescents: an overview of 
associated factors.  
3: Associations of Weight-Based Teasing and Emotional Well-being among 
adolescents.  
4: Weight, Exercise and Health- Children´s Perceptions.  
5: Associations Between Overweight and Obesity With Bullying Behaviors i School-
Aged Children.  
6: Young teenager´s perceptions of their own and other´s bodies: A qualitative study of 
obese, overweight and `normal´ wiéight people in Scotland.  
7: Why do some overweight children experience psychological problems? The role of 
weight and shape concern.  
8: Health-Related Quality of Life of Severly Obese Children and Adolescents. 
9: Overweight, Obesity, and Health-Related Quality of Life Among Adolescents: The  
National Longitudinal Study of Adolescent Health.  
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BILAGA 2 

Översikt av analyserad litteratur 
 
       Perspektiv            Syfte                        Metod                    Resultat  
       
Titel:  
Social 
background, 
aspects of 
lifestyle, body 
image, 
relations, 
school 
situations, and 
somatic and 
psychological 
symptoms in 
obese and 
overweight 15-
year-old boys 
in a county in 
Sweden. 
 
Författare:  
Berg, I-M., 
Simonsson, B. 
& Ringqvist, I. 
 
Tidskrift:  
Scandinavian 
Journal of 
Primary Health 
Care 
23. 95-101. 
 
Årtal:  
2005 
 

Kvantitativ 
studie. 
 
 
 
      
 
 
                         

Syftet med 
studien var att 
jämföra livsstil 
och olika 
hälsoaspekter 
bland feta, 
överviktiga och 
normalviktiga 15-
åriga pojkar i 
Västmanland, 
Sverige. 

Ett 
frågeformulär 
bestående av 31 
frågor 
användes. 
Dessa frågor 
lades i grupper 
om sex. 

Resultatet visar att 
feta och överviktiga 
pojkar har mer 
oregelbundna 
matvanor, är mindre 
nöjda med sina 
kroppar och har färre 
kompisar än 
normalviktiga pojkar. 
De tycker mindre om 
skolan, har mer 
frånvaro och röker 
och sniffar mer än 
normalviktiga.  
 

Titel: 
 Perception of 
overweight and 
obesity among 
Portoguese 
adolescents: an 
overview of 
associated 
factors.   

Kvantitativ 
studie. 
 
 
                         

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
psykosociala 
faktorer som 
skiljer feta och 
överviktiga 
ungdomar från 
normalviktiga 

 Frågeformulär 
med frågor om 
bl.a ålder, kön, 
matvanor, TV-
tittande, fysisk 
aktivitet och 
BMI användes. 
 
 

I resultatet framgår 
att unga överviktiga 
utövar mindre fysisk 
aktivitet än 
normalviktiga 
ungdomar. Flickor 
bantar mer än pojkar 
och överviktiga 
flickor bantar mer än 
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Författare: 
Fonseca, H. & 
Gaspar de 
Matos, M. 
 
Tidskrift: 
European 
Journal of  
Public Health. 
15, (3) 323-
328. 
 
Årtal: 
2005  

ungdomar.   
 
 
 

icke-överviktiga 
flickor och 
överviktiga 
ungdomar tycker att 
det är svårt att få 
kompisar. 

Titel: 
Associations of 
Weight-Based     
Teasing and 
Emotional 
Well-being 
among 
adolescents. 
 
Författare: 
Eisenberg, 
M.E., 
Neumark-
Sztainer, D. & 
Story, M. 
 
Tidskrift: 
Arch Pediatric 
Adolescent 
Medicine. 
157, 733-738. 
 
Årtal: 
2003 

Kvantitativ 
studie. 

Syftet med 
studien var att 
fastställa 
sambandet mellan 
viktbaserad 
mobbning och 
kroppslig 
belåtenhet, 
självkänsla, 
depressiva 
symtom, 
självmordstankar/ 
försök. 
 
 

En enkätstudie 
med flertalet 
frågor 
användes. 

Resultatet visar att 
viktbaserad 
mobbning är vanligt. 
En del av 
ungdomarna 
rapporterar att de blir 
mobbade/retade både 
av jämnåriga 
kamrater och 
familjemedlemmar. 
Viktrelaterad 
mobbning är kopplat 
till kroppsmissnöje, 
låg självkänsla, 
depressiva symptom, 
tankar på självmord 
och 
självmordsförsök. 

Titel:  
Weight, 
Exercise and 
Health- 
Children´s 
Perceptions. 
 
Författare: 
Snethen, J.A. 

Kvalitativ 
studie. 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
identifiera barns 
perspektiv av 
deras egna vikt, 
träning och 
hälsostatus. 

Intervjuer 
genomfördes 
och spelades in 
på band. Detta 
skrevs ned och 
utifrån detta 
bildades teman. 

I resultatet framgår 
att barn identifierar 
hälsosamma samt 
ohälsosamma 
beteenden som tex. 
näringsintag och 
fysisk aktivitet. 
Överviktiga barn blir 
ofta offer för 
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& Broome, 
M.E. 
 
Tidskrift: 
Clinical 
Nursing 
Research 16, 
(2) 138-152. 
 
Årtal: 
2007 

mobbning och de 
tycker att det är 
jobbigt att handla 
kläder och att klä sig 
rätt.    

Titel: 
Associations 
Between 
Overweight 
and Obesity 
Bullying 
Behaviors in 
School-Aged 
Children. 
 
Författare: 
Janssen, I., 
Craig, W.M., 
Boyce, W.F. & 
Pickett, W. 
 
Tidskrift: 
Pediatrics Vol 
113 No 5 May 
2004. 1187-
1194. 
 
Årtal:  
2004. 

Kvantitativ 
studie. 
 
 
 
                         

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
relationen mellan 
mobbning och 
övervikt och 
fetma bland 
kanadensiska 
tonåringar.  

Forskarna 
använde sig av 
ett 
frågeformulär 
för att få syftet 
besvarat.  

Resultatet visar ett 
samband mellan 
övervikt och olika 
typer av mobbning. 
Tonåringarna med 
övervikt visade även 
en ökad tendens till 
att mobba sina 
normalviktiga 
kamrater. 

Titel:.  
Young 
teenagers´s 
perceptions of 
their own and 
other´s bodies: 
A qualitative 
study of obese, 
overweight and 
`normal´ 
weight young 
people in 
Scotland.  

Kvalitativ 
studie 
 

Syftet med 
studien var att ta 
reda på om, och 
hur vikt och 
kroppsstorlek 
påverkar 
tonåringars 
dagliga liv och 
hur detta upplevs. 
 

Först användes 
ett 
frågeformulär 
för ett första 
urval, därefter 
valdes 
informanter ut 
och dessa 
intervjuades av 
forskarna.  
 

Resultatet är indelat i 
olika teman som 
redovisar hur 
tonåringarna upplever 
sin livsvärld. 
Exempelvis synen på 
den egna kroppen, 
konsekvenser till 
övervikt, upplevelsen 
av att gå ner i vikt 
samt hur 
omgivningen ställer 
sig till tonåringars 
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Författare: 
Wills, W., 
Backett-
Milburn, K., 
Gregory, S. & 
Lawton, J. 
 
Tidskrift: 
Social Science 
& Medicine 
62. 396-406. 
 
Årtal:  
2006. 

övervikt.  

Titel:  
Why do some 
overweight 
children 
experience 
psychological 
problems? The 
role of weight 
and shape 
concern. 
 
Författare: 
Allen, K.L., 
Byrne, S.M., 
Blair, E.M. & 
Davis, E.A. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Pediatric 
Obesity 1. 239-
247. 
 
Årtal: 
 2006. 

Kvantitativ 
studie. 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet mellan 
vikt, oro kopplat 
till vikt och figur, 
självkänsla, 
kroppsmissnöje 
samt depression 
hos unga 
människor. 

Deltagarna fick 
fylla i olika 
frågeformulär 
men vissa delar 
genomfördes 
med intervju av 
forskarna.  

Resultatet visar att 
överviktiga unga 
hade mer oro kring 
vikt och figur än 
normalviktiga. De 
visade även att unga 
med mer oro uppgav 
lägre självkänsla, mer 
kroppsmissnöje, och 
fler depressiva 
symtom än unga med 
mindre eller ingen 
oro kring vikt och 
figur. 

 
Titel:  
Health-Related 
Quality of Life 
of Severly 
Obese Children 
and 

Kvantitativ 
studie. 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
livskvalitén 
mellan 
normalviktiga, 
överviktiga, feta 

Deltagarna fick 
fylla i 
frågeformulär. 

Resultatet visar att 
överviktiga unga 
människor uppger 
liknande livskvalité 
som unga 
diagnostiserade med 
cancer och betydligt 
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Adolescents. 
 
Författare: 
Schwimmer, 
J.B., 
Burwinkle, 
T.M. & Varni, 
J.W. 
 
Tidskrift: 
JAMA 289. 
1813-1819. 
 
Årtal:  
2003. 

samt ungdomar 
diagnostiserade 
med cancer. 

lägre livskvalité i 
jämförelse med 
normalviktiga.  

 
Titel: 
Overweight, 
Obesity, and 
Health-Related 
Quality of Life 
Among 
Adolescents: 
The National 
Longitudinal 
Study of 
Adolescent 
Health   
 
Författare: 
Swallen, K.C., 
Reither, E.N., 
Haas, S.A. & 
Meier, A.M.    
   
Tidskrift: 
Pediatrics 115, 
(2) 340-347. 
  
Årtal:  
2005 

Kvantitativ 
studie.  
 
 
 
      
 
 
                         

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet mellan 
övervikt, 
undervikt och 
hälsorelaterad 
livskvalité hos 
ungdomar. 

Deltagarna 
intervjuades två 
gånger med ett 
års mellanrum. 

Resultatet visar att 
överviktiga 
ungdomar har 
generellt sämre hälsa 
än jämnåriga 
ungdomar med 
normal vikt. Det 
visade även på vissa 
fysiska begränsningar 
hos överviktiga. 
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