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Sammanfattning    

Bakgrund och problemformulering: Fetma är ett samhällsproblem i alla 

åldersgrupper på många håll i världen. Fetma och övervikt hos barn och ungdomar kan 

ge både fysiskt och psykiskt negativa effekter. Det finns flera orsaker till att fetma 

uppkommer, olika faktorer som livsstil, miljö, och arv kan samverka i utvecklingen av 

fetma. I det svenska samhället är risken för fetma ökad eftersom det finns nästintill 

obegränsad tillgång till fett- och energirik kost samt att de individuella kraven på fysisk 

aktivitet är låga. 

 

Syfte: Att belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. 

 

Metod: Metoden som använts är litteraturöversikt.  

 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: påverkad självbild, vikten av 

sociala relationer och önskan om förändring. Kategorierna innehåller sju subkategorier, 

att vara självkritisk, att leva med sin kropp, att känna samhörighet, att uppleva 

utanförskap, att försöka gå ner i vikt, att ta ansvar och att vara fysiskt aktiv. Detta 

belyser barns åsikter om den egna självbilden, självuppfattningen, själv-värde och 

relationen till andra.   

  

Diskussion: Det finns ett samband mellan högre BMI och lägre livskvalitet. 

Sjuksköterskans bemötande av barn och ungdomar som är drabbade av övervikt eller 

fetma ska bygga på respekt för patientens värdighet och ska inte påverkas av det fysiska 

utseendet. För att kunna ge den bästa omvårdnaden och kunna främja patientens hälsa 

och lindra dess lidande måste sjuksköterskan inte bara vårda den fysiska kroppen utan 

se till människans helhet. 

 

Nyckelord: Obesity, Overweight, Children, Adolescent, Experience, Perception.  
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INLEDNING 

Fetma och övervikt är ett ökande samhällsproblem för både barn och vuxna (Berg, 

2005). Ämnet barnfetma är något som ligger i tiden, och det berör många i samhället. 

Vi blev nyfikna på ämnet för att vi båda tycker att det är intressant med förebyggande 

arbete och vård av barn och ungdomar.  

Vi anser att övervikt och fetma är något som trots att det får stor uppmärksamhet i 

media ändå är känsligt att diskutera med människor som är drabbade av det. Vi har valt 

att skriva om ämnet fetma och övervikt hos barn eftersom det är något som vi alla med 

största sannolikhet kommer att stöta på i vårt arbete som sjuksköterskor. Kunskapen om 

hur barnen upplever sin övervikt eller fetma är väsentligt för sjuksköterskan för att hon 

ska kunna bemöta dessa barn på bästa möjliga sätt.  

 

BAKGRUND 

För att skapa en ökad förståelse för ämnet barnfetma och dess inverkan på barns liv 

kommer bakgrunden att presenteras i olika kapitel. Dessa kommer att beskriva 

definitionen av övervikt och fetma, övervikt och fetma ur ett folkhälsoperspektiv, 

orsaker till övervikt och fetma hos barn, risker med övervikt och fetma, kroppen och 

lidande och sist sjuksköterskans roll. 

 

Definition av övervikt och fetma 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU, (2002) finns det många 

metoder för bestämning av mängden kroppsfett men dessa kan vara för komplicerade 

för att använda i klinisk verksamhet. Därför används indirekta metoder som är baserade 

på sambandet längd och vikt. BMI (body mass index) är en metod som beräknar om en 

individ är under- eller överviktig. En svaghet med BMI är att det inte skiljer mellan fett 

och muskelmassa. Janson och Danielsson (2003) menar att en person med ett högt BMI 

inte behöver vara tjock utan istället kan vara mycket muskulös. Enligt 

Nationalencyklopedin (2009) ska en vuxen individ vid normalvikt ligga mellan 20-25 i 

BMI. BMI räknas genom att kroppsvikten i kg divideras med kroppslängden i meter i 

kvadrat. Enligt Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) är ett BMI (för vuxna) över 25 

klassat som övervikt, medan gränsen för fetma går vid ett BMI värde på över 30. 

 

Gränserna för fetma och övervikt varierar med åldern hos barn och därför kan inte 

vuxengränser användas. Exempelvis är ett normalt BMI hos flickor i 5 årsåldern mellan 

15–17, medan flickor i 10 årsåldern bör ha ett BMI på 16-20. Övervikt hos flickor i 5 

årsåldern är ett BMI på 17-20, och fetma räknas som ett BMI över 20. För flickor i 10 

årsåldern är ett BMI på 20-24 tecken på övervikt och ett BMI över 24 räknas som fetma 

(Marcus, 2006). En rultig ettåring är sunt, en ”tjock” tvååring behöver inte ha ökad risk 

för att bli en överviktig vuxen. Efter tre års ålder blir svårare att förutspå om det rultiga 

barnet kommer att bli överviktigt. Överviktiga barn i 4-6 årsåldern med ärftliga faktorer 

bör observeras för eventuell behandling av fetma (Janson & Danielsson, 2003). 
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Övervikt och fetma ur ett folkhälsoperspektiv 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2008) är begreppet folkhälsa en beskrivning på 

folkets hälsotillstånd. Hälsan skall vara så bra som möjligt och jämlikt fördelad. 

Folkhälsoarbete syftar till att förebygga sjukdom och främja hälsa.  

 

”Mer än hälften av männen och drygt en tredjedel av kvinnorna i åldern 16-

74 år är överviktiga eller har fetma.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, 

s. 9).  

 

SBU (2002) skriver att fetma är ett samhällsproblem i alla åldersgrupper på många håll i 

världen. Personer med fetma har sänkt livskvalitet jämfört med normalviktiga. Fetma 

och övervikt hos barn och ungdomar kan ge både fysiskt och psykiskt negativa effekter. 

Hälsoeffekterna påverkar inte bara individen utan även samhället. Internationella studier 

påvisar att kostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar utgör cirka 2 % av totala 

kostnaden för hälso- och sjukvården. I Sverige skulle detta motsvara ungefär tre 

miljarder kronor per år. Dessutom tillkommer indirekta kostnader på grund av 

sjukfrånvaro och förtidspensioner.  

 

Socialstyrelsen (2009) hävdar att 15-20 % av alla svenska barn är överviktiga och 3-5 % 

är feta. Enligt Socialstyrelsen (2009) visar vissa rapporter att ökningen av barnfetma har 

stannat av i Sverige (en mätning gjord i fyra kommuner). Vidare menar Socialstyrelsen 

(2009) att andelen barn med fetma eventuellt till och med har minskat.   

 

Orsaker till övervikt och fetma hos barn 

Ärftlighet 

 

”Förklaringen till att en del människor utvecklar grav fetma är alltid en 

kombination av ärftlighet, olämpliga kostvanor och för lite motion” (Janson 

& Danielsson, 2003, s. 50). 

 

Vidare skriver Janson och Danielsson (2003) att ärftligheten för fetma ökar om barnets 

föräldrar har ett BMI över 30, samt om det finns släktingar som före 60 års ålder 

diagnostiserats med stroke, hypertoni, hjärtinfarkt eller typ II diabetes. Enligt SBU 

(2002) är de biologiska faktorerna starka vilket kan bevisas med till exempel 

tvillingstudier. Enäggstvillingar som växt upp i skilda miljöer liknar varandra i 

kroppsuppbyggnad och fettmassa i vuxen ålder.  

 

Människors genuppsättning har inte förändrats men anledningen till att det finns många 

fler människor som lider av övervikt och fetma idag är att fler utsätts för miljömässiga 

faktorer som kan påverka vikten. Miljömässiga faktorer inkluderar mat och livsstil. 

Människor med anlag för fetma blir inte nödvändigtvis feta om inte personen 

kombinerar detta med andra faktorer, exempelvis olämpliga kostvanor och för lite 

motion. Två barn som lever på samma sätt behöver inte få samma mängd kroppsfett om 

den ena har ärftliga anlag för fetma och den andre inte (Marcus, 2006).  
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Livsstil 

Livsstilen är en avgörande faktor för utvecklandet av fetma eller övervikt. Ökade 

tillgång till fettrik eller energität kost i kombination med minskad fysisk aktivitet är med 

största sannolikhet en av orsakerna till att barn utvecklar fetma (SBU, 2002). Berg 

(2005) menar att små barn idag spenderar mer tid stillasittande i babystolen än vad 

barnen gör på golvet där det finns frihet att krypa runt. Ju mindre aktivitet ett barn har 

redan vid 3-4 års ålder, desto mer stillasittande kommer barnet att bli när det blir äldre. 

Denna stillasittande livsstil följer barnet upp i vuxen ålder. I många studier påvisas att 

barn och ungdomar tittar mer på TV nu än förr vilket ökar stillasittandet. Dessutom 

konsumeras ofta snacks vid TV:n. Enligt folkhälsoinstitutet (Rasmussen, 2004) 

spenderar svenska ungdomar i genomsnitt 5 timmar per dag efter skoltid stillasittande 

vid TV:n och det finns ett samband mellan stillasittande aktiviteter och låg 

energiförbrukning. Janson och Danielsson (2003) skriver att barn anpassar livsstilen 

efter vuxnas behov och tidsbrist. TV:n eller datorn kan bli en barnvakt som kan ge den 

vuxna tid att hinna uträtta dagens sysslor. Dessutom attraheras många barn av 

inomhusaktiviteter vilket gör att aktiviteterna blir mer stillasittande som att titta på en 

film istället för att vara ute och sparka boll. Barn som redan är överviktiga fastnar lätt i 

en ond cirkel när stillasittandet tar över. Stillasittandet ger mer övervikt som ger mer 

stillasittande som ger ännu mer övervikt.  

 

Matvanor 

 

”Finns det inte mat på bordet så finns det i skåpet eller i frysen, och ett barn 

kan själv hantera en mikrovågsugn. Kiosker, gatukök och 

hamburgerrestauranger ligger tätt i de miljöer där barn vistas” (Janson & 

Danielsson, 2003, s. 18-19).  

 

När kaloriintaget blir högre än förbrukningen av energi omvandlas kalorierna till fett 

(Berg, 2005). Enligt Janson och Danielsson (2003) lever familjer ett hektiskt liv med 

mindre tid för matlagning och planering av måltider. Traditionell husmanskost har 

ersatts av mat som går snabbt att laga och i genomsnitt använder svenska familjer 

endast 14 minuter om dagen till att laga middag. Folkhälsoinstitutet (Rasmussen, 2004) 

hävdar att tonåringars kostvanor varierar med den socioekonomiska statusen. Ungdomar 

vars mödrar är högutbildade äter oftare frukost hemma, lunch i skolmatsalen och har 

över lag mer regelbundna måltidsvanor. Ungdomar utan regelbundna matvanor äter fler 

onyttiga mellanmål och motionerar mindre. 

 

Fetma uppstår efter en längre tid av obalanserat ut- och intag av kalorier. Har en person 

ett energiöverskott på ca 50 kilokalorier/dag utvecklas fetma successivt inom fem år om 

inte energin förbrukas genom fysisk aktivitet (SBU, 2002). En liten ökning i den fysiska 

aktiviteten blir mycket betydelsefull för barn med fetma och övervikt eftersom barnen i 

vanliga fall är väldigt stillasittande. Dessutom förbränner barnen mycket kalorier 

eftersom kroppen är tung, vilket gör att en promenad kan göra stor skillnad i 

kaloriförbränningen (Janson & Danielsson, 2003). Om den pågående epidemin av fetma 

hos barn inte uppmärksammas kan det resultera i att dagens barn får ett kortare och 

ohälsosammare liv än sina föräldrar (Wieting, 2008). 
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Risker med övervikt och fetma 

Enligt World Health Organization, WHO (2007) har fetma en stor påverkan på 

människors mortalitet, invaliditet och livskvalitet. Vidare anser WHO att de viktigaste 

konsekvenserna av fetma är kardiovaskulära sjukdomar, olika typer av cancer, typ II 

diabetes, leversjukdomar, osteoporos, lungemboli, fortplantningsproblem, 

komplikationer under graviditet och komplikationer postoperativt. 

  

Fetma i barndomen ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar oavsett personens vikt i 

vuxen ålder. Normalt sett ökar risken för hjärtinfarkt med åldern. För en person som 

varit fet som ung stämmer inte detta. Många tonåringar med fetma har 

blodtrycksförhöjningar och detta tolkas som ett tecken på en hjärt- och kärlsjukdom 

(Janson & Danielsson, 2003). Enligt en undersökning av skolbarn i 5-17 års ålder gjord 

av Freedman, Dietz, Srinivasan och Berenson (1999) visar resultatet att barn med 

övervikt har mycket högre kolesterol- och triglyceridvärden än skolbarn som är 

normalviktiga.  

 

Barn med fetma har en störd ämnesomsättning. Det beror på att barnen är feta och detta 

demolerar myten om att barnen lider av fetma på grund av att ämnesomsättningen är 

rubbad. Många överviktiga eller feta människor kräver höga nivåer av insulin för att 

kunna sköta den stora kroppen och dess många celler. Detta kan leda till diabetes typ II 

eftersom bukspottkörteln inte orkar producera den stora mängden insulin som behövs 

(Janson & Danielsson, 2003). Barn som drabbas av diabetes typ II kan uppleva 

komplikationer till sjukdomen vid en ung ålder. Det kan innebära ateroskleros, stroke, 

hjärtinfarkt, plötslig död, kronisk njursvikt, neuropati och retinopati som kan leda till 

blindhet (Hannon, Rao & Arslanian, 2005). 

 

Ytterligare en risk med att vara överviktig eller fet som barn är att puberteten kan starta 

för tidigt. Stillasittande livsstil och hög andel kroppsfett triggar igång hormonella 

förändringar i kroppen vid en tidig ålder vilket gör att barnen går in i puberteten tidigare 

än barn med normal kroppsvikt. För tidig pubertet är relaterat till högre risk för 

reproduktiv cancer senare i livet (Berg, 2005).  

 

Kroppen och lidande 

Enligt Berg (2005) kan övervikt vara ett socialt handikapp därför att barn som blir 

retade och känner stigmatisering kan få permanenta skador på självkänslan och 

kroppsuppfattningen. Wiklund (2003) refererar till Liukko som skriver att människor 

upplever världen genom kroppen och därför blir kroppen viktig för den egna identiteten. 

Andra människors uppfattningar av kroppen är avgörande för den sociala identiteten. 

Detta är starkt kopplat till hur människans kropp ser ut och fungerar. Merleau-Ponty 

(1997) skiljer kroppen från andra föremål eftersom kroppen är permanent. Människan 

uppfattar kroppen oavbrutet och kan inte vända sig bort från den. Ett liv utan en kropp 

blir en omöjlig tanke. Människan är beroende av kroppen för att kunna uppleva världen 

vilket också innebär att om kroppen förändras så förändras även människans tillgång till 

världen.  Eriksson (1987) menar att människan behöver bli bekräftad för att känna 
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acceptans och för att kunna få mod och kraft att gå vidare. Genom att bli bekräftad av 

andra stärks självkänslan eftersom individen får rätten att vara den den är. Wiklund 

(2003) beskriver att om en individ känner att den inte kan leva upp till egna eller 

omgivningens förväntningar hotas människans upplevelse av att vara en hel person 

vilket gör att människan lider. Lidande innebär enligt Eriksson (1994) en plåga, ett kval 

eller en smärta. Lidande och smärta betyder inte samma sak eftersom det kan finnas 

lidande där det inte finns smärta och smärta kan förekomma utan lidande. Lidande är 

motsats till lust och innebär ett ”döende”. Beroende på människans livssituation och 

livssyn kan lidandet se olika ut, varje enskilt lidande har sin unika form.  

 

Varje människa upplever världen olika, därför skiljer sig människors livsvärld från 

varandra. Människor upplever den egna livsvärlden genom kroppen vilket gör att 

livsvärlden är den verklighet människan lever i utan att vara den fysiska verkligheten 

(Nationalencyklopedin, 2009). Världen upplevs på ett speciellt sätt av varje människa i 

livsvärlden. Välbefinnande utgår från en persons livsvärld eftersom det är en inre känsla 

hos människan (Wiklund, 2003).  

 

Enligt Wiklund (2003) har människan grundläggande begär som behövs för att kunna 

bejaka sig själv. Begäret efter liv innebär att människan försöker leva tryggt och söker 

efter en mening. Begäret efter kärlek innebär en längtan efter gemenskap.  

 

”Begäret är ett uttryck för människans livskraft…” (Wiklund, 2003. s. 60). 

 

Det som skiljer ett behov från ett begär är att ett behov kan tillgodoses för 

stunden. Om människan inte kan tillgodose behoven eller begären uppstår således 

problem. Problemen blir till hinder och det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar att hindren kan vara otillfredsställda begär eller behov. För att 

kunna få ett välbefinnande måste patienten få hjälp av sjuksköterskan att lösa 

problemen (Wiklund, 2003). 

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att människor 

alltid har någon form av livslidande i sitt liv vilket är förknippat med människans 

livssituation, exempelvis en hög stressnivå. Om lidandet är orsakat av ohälsa eller 

sjukdom, som fetma, kallas lidandet för sjukdomslidande. Om lidandet orsakas av vård 

eller brist på vård och patientens värdighet kränks kallas lidandet för vårdlidande.  

 

Sjuksköterskans roll 

I mötet med människor som är drabbade av övervikt och fetma ska sjuksköterskan 

utnyttja sina kunskaper i prevention. Detta bygger på kunskaper om orsakerna till att 

fetma och övervikt uppkommer och hur detta kan förhindras. Avsikten med prevention 

är att förhindra uppkomsten av fetma och övervikt. Hälsofrämjande arbete har som mål 

att förbättra människans upplevda hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt 

Wiklund (2003) är kroppen människans möjlighet att uppleva världen genom kontakt 

och känslor. Vårdvetenskapen syftar till att människans kropp inte enbart är en fysisk 

gestalt. Detta gör att sjuksköterskan i omvårdnaden av individer med fetma eller 

övervikt måste se förbi den fysiska gestalten och se helheten. Alla människor har en 

uppfattning om något grundat på tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta kallas 
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förförståelse och påverkar hur människan tänker, känner och handlar i olika situationer. 

Eriksson (1994) skriver att sjuksköterskan bör sträva efter att eliminera lidande för 

patienten och om detta inte är möjligt bör allt göras för att lindra lidandet. För att kunna 

göra detta krävs en vårdkultur som är karakteriserad av välkomnande och respekt. För 

att kunna lindra en patientens lidande får inte sjuksköterskan kränka patientens 

värdighet, inte fördöma patienten, utan måste respektera patienten för den människa den 

är. Dahlberg et al. (2003) beskriver vårdlidande som maktlöshet, att patienten inte förstå 

vad som sker, objektifiering av patienten, patienten blir inte tagen på allvar, patienten 

blir fråntagen rätten att påverka sin hälsoprocess och bristande vårdrelation. 

Maktlösheten kan speglas i att patienten känner sårbarhet och upplever att den är i 

underläge. Att som patient inte förstå vad som sker innebär att meningen med vården är 

oklar. När vårdaren glömmer att patienten alltid är unik objektifieras patienten. 

Patienten besitter stor kunskap om den egna kroppen och ska därför tas på allvar för att 

kunna påverka den egna hälsoprocessen. Brister i kommunikation eller bemötandet 

mellan vårdare och patient kan resultera i ett vårdlidande. 

  

PROBLEMFORMULERING 

Risken för att barn utvecklar övervikt och fetma har ökat de senaste tjugo åren. Det 

finns flera orsaker till att fetma uppkommer, olika faktorer som livsstil, miljö, och arv 

kan samverka i utvecklingen av fetma. I det svenska samhället är risken för fetma ökad 

eftersom det finns nästintill obegränsad tillgång till fett- och energirik kost samt att de 

individuella kraven på fysisk aktivitet är låga. Fetma och övervikt kan ge både fysiska 

och psykiska negativa effekter hos barn och ungdomar. 

 

Allmänheten har fördomar om fetma, vilket ofta handlar om en nedsättande och 

fördömande inställning gentemot personer som är drabbade av fetma eller övervikt. Det 

kan leda till ett stort lidande och skuldkänslor hos personer drabbade av fetma eller 

övervikt. Genom att allmänsjuksköterskan får ökad kunskap om barn och ungdomars 

upplevelser av att leva med fetma eller övervikt kan detta leda till att sjuksköterskans 

bemötande och omvårdnad av barnen förbättras vilket kan minska barnens lidande.  

  

SYFTE 

Syftet är att belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller 

fetma. 

 

METOD 

Metoden som använts är litteraturöversikt enligt mallen i Dags för uppsats (Friberg, 

2006). Valet av metod har gjorts baserat på att den kvalitativa forskningen inom 

området var bristfällig och därför behövde studien utökas till att även omfatta 

kvantitativ forskning. Litteraturöversikt används för att skapa en översikt över 

kunskapsläget inom det valda området. Detta innebär att ta reda på om det finns 

forskning gjord och vad som studerats. Motiven till att göra en litteraturöversikt är att få 

en överblick över forskningsområdet eller att sammanställa redan publicerat 

forskningsresultat. För att kunna genomföra en litteraturöversikt formuleras ett problem 

om det fenomen som ska studeras sedan söks litteratur inom området för att få en 
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översikt över vad som är utmärkande för just det valda området. Efter detta väljs 

relevant litteratur som svarar till studiens syfte. Utvalda studier granskas avseende 

kvalitet och jämförs med varandra för att hitta likheter och skillnader. Därefter görs en 

sammanställning av materialet som sedan presenteras i resultatet (Friberg, 2006). 

 

Litteratursökning 

Data till studien samlades in genom att söka vetenskapliga artiklar genom att använda 

databaser tillgängliga vid Högskolan i Borås bibliotek. Databaserna som användes var 

Cinahl, Medline och PubMed. I alla databaserna användes begränsningsfuktionen 

genom att sökorden placerades i ”abstract”. I databasen Cinahl användes ytterligare en 

begränsningsfunktion: Peer-Reviewed. Via Högskolan i Borås bibliotek har söksupport 

utnyttjats. Sökorden som användes var child, obesity, overweight, suffering, health, 

quality of life, quality of health, nursing, experience, victimization, perspective, living, 

bullying, feeling, self-esteem, ideal, perception, body image, emotion, impact, effect, 

opinion, stigmatization, qualitative och adolescents. Sökorden kombinerades i olika 

kombinationer, se bilaga 1.  

 

Inklusionskriterier 

 Barn och ungdomars upplevelser och uppfattningar av att leva med fetma eller 

övervikt 

 Artiklarna skulle behandla barn och ungdomar i åldern 4-18 år 

 Vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

 Artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste tio åren 

 Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

 

Exklusionskriterier 

 Vuxnas upplevelser och uppfattning av fetma eller övervikt 

 Föräldrars upplevelser av att ha barn som är drabbade av fetma eller övervikt 

 Medicinska konsekvenser av fetma eller övervikt  

 

Sammanlagt gav litteratursökningen 1255 träffar. I första urvalet exkluderades artiklar 

vars titlar och/eller årtal inte svarade på studiens syfte eller inte uppfyllde 

inklusionkriterierna. I andra urvalet exkluderades artiklar vars abstract inte svarade på 

studiens syfte vilket resulterade i kvarstående 16 artiklar. Dessa artiklar granskades med 

hjälp av en granskningsmall (Friberg, 2006). Detta gjordes för att få en bättre överblick 

över studiernas innehåll, kvalitet och användbarhet. Efter denna granskning återstod åtta 

artiklar som svarade på studiens syfte. Artiklarna som inkluderades i analysen bestod av 

tre kvantitativa och fem kvalitativa artiklar och behandlar barn och ungdomar i åldern 8-

17 år. 

 

Dataanalys 

För att analysera resultatartiklarna användes Evans modell. Denna modell består av fyra 

steg. Det första steget är att samla in material. Steg två är att identifiera nyckelfynden i 

varje studie. Steg tre är att bestämma hur fynden kan relateras till andra studier. I steg 

fyra sammanställs gemensamma fynd för att beskriva fenomenet (Evans, 2002).  
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Resultatartiklarna lästes enskilt flera gånger för att förstå helheten i artiklarna. 

Huvudfynden togs ut ur varje artikel. Fynden skrevs upp på en whiteboard–tavla för att 

lättare kunna identifiera likheter och skillnader mellan studierna. Kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar analyserades separat. Fynden delades in i grupper beroende på vilka 

likheter som framträdde. Därefter togs meningsbärande enheter utifrån artiklarnas 

likheter ut som svarade på studiens syfte. Meningsbärande enheter skrevs upp på 

färgade post it-lappar för att kunna skapa en överblick över de olika grupperna av 

likheter. Med hjälp av de meningsbärande enheterna kunde subkategorier identifieras. 

Subkategorierna som kunde relateras till varandra bildade tillsammans en 

huvudkategori. Genom subkategorierna och huvudkategorierna beskrevs barn och 

ungdomars uppfattning och upplevelse av att leva med övervikt och fetma. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: påverkad självbild, vikten av sociala 

relationer och önskan om förändring. Kategorierna innehåller sju subkategorier, att vara 

självkritisk, att leva med sin kropp, att känna samhörighet, att uppleva utanförskap, att 

försöka gå ner i vikt, att ta ansvar och att vara fysiskt aktiv. Detta presenteras i figur 1. 

 

 

Huvudkategori Subkategori 

Påverkad självbild Att vara självkritisk 

Att leva med sin kropp 

Vikten av sociala relationer Att känna samhörighet 

Att uppleva utanförskap 

Önskan om förändring Att försöka gå ner i vikt 

Att ta ansvar 

Att vara fysiskt aktiv 

Figur 1. Presentation av huvudkategorier och subkategorier. 

 

Påverkad självbild 

Att väga för mycket medför ofta försämrad självkänsla inom många områden i livet 

(Phillips & Hill, 1998, Franklin, Denyer, Steinbeck, Caterson & Hill, 2006).  

 

”[I feel] different and terrible, like I’m not like everyone else” (Murtagh, 

Dixey & Rudolf, 2006, s. 921). 

 

Den uppfattade självbilden är sämre hos barn och ungdomar med övervikt eller fetma än 

hos normalviktiga (Phillips & Hill, 1998, Franklin et al., 2006). Vid en undersökning 

där barn själva fick utvärdera den egna kompetensen inom olika områden hade barn 

med övervikt eller fetma lägre upplevd kompetens inom sociala relationer. Dessutom 

ogillades det egna fysiska utseendet i högre grad än vad normalviktiga barn gjorde och 

det uppfattade själv-värdet var lägre än hos barn utan fetma eller övervikt. Relationen 

mellan fetma och självbild är individuell och varierar mellan såväl individer som 

områden (Franklin et al., 2006). 
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Att vara självkritisk 

Det upplevda själv-värdet sjönk med ökat BMI (Phillips & Hill, 1998, Franklin et al., 

2006). Överviktiga barn upplevde lägre själv-värde än vad jämnåriga normalviktiga 

barn gjorde, men hade högre upplevt själv-värde än jämnåriga barn med fetma. 

(Franklin et al., 2006). Fetma var hos barn associerat med lägre sinnesstämning och 

självkänsla än hos normalviktiga. Hos tonåringar var skillnaden i sinnesstämning borta 

men den låga självkänslan hos både pojkar och flickor fanns kvar (Sweeting, Wright & 

Minnis 2005). Även Murtagh et al. (2006) påpekar att barn med fetma eller övervikt har 

lågt självförtroende och låg självkänsla. 

 

”I don’t have confidence at all” (s. 922).  

 

Den negativa självuppfattningen upplevdes som en barriär mot att träffa nya människor 

(Griffiths & Page, 2008)  

 

”…I don’t have much confidence because of my weight” (s. 43).  

 

Barn med övervikt uppfattade att de skolmässiga kunskaperna var goda jämfört med hur 

normalviktiga upplevde detta. Barn med fetma däremot upplevde en sämre kompetens i 

skolan än vad normalviktiga gjorde (Franklin et al. 2006). Både pojkar och flickor med 

fetma rankade sig själva som mindre smarta jämfört med barn utan fetma (Sweeting et 

al., 2005). 

 

Att leva med sin kropp  

Flickor med övervikt upplevde osäkerhet vid viktrelaterad stigmatisering (Neumark-

Sztainer, Story & Faibisch, 1998). Osäkerheten gjorde att flickorna blev känsliga mot 

all underförstådd eller förmodad kritik angående kroppen och den sociala eller 

kroppsliga förmågan (Curtis, 2008). Att bli mobbad fick många negativa psykologiska 

konsekvenser, varav de mest utmärkande var lågt självförtroende som var relaterat till 

otillfredsställelse med den egna kroppen. Även om flickorna hade vänner och inte blev 

retade upplevdes ändå ett missnöje med den egna kroppen på grund av vikten (Griffiths 

& Page, 2008). Både pojkar och flickor med övervikt eller fetma önskade att ha en 

smalare kropp. 91 % av pojkarna och 96 % av flickorna hade en bild av en idealkropp 

som var smalare än den egna kroppen (Franklin et al., 2006).  

 

Barn och ungdomar med fetma eller övervikt upplevde inte sig själva som attraktiva 

eller snygga (Phillips & Hill, 1998, Sweeting et al., 2005, Franklin et al., 2006).  

 

”I wear big sizes and that to hide it, I dinnae [sic] want anybody to see my 

fat.” (Wills, Backett-Milburn, Gregory & Lawton, 2006) 

 

Trots att det fanns ett stort missnöje med den egna kroppen hade vissa överviktiga och 

feta tonåringar även positiva saker att säga om den egna vikten, kroppsstorleken eller 

delar av kroppen, eller kände sig bekväma med kroppsstorleken eller kroppsformen 

(Wills et al., 2006). 
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Vikten av sociala relationer 

Nästan samtliga barn och ungdomar i studierna hade upplevt viktrelaterad mobbning 

(Curtis, 2008, Wills et al., 2006, Murtagh et al., 2006, Griffiths & Page, 2008). Barn 

med övervikt och fetma upplevde mindre social acceptans än normalviktiga (Phillips & 

Hill, 1998, Franklin et al., 2006). Vid 15 års ålder fanns det en liten skillnad hos båda 

könen där ungdomar med fetma mer sällan hade haft en flickvän eller pojkvän. Flickor 

som led av fetma vid 11 års ålder kände oftare ensamhet än flickor som inte led av 

fetma (Sweeting, et al. 2005). Det var vanligt att tonårsflickor blev nervösa och 

upplevde obehag bland okända människor. Bristande social acceptans gjorde att det 

egna missnöjet med den fysiska kroppen ökade vilket resulterade i att det blev svårare 

att vara i sociala situationer (Griffiths & Page, 2008).  

 

I studier gjorda av Curtis (2008) och Wills et al. (2006) visar resultaten att deltagarna 

som inte hade blivit retade på grund av vikten själva relaterade detta till stödet från den 

egna vänskapskretsen. Curtis (2008, s. 415)  

 

”I’m just about friends with everyone, so I get along with anyone, so I’m, I 

were alright”.  

 

Upplevelsen av att ha en vän beskrevs av ungdomar med övervikt eller fetma som 

betydelsefullt. Den ömsesidiga respekten gjorde att ungdomarna kunde lita på vännen 

och tala om känslor och problem som var svåra att hantera (Griffiths & Page, 2008). 

 

Att känna samhörighet 

Många tonårsflickor med övervikt eller fetma uttryckte att det var viktigt att ha en bästa 

vän. Det fanns många fördelar med att ha en god vän, att ha sällskap, något att prata 

med och någon som förstår (Griffiths & Page, 2008).  

 

”I like having close friends because you can have your family, but friends 

are also always there to help you” (s. 42).  

 

I likhet med nära vänner kunde även släktingar ge support och hjälp vid situationer där 

flickorna kände nervositet, som att behöva passera en grupp okända människor på gatan. 

Tonårsflickor uttryckte också att det var viktigt att finnas där och stötta vänner och 

familjemedlemmar. Trots betydelsen av att ha en bästa vän fanns det en känsla av att 

vänner inte kunde förstå den påverkan som fetman hade på vardagslivet. Fetman 

resulterade i känslor av ensamhet och medvetenhet om den egna fysiska begränsningen 

(Griffiths & Page, 2008). 

 

Upplevelsen av att ha många vänner var inte lika vanlig hos barn med fetma jämfört 

med barn utan fetma. Däremot var det vanligare att ha en bästa vän bland barn med 

fetma än bland normalviktiga barn (Sweeting, et al. 2005). Enligt Phillips och Hill 

(1998) är det ingen skillnad i popularitet mellan olika viktgrupper bland 9-åriga flickor. 

Både när flickorna uppskattade den egna populariteten och när klasskamrater utsåg vem 

som var populär visade resultaten att fetma inte hade någon betydelse för popularitet.  

 



 11 

Att uppleva utanförskap 

Mobbning och upplevelserna kring detta beskrevs som ett resultat av stigmatiseringen 

av överviktiga och feta (Griffiths & Page, 2008). Barnen uttryckte att mobbningen hade 

negativa effekter på själv-värdet och att mobbningen i vissa fall hade blivit en del av 

vardagen (Murtagh, et al., 2006). Barn med fetma i 11-årsåldern hade en fördubblad risk 

att bli utsatta för mobbning i skolan jämfört med barn utan fetma. Detta samband mellan 

fetma och mobbning var inte lika starkt vid 15 års ålder (Sweeting et al., 2005). Vissa 

tonårsflickor hade upplevt sämre behandling eller särbehandling av vuxna på grund av 

övervikten (Neumark-Sztainer et al., 1998). 

 

Ungdomar som saknade ett starkt socialt nätverk utvecklade olika strategier för att 

hantera den viktrelaterade mobbningen. Några av ungdomarna skolkade från skolan för 

att slippa möta mobbarna. Andra svarade på mobbningen med ett aggressivt beteende 

(Curtis, 2008, Neumark-Sztainer et al., 1998).  

 

”They’re just going to get beat up if they tease me” (Curtis, 2008, s. 415).  

 

Detta beteende resulterade att ungdomarna klassades som störande och blev ibland även 

avstängda från skolan (Curtis, 2008, Murtagh, et al., 2006). Vissa flickor reagerade på 

mobbningen med verbal och fysisk hämnd. Några av flickorna hanterade mobbningen 

genom att skaffa ”tuffa” vänner, andra talade om situationen med vuxna eller försökte 

ha sällskap av vänner eller släktingar vid situationer där mobbning kunde uppstå 

(Griffiths & Page, 2008). Det fanns också exempel på att överviktiga tonåringar 

försökte ignorera sårande kommentarer,  

 

”I don’t care what he or she thinks” (Neumark-Sztainer, et al., 1998 s. 268).  

 

Ytterligare andra ungdomar berättade att det emotionella välbefinnandet påverkades av 

den viktrelaterade mobbningen,  

 

”I wouldn’t go outside, I wouldn’t talk to no one” (Curtis, 2008, s. 415).  

 

Flickor i tonåren uppfattade att skolkamrater viskade bakom flickornas ryggar och 

kallade flickorna öknamn (Griffiths & Page, 2008). Det var också vanligt med skämt 

och nedlåtande kommentarer. Dessa kommentarer kunde vara av olika slag så som 

direkt sårande, ”hjälpsamma” kommentarer eller generella diskussioner om vikt och 

överviktiga som gjorde att flickorna kände sig obekväma. Flickor med övervikt 

upplevde att andra trodde att överviktiga var lata, känslolösa och orena (Neumark-

Sztainer, et al., 1998). 

 

Önskan om förändring 

Barn och ungdomar med fetma eller övervikt hade en önskan om att bli smalare 

(Franklin et al., 2006), samtidigt som restriktioner i kosten ökade med ökad vikt 

(Phillips & Hill, 1998). Murtagh, et al. (2006) påpekar att det fanns en önskan om att 

”passa in” hos barn med fetma. Det betydde inte att det fanns en strävan efter att vara 

perfekt, utan en önskan om att vara ”normal”.  
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”So I can take my top off and not get laughed at” (s. 921). 

 

Trots att barn och ungdomar med övervikt och fetma hade fattat beslutet att förändra 

livsstilen påtalas betydelsen av att ha stöd av människor med inflytande i barnens och 

ungdomarnas liv (Murtagh et al., 2006). 

 

”If I were by myself, Idon’t think I would [lose weight]” (s. 922) 

 

Yngre barn ansåg oftare än äldre att det var föräldrarnas ansvar att ta tag i problemet 

med barnens övervikt och ansåg att det var föräldrarnas fel att problemet blivit större än 

det borde ha blivit (Murtagh et al., 2006). Tonåringar ansåg däremot att det var det egna 

ansvaret att förändra livsstilen (Wills et al., 2006). Vid livsstilsförändring hade barnen 

ett behov av stöd av föräldrarna för att kunna bibehålla motivationen för att gå ner i 

vikt. Eftersom viktnedgången ofta tog lång tid blev barnen frustrerade när inte resultaten 

syntes snabbt nog (Murtagh, et al. 2006).  

 

Att försöka gå ner i vikt 

Dieter och försök till viktnedgång var starkt relaterat till BMI. Vid 11 års ålder var det 

fler pojkar än flickor med fetma som var på en diet för att bli smalare. Vid 15 års ålder 

var en femtedel av pojkarna med fetma och över hälften av flickorna på diet för att gå 

ner i vikt (Sweeting et al., 2005). Hälften av tonåringarna i studien utförs av Wills et al. 

(2006) hade försökt att gå ner i vikt. Ungdomar som hade gjort försök till viktnedgång 

uttryckte att känslor av att ha kontroll, viljestyrka och självförtroende var viktiga för att 

lyckas. Sådana känslor var svåra att framkalla och bibehålla. Upplevelsen av 

framgångsrik viktnedgång beskrevs av både pojkar och flickor som lycka, stolthet, 

upprymdhet och en känsla av motivation. En tonåring beskriver lyckad viktnedgång 

som  

 

”…I used to hate looking in the mirror when I was fat, I used to hate looking 

in it, but now I look in it every day…” (s. 399). 

 

Äldre tonåringar med fetma upplevde ofta negativa och felaktiga antaganden om 

överviktiga och feta människor från normalviktiga människor. Dessa antaganden 

handlade vanligtvis om att överviktiga och feta åt för mycket eller fel mat samt att 

överviktiga eller feta var inkapabla till att utföra vissa fysiska aktiviteter (Neumark-

Sztainer et al., 1998). Barnen och ungdomarna med fetma uppfattade att hälsosamma 

kostvanor gjorde att fetman hamnade i fokus hos jämnåriga i skolan. Mat som var 

associerad med dieter och hälsosamma kostvanor (exempelvis äpplen) symboliserade 

behovet av kontroll över kroppen och matintaget. Jämnåriga antog att denna kontroll 

saknades hos unga människor med fetma (Curtis, 2006).  Även vissa ungdomar med 

fetma eller övervikt uttryckte att kroppen såg ut som den gjorde som ett resultat på 

bristande viljestyrka och detta gav känslor av uppgivenhet (Wills et al., 2005). Unga 

med fetma kände mer osäkerhet inför att äta hälsosamt i skolan eftersom det skapade en 

risk för att bli retad på grund av att skolkamraterna trodde ungdomarna med fetma gick 

på diet (Curtis, 2008).  
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Att ta ansvar 

Tonåringar ansåg att föräldrar borde stötta viktminskningen men det var upp till 

ungdomarna själva att genomföra förändringen (Wills et al., 2006). Murtagh et al. 

(2006) skriver att barnen i viktminskningsprogram redan innan programmets start hade 

varit medvetna om problemen kring vikten men inte varit villiga att förändras. Vissa 

barn ansåg att det var föräldrarnas fel att problemet blivit stort då föräldrarna inte agerat 

tidigare.  

 

”I knew about it but my parents didn’t believe me” (s. 922).  

 

Det var svårt för barnen med fetma att göra de uppoffringar som krävdes för att gå ner i 

vikt, trots att barnen var medvetna om att det krävdes livsstilsförändringar för att 

åstadkomma viktnedgång (Murtagh et al., 2006).  

 

”It’s just that fatty foods are dead nice” (s. 922).  

 

Emellertid hade flera tonåringar mötts med negativitet och misstänksamhet av föräldrar 

och vänner vid försök till viktnedgång. Vissa barn tyckte att det var föräldrarnas fel att 

övervikten och fetman hade gått så långt, andra tyckte att föräldrarna inte hade något 

ansvar för situationen. Många tonåringar påpekade att det var deras eget ansvar att 

kontrollera kroppsstorleken och kroppsformen (Wills et al., 2006). Vid 11 års ålder var 

77 % av flickorna och 64 % av pojkarna med fetma oroliga för att gå upp i vikt, vid 15 

års ålder hade det ändrats till 86 % av flickorna och 57 % av pojkarna med fetma 

(Sweeting et al., 2005). 

 

Några tonåringar i studien utförd av Wills et al. (2006) tyckte att det fanns en likhet 

mellan den egna kroppsbyggnaden och andra familjemedlemmar med övervikt eller 

fetma. Ungdomarna påpekade att problemet med ärftlighet gjorde att det fanns en ökad 

risk för att bli ännu mer överviktig med stigande ålder. Vissa tonåringar upplevde att 

individuella ansträngningar att förändra kroppen, som fysisk aktivitet, inte skulle lyckas 

på grund av ärftligheten och därför upplevdes kostrestriktioner eller ökad fysisk 

aktivitet som meningslöst. 

 

Att vara fysiskt aktiv 

Många pojkar och flickor med övervikt eller fetma upplevde att den fysiska 

kompetensen var dålig (Phillips & Hill, 1998, Franklin et al., 2006). I studien gjord av 

Curtis (2008) pratade ungdomarna om att försöka undvika idrottslektionerna i skolan 

eftersom dessa satte fokus på den överviktiga kroppen. Griffiths och Page (2008) 

skriver att idrottslektionerna förstärkte jämnårigas betoning vid att ha en attraktiv kropp. 

Curtis (2008) menar att ungdomarnas fysiska förmåga öppet kunde granskas av andra 

elever under idrottslektionerna.  

 

”Everyone stares at you, you become the target when it’s PE [physical 

education]…” (s. 413).  
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Ansträngande aktiviteter som jogging framhävde den fysiska prestationsförmågan och 

den överviktiga kroppen. Detta kunde leda till fördömande och kritiska kommentarer 

från andra (Curtis, 2008). 

 

”Look at her running along, she can barely keep-up” (Griffiths & Page, 

2008, s. 41).  

 

Trots att det var svårigheter med den fysiska aktiviteten i skolan talade några tonåringar 

om att öka den fysiska aktiviteten hellre än att ändra matvanorna för att kunna gå ner i 

vikt. Den fysiska aktiviteten ökades genom att ungdomarna började på organiserade 

aktiviteter utanför skolan såsom rugby. Främst pojkar åstadkom viktnedgång genom den 

sortens aktivitet. Flickor var mer motvilliga till att öka den fysiska aktiviteten som en 

väg till viktnedgång trots att intresset fanns. En av anledningarna till det var att flickor 

inte ville börja delta i en organiserad aktivitet utan sina vänner (Wills et al., 2006).  

 

”…I’d just get people laughing at me if I failed…” (Curtis, 2008, s. 413). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Begreppet ”self-worth” tas upp i tre av resultatartiklarna, Murtagh et al. (2006), 

Franklin et al. (2006) och Phillips och Hill (1998). Detta begrepp var svårt att översätta 

till svenska då det både kan betyda självförtroende och självkänsla enligt Norstedts 

Akademiska Förlag (2009). I artiklarna skrivs självkänsla som ”self-esteem” medan 

självförtroende skrivs som ”self-confidence”, dessa begrepp behandlas separat i 

artiklarna. Eftersom dessa två begrepp var åtskilda från ”self-worth” har vi valt att 

beskriva begreppet ”self-worth” som ”själv-värde”. Detta gjorde vi för att inte förlora 

artiklarnas innebörd. Vi tolkade begreppet ”self-worth” som barnens och ungdomarnas 

egen värdering av sin betydelse.  

Från början var studien tänkt att endast omfatta kvalitativ forskning. Det visade sig att 

det var svårt att finna vetenskaplig kvalitativ forskning som svarade på studiens syfte 

och hade tillräckligt god kvalitet. Studien kunde förmodligen ha genomförts som 

kvantitativ litteraturstudie men vi ansåg att det inte fanns tillräckligt många studier av 

hög kvalitet som svarade på vårt syfte. Många artiklar som behandlade barns 

upplevelser av fetma uppfyllde inte våra inklusionskriterier. Andra artiklar hade 

medicinskt innehåll, vilket var en av studiens exklusionskriterier. Vi ansåg att studien 

krävde både kvantitativ och kvalitativ forskning för att kunna beskriva barn och 

ungdomars uppfattning och upplevelse. Studien skulle ha kunnat belysa svenska barn 

och ungdomars upplevelser av fetma bättre om vi hade haft möjlighet att själva 

genomföra intervjuer med berörda barn och ungdomar. Ingen av studierna i resultatet är 

utförda i Sverige. Det skulle kunna innebära att deltagarna i studierna har en annan 

livsstil än vad barn och ungdomar i Sverige har. Det som måste beaktas är att 

upplevelser och uppfattningar är personliga och inte nödvändigtvis speglar samhället i 

stort. Trots dessa geografiska och kulturella skillnader kan känslor och upplevelser likna 

varandra oavsett nationalitet. 
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Huvudkategorierna tar upp ämnen som berörs i samtliga resultatartiklar. Kategorierna 

beskriver barn och ungdomars uppfattning och upplevelse av att leva med övervikt och 

fetma. Subkategorierna är mer specifika inom det som vi tolkade att barnen och 

ungdomarna själva tyckte var viktigt. Subkategorierna var svåra att särskilja från 

varandra eftersom informanternas åsikter sammanflätades över de olika 

subkategorierna, exempelvis dålig självbild och utanförskap. Andra kategorier kunde ha 

använts för att beskriva upplevelserna såsom ”upplevd hälsa” och skillnader i 

upplevelser mellan könen. Detta tas upp i vissa av artiklarna men vi ansåg inte att 

informanterna tyckte att det var det mest väsentliga i upplevelsen av att leva med 

övervikt/fetma.  

Det begränsade antalet artiklar som berör barn och ungdomars egna uppfattningar och 

upplevelser av fetma eller övervikt gjorde att två artiklar från år 1998 har inkluderats i 

resultatet. Dessa artiklar svarade på studiens syfte eftersom barn och ungdomars 

upplevelse av självbild, självkänsla och mobbning berörs i båda studierna. Vi gjorde ett 

aktivt val genom att inkludera dessa två artiklar. Två artiklar är skrivna av samma 

författare. Vi valde att inkludera båda dessa artiklar då de svarade bra på syftet. 

Studierna var utförda i två olika länder och publicerade med åtta års mellanrum (1998 

och 2006). Tre artiklar innehöll intervjuer med barn och ungdomar som redan var med i 

någon sorts viktminskningsprogram. Därför kan inte dessa studier representera 

majoriteten av barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Då dessa barn redan hade 

tagit det första steget mot att förändra sitt beteende och bekämpa övervikten eller 

fetman är det möjligt att deras reflektioner inte överensstämmer med barn som inte har 

gjort detta aktiva val. En författare vars studie hade få deltagare motiverar detta med att 

det inte finns några regler för minimum antal deltagare i kvalitativa studier.  

Resultatdiskussion 

Genom resultatets kategorier och subkategorier har vi belyst barn och ungdomars 

uppfattningar och upplevelser av att leva med fetma eller övervikt. Kombinationen av 

kvalitativ och kvantitativ forskning gjorde att både djupintervjuer med få deltagare och 

omfattande undersökningar med över två tusen ungdomar kunde analyseras. Det gav en 

bred förståelse för barn och ungdomars livsvärld som var präglad av övervikt och fetma. 

Wiklund (2003) menar att uppfattningar och upplevelser i vår livsvärld är personliga 

och kan inte förklaras på samma sätt som biologiska fenomen.  

Vi anser att det inte går att generalisera upplevelser och därför är det omöjligt att 

beskriva alla barn och ungdomars åsikter om att vara drabbad av fetma. Dock kan denna 

studie öka förståelsen för hur barn och ungdomars livsvärld påverkas av övervikt eller 

fetma. 

Resultatet visar att nästan alla barn och ungdomar som är drabbade av övervikt och 

fetma har upplevt viktrelaterad mobbning, framförallt i skolan. van der Wal, de Wit och 

Hirasing (2003) skriver att det finns ett samband mellan mobbning, depressiva tankar 

och självmordstankar hos barn så unga som 9 år. Det gällde såväl direkt (fysisk och 

verbal) som indirekt mobbning (”utfrysning”). Vidare diskuterar van der Wal et al. 

(2003) att indirekt mobbning orsakade större lidande än direkt mobbning och 

resulterade i att offren kände sig ledsna och illa till mods. Denna form av mobbning 

blev sällan uppmärksammad av vuxna. Mishna och Alaggia (2005) menar att barn som 
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blir mobbade kan uppleva att vuxna inte tror på dem, eller att vuxna försöker minimera 

problem med mobbning. Vuxnas reaktioner på mobbning kan göra att barn som redan 

känner sig utsatta blir mer uppmärksammade vilket ytterligare ökar risken för 

mobbning. För att kunna hjälpa barn utsatta för mobbning måste vuxna ha kännedom 

om hur svårt det är för barnen att ”skvallra” på jämnåriga och att situationen kan göra 

att barnen känner sig hotade.  

Studiens resultat visar att barn drabbade av fetma har en lägre sinnesstämning, 

självförtroende och självkänsla än normalviktiga. Övervikt eller fetma hos ungdomar 

ökar risken för att få en sämre hälsa. Det verkar finnas ett samband mellan högre BMI 

och lägre hälsorelaterad livskvalitet (Swallen, Reither, Haas & Meier 2005). Även när 

total livskvalitet hos barn mättes fanns det ett samband mellan högre BMI och lägre 

livskvalitet eftersom barn med normalvikt hade högre livskvalitet än barn med övervikt 

som i sin tur hade högre livskvalitet än barn med fetma (Shoup, Gattshall, Dandamudi 

& Estabrooks, 2008). Barn med övervikt och fetma försökte ibland undvika fysisk 

aktivitet för att slippa kritik från andra. Vid fysisk aktivitet kände barnen sig uttittade 

och upplevde att de inte klarade av lika mycket som jämnåriga. Det kan vara en av 

anledningarna till att barn drabbade av övervikt eller fetma upplever lägre livskvalitet 

eftersom Shoup et al. (2008) påpekar att barn som motionerar en timme per dag har 

högre livskvalitet än barn som inte är fysiskt aktiva.  

Tonåringar var ovilliga att ändra sina ”dåliga” matvanor utan såg fysisk aktivitet som ett 

sätt att gå ner i vikt. I en studie utförd av Magnusson, Hultén och Kjellgren (2005) var 

barn som var fysiskt aktiva involverade i olika aktiviteter flera gånger i veckan. Mer än 

dubbelt så många pojkar som flickor var engagerade i organiserade aktiviteter. Barn 

som var fysiskt inaktiva spenderade många timmar framför datorn eller vid TV:n. 

Inaktiva barn hade också i högre grad mer oregelbundna och ohälsosamma matvanor. 

Barn som inte åt frukost hemma på morgonen hade ett högre intag av socker under 

dagen från både läsk och godis. Många barn drack läsk fler än fyra dagar i veckan. 

Magnusson et al. (2005) diskuterar det faktum att barnen visste om att deras matvanor 

var ohälsosamma och de var inte nöjda med livsstilen. Dessutom skriver Socialstyrelsen 

(2009) att nästan hälften av 15-åriga flickor och en femtedel av pojkarna tycker att de 

väger för mycket. Magnusson et al. (2005) diskuterar vidare att många barn i studien 

hade funderingar på att förändra sin livsstil men behövde stöd och hjälp från familjen.  

Ämnet barnfetma ligger nära specialistsjuksköterskans område, exempelvis 

barnsjuksköterskan eller distriktssköterskan. Vi anser att även allmänsjuksköterskor 

kommer att med största sannolikhet stöta på barn i olika vårdsammanhang som är 

drabbade av fetma eller övervikt. Därför är det viktigt att även allmänsjuksköterskan 

kan bemöta dessa barn på bästa sätt. Sjuksköterskans bemötande av barn och ungdomar 

som är drabbade av övervikt eller fetma ska bygga på respekt för patientens värdighet 

och ska inte påverkas av det fysiska utseendet. Många barn med övervikt och fetma 

lider av dålig självkänsla (Sweeting et al., 2005). För att kunna hjälpa barnen att stärka 

självkänslan måste barnen känna sig accepterade och bekräftade av sjuksköterskan. 

Bekräftelse är endast möjligt när sjuksköterskan åsidosätter sin förförståelse eller sina 

fördomar om exempelvis varför en patient är drabbad av fetma. Genom att göra detta 

respekterar sjuksköterskan patientens rätt till att leva sitt eget liv och att forma sitt eget 

liv efter sin livshistoria (Wiklund, 2003).  
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För att kunna ge den bästa omvårdnaden och kunna främja patientens hälsa och lindra 

dess lidande måste sjuksköterskan inte bara vårda den fysiska kroppen utan se till 

människans helhet.  Wiklund (2003) beskriver att i relationen mellan sjuksköterska och 

patient måste det finnas utrymme för patientens begär och behov för att patienten ska 

kunna utvecklas. Denna relation kallas vårdrelation och är nödvändig för en god 

omvårdnad. Genom vårdrelationen kan sjuksköterskan hjälpa patienten att skapa en bild 

av hur han/hon vill leva sitt liv och vilka förändringar som kan krävas för att uppnå 

detta. Samtidigt får inte patienten känna att sjuksköterskan försöker få honom/henne att 

passa in i normen. 

Allmänsjuksköterskan behöver kunskaper om hur hon kan hjälpa barnen till behandling 

av övervikt, det vill säga vem hon kan råda familjen att vända sig till. Janson och 

Danielsson (2003) beskriver behandling av barnfetma som en behandlingspyramid där 

barnavårdcentraler och skolhälsovården utgör pyramidens bas. Nästa nivå är 

barnläkarmottagningar, barnkliniker och toppen på pyramiden utgörs av riks- eller 

regionsklinik. Enligt SBU (2002) får endast en liten andel av alla barn med fetma i 

Sverige någon medicinsk behandling. Det som oftast erbjuds är råd om 

beteendeförändring, motion och kostvanor. I vissa (sällsynta) fall används även 

läkemedel mot fetma hos barn. 

Vi tycker att barn och ungdomars upplevelse av övervikt eller fetma är ett ämne för 

vidare forskning. Det finns för lite kunskap om barns egna åsikter om problemet.  

Praktiska implikationer 

Allmänsjuksköterskan kan möta barn och ungdomar som är drabbade av övervikt eller 

fetma i situationer där barnfetman inte har högsta prioritet. Trots detta är det viktigt att 

sjuksköterskan vet hur hon ska bemöta barnen på ett förtroendeingivande sätt.  

 Bekräftelse. För att stärka barnens självkänsla måste barnen känna sig 

accepterade och bekräftade av sjuksköterskan. Genom att inte särbehandla 

barnet och betona att den fysiska kroppen inte har betydelse för acceptans visar 

sjuksköterskan att barnet är bra som den är. 

 Visa respekt. Sjuksköterskan ska åsidosätta den egna förförståelsen om patienten 

(barnet) dennes familj och deras livsstil. Respekten för patients värdighet ska 

inte påverkas av det fysiska utseendet. 

 Stödja individuellt. Att lyssna till patientens (barnets) egna uppfattningar och 

upplevelser och inte underskatta värdet av dessa. Se till barnets egen livsvärld 

och på så sätt ta del av barnets egen historia.  

 Motivation. Att hjälpa patienten (barnet) till att skapa en egen bild av hur 

han/hon vill leva sitt liv. 

 Involvera familjen. Barnen behöver stöd från familjen för att lyckas med att 

förändra den egna livsstilen. 

 Hjälp med förändring. Allmänna råd om kost och motion.  

 Hänvisa familjen till rätt vårdgivare, exempelvis distriktsjuksköterska eller 

skolhälsovård. 
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Slutsats 

 

Att vara drabbad av övervikt eller fetma som ung påverkar mer än den fysiska gestalten, 

det kan leda till försämrad självkänsla, självbild och självuppfattning. Barn och 

ungdomar med övervikt och fetma upplever en stigmatisering från samhället som 

påverkar deras sociala relationer och det egna självförtroendet.  

Många barn och ungdomar med övervikt eller fetma har en önskan om att bli smalare 

och förändra sin livsstil men upplever att det är svårt att genomföra en förändring utan 

stöd från familjen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om såväl 

prevention som involvering av familjen för att barnen ska uppnå ett bättre 

välbefinnande.  
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Bilaga 1 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
kasserade 

 

Cinahl Child* and obes* and emotion* 25 24  

 Child* and obes* and percep* 78 77  

 Adole* and obes* and self-esteem 25 23  

 adole* and feeling and overweight 9 8  

 Obesity and child* and suff* 41 40  

Medline Obes* and child* and health 615 613  

 Obes* and child* and impact 26 25  

 Obesityand quality of life 23 22  

 Child* and suff* and obes* 84 83  

 Child* and obes* and living and 
qualitative 

8 7  

PubMed Obesity and child and experience 317 315  

Manuell 
sökning 

 4 2  

     

 Totalt 1255 1239  
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Bilaga 2 

 Perspektiv Problem Syfte Metod Ålder Resultat 

Titel: The 

impact of 

weight-related 

victimization 

on peer 

relationships: 

the female 

adolescent 

perspective. 

Författare: 
Griffiths, L., 

Page, A. 

Tidskrift: 

Obesity. 

Årtal: 2008 

 

Barnperspe

ktiv 

Feta 

ungdomar 

har ofta 

försämrade 

sociala 

relationer. 

Att bli 

mobbad/diskr

iminerad är 

relaterat med 

psykosocialt 

missanpassad

e såsom ökad 

oro, 

kroppsligt 

missnöje, 

depressiva 

känslor, 

ensamhet och 

lägre 

självkänsla. 

 

Att undersöka 

relationen 

mellan fetma 

och 

diskriminering/

mobbning och 

effekten det har 

på relationer. 

 

Kvalitativ. 

5 deltagare. 

Intevjuerna 

analyserades med 

”interpretative 

phenomenologica

l analysis ”.  

12-17 

år 

Upplevelser av 

mobbning och 

diskriminering 

Effekten av 

mobbning 

presenteras i sju 

teman .  
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Titel: 
Psychosocial 

correlates of 

adolescent 

obesity, 

”slimming 

down” and 

“becoming 

obese”.  

Författare: 
Sweeting, H,. 

Wright, C,. 

Minnis, H. 

Tidskrift: 
Journal of 

Adolescent 

Health. 

Årtal:2005 

Barnperspe

ktiv 

Fetma hos 

barn och 

unga är 

numera ett 

känt 

hälsoproblem 

det antas att 

barn med 

fetma 

kommer att 

bli feta vuxna 

och fetma ger 

stora 

psykologiska 

och fysiska 

konsekvenser

.  

 

Att undersöka 

hur den 

självrapportera

de 

välbefinnandet, 

viktrelaterade 

bekymmer, 

självbild och 

relationer och 

psykiska 

sjukdomar är 

relaterade till 

fetma..  

 

Kvanitativ. 

Undersöker 2127 

skolbarn först vid 

11 års ålder och 

sedan vid 15 års 

ålder. Används 

Chi-square test 

och logistic 

regression for 

multivariate 

analyses.  

11 och 

15 år. 

Fetma var starkt 

associerat med 

bekymmer om att 

gå upp i vikt. 

Vikt relaterade 

bekymmer och 

dieter var ett 

större problem 

för flickor i båda 

åldrarna, denna 

oro ökade för 

flickorna med 

åldern men 

minskade för 

pojkarna.  

 

Titel: Fat, plain 

but not 

friendless: self-

esteem and 

peer acceptance 

of obese pre-

adolescent 

girls. 

Författare: 
Phillips, RG,. 

Hill, AJ. 

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Obesity 

Årtal:1998 

Barnperspe

ktiv 

Dåligt 

självförtroen

de antas vara 

en 

psykologisk 

konsekvens 

av fetma.  

 

Att analysera 

om kroppsvikt 

påverkar 

självförtroendet 

och 

acceptansen 

hos kamrater. 

Kvantitativ.  

313 flickor deltog 

i studien som 

använde Body 

Shape 

Preferences,  

Self-perception 

Profile for 

Children, Dutch 

Eating Behaviour 

Questionnaire, 

Peer nomination 

questionnaire. 

 

9 år. Barnen hade 

olika uppfattning 

om den egna 

kroppsformen 

men alla ville ha 

en kroppsform 

som klassades 

som smal. Det 

var ingen skillnad 

i popularitet men 

det var skillnad i 

om man 

uppfattades som 

attraktiv eller 

inte.  

 

Titel: Obesity 

and risk of low 

self-esteem: A 

statewide 

survey of 

Australian 

Children.  

Författare: 

Franklin, J., 

Denyer, G., 

Steinbeck, K., 

Caterson, I., 

Hill, AJ. 

Tidskrift: 

Pediatrics. 

Årtal: 2006 

Barnperspe

ktiv 

Att vara 

missnöjd 

med sin 

kropp och ha 

låg 

självkänsla 

kan vara 

relaterat till 

fetma. Det 

grundar sig 

ofta i att de 

känner sig 

distanserade 

från 

samhällets 

kroppsideal.  

 

Att undersöka 

den 

självupplevda 

kompetensen 

hos barn med 

övervikt och 

fetma inom 

flera 

kompetensomr

åden. 

Kvantitativ. 

Stratifierat urval 

av skolor. 55 

skolor och totalt 

2813 barn deltog 

i studien.  

Self-perseption 

Profile for 

Children, Body 

Shape 

Perception.  

9-13 

år. 

Barnen ville ha 

en kroppsform, 

som klassades 

som smal. Feta 

och överviktiga 

barn värderade 

sitt själv-värde 

(global self-

worth) som lägre 

jämfört med 

normalviktiga 

barn.  
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Titel: Young 

teenagers´perce

ption of their 

own and others 

bodies: A 

qualitative 

study of obese, 

overweight and 

“normal” 

weight young 

people in 

Scotland. 

Författare: 

Wills, W., 

Backett-

Milburn, K., 

Gregory, S., 

Lawton, J. 

Tidskrift: 
Social Science 

& Medicine 

Årtal: 2005 

Barnperspe

ktiv 

Att vara fet 

anses vara 

motbjudande 

av 

normalviktig

a. Det finns 

en rädsla för 

att bli 

överviktig 

bland många 

normalviktig

a barn och 

ungdomar. 

 

Att undersöka 

om och hur 

vikt- och 

kroppsstorlek 

påverkar 

tonåringars 

vardagsliv och 

hur de upplever 

dessa problem 

och om den 

medicinska 

definitionen av 

fetma är något 

som oroar 

tonåringarna. 

 

Kvalitativ. 36 

tonåringar valdes 

ut från familjer 

som levde med 

ofördelaktiga 

socioekonomiska 

tillstånd.  

Först gjordes en 

screening 

questionnaire och 

sedan gjordes 

intervjuer i 

tonåringarnas 

hemmiljö.  

13-14 

år. 

Tonåringar med 

övervikt och 

fetma har 

motsägelsefulla 

känslor om sina 

egna och andras 

kroppar. Det 

fanns inte så 

många som 

tyckte att det 

fanns 

hälsosamma 

vinster som 

relaterades till att 

gå ner i vikt.  

Titel: Percived 

Stigmatization 

Among 

Overweight 

African-

American and 

Caucasian 

Adolescent 

Girls. 

Författare: 
Neumark-

Sztainer, D., 

Story, M., 

Faibisch, L. 

Tidskrift: 
Journal of 

Adolescent 

Health 

Årtal: 1998 

Barnperspe

ktiv 

Överviktiga 

personer 

upplever 

stigmatiserin

g i det 

västerländska 

samhället, 

detta 

inkluderar 

negativa 

attityder av 

omvårdnads 

personal, 

lärare och 

andra.  

 

Att utforska 

hur 

afroamerikansk

a och vita 

tonårsflickor 

upplever 

viktrelaterad 

stigmatisering 

och deras svar 

på dessa 

upplevelser. 

 

Kvalitativ. 50 

flickor från 5 

kommunal high 

School i st Paul, 

Minnesota 

deltog. 

15-17 

år. 

Att överviktiga 

tonårsflickor 

upplever 

stigmatisering 

som i sig kan ta 

olika former..  
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Titel: The 

experiences of 

young people 

with obesity in 

secondary 

school: some 

implications for 

the healthy 

school agenda. 

Författare: 
Curtis, P. 

Tidskrift: 
Health and 

social care in 

the community 

Årtal: 2008 

Barnperspe

ktiv 

Barnfetma 

har blivit 

länkat med 

en rad 

negativa 

konsekvenser

, dåliga 

skolresultat, 

låg 

självkänsla 

och 

mobbning. 

 

Att undersöka 

feta ungdomars 

upplevelse av 

fetma i 

skolmiljö 

Kvalitativ. 18 

ungdomar var 

med i ett 

viktminskningspr

ogram, 17 gjorde 

gruppsamtal 

medan 1 ville bli 

intervjuad 

enskilt. 

 

10-17 

år. 

Beskriver 

ungdomars 

upplevelser av 

fysisk aktivitet i 

skolan, nyttig mat 

och emotionellt 

välbefinnande/m

obbning relaterat 

till fetma. 

 

Titel: A 

qualitative 

investigation in 

to the levers 

and barriers to 

weight loss in 

children: 

opinions of 

obese children. 

Författare: 
Murtagh, J., 

Dixey, R., 

Rudolf, M. 

Tidskrift: 
Archives of 

Disease in 

Childhood 

Årtal: 2006 

Barnperspe

ktiv 

Misslyckande

t med att 

isolera och 

förstå 

faktorerna 

som 

medverkar 

till 

viktnedgång 

kan lika 

gärna 

medverka till 

resultatlöshet 

av pågående 

behandling 

eller 

intervention.   

 

Att identifiera 

de fysiska och 

psykologiska 

påtryckningarn

a och 

barriärerna till 

viktnedgång 

som upplevs av 

barn med 

fetma. 

 

Kvalitativ. 20 

personer blev 

slupmässigt 

uttagna från ett 

kommunalt 

viktminskningspr

ogram.  

8-14 

år. 

Identifierar 

påtryckningarna 

och hinder som 

upplevs av barn 

med fetma i deras 

försök i att går 

ner i vikt.  

 

 


