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Sammanfattning    

 

Övervikt och fetma är ett av de största hälso- problemen i västvärlden och i Sverige 

idag. En av de största utmaningar inom vården är barnfetma och vi som 

allmänsjuksköterskor kommer i kontakt med barnen med fetma i olika vård kontexter. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor vet hur barn med fetma upplever sin livsvärld för 

att kunna hjälpa dem på ett bra sätt i vården. I dag lever vi i ett samhälle med stor 

konsumtion av energität kost och vi rör på oss allt mindre. Syftet med studien var att 

beskriva hur barn upplever att leva med fetma. Metoden bygger på en litteraturstudie av 

kvalitativa artiklar som studerades för att belysa vårt syfte. Analysen bygger på en 

kvalitativ innehållsanalys av Evans (2003). I resultatet framkom att barnen blev berörda 

på många olika sätt och följande tre huvudkategorier beskrivs: upplevelse av att inte 

vara som andra barn, behovet av stöd är stort och avsaknaden av kontroll över sitt liv. 

Fortsättningsvis framkom sex underkategorier: Synen på kroppen varierar, att känna sig 

kränkt, att känna sig utanför, familj och vänner är viktigt, att känna frustration samt att 

vilja förändra sin situation. Vi diskuterar konsekvenser av kränkning som särbehandling 

och utanförskap. Vidare diskuterar vi hur fetma förändrar barnens status i samhället. 

Slutligen presenteras praktiska implikationer för sjuksköterskan, såsom hur 

sjuksköterskan på bästa sätt kan bemöta barn med fetma i vården, detta för att arbeta i 

syfte att stärka deras självförtroende. 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Children, adolescent, obesity, overweight, life style, self image, experience 

and perceived.  
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INLEDNING 

Vi är intresserade av att som allmän sjuksköterskor arbeta för en mer hälsosam livsstil 

för att motverka övervikt och fetma. I sjuksköterskan roll ingår en prevention av 

hälsoarbete som är viktigt i vården i dag för att förebygga ohälsa. Kost och motion är 

aktuellt, då vällevnadssjukdomar (hjärt-/kärl sjukdomar, diabetes och övervikt/fetma) 

ökar allt mer. Vi är båda intresserade av kosthållning och barns hälsa därför har vi valt 

att i detta arbete studera barns upplevelser av att leva med övervikt.  

 

World Health Organisation: WHO (2003) skriver att fetma är ett av vår tids största 

hälsoproblem. Andelen feta människor har fördubblats sedan 1980- talet. Ett av de 

största problemen till ohälsa bland barn är övervikt och fetma. Detta leder till ökad 

somatisk ohälsa och risk för en för tidig död i vuxen ålder. Den nutida människan lever i 

en stressig miljö där den rör sig allt mindre samtidigt som kosten blir allt mer energität. 

 

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 24:2(f) (2009) skall vårdapparaten verka för att 

utveckla förebyggande hälsovård, vilket innebär en ökad förutsättning till hälsa ibland 

barn och ungdomar. Som ett led i detta arbete finns i dag riktlinjer för barns BMI (body 

mass index) som följs upp under barnets uppväxt. Föräldrar och barn skall informeras 

om riskerna med övervikt och fetma på barnavårdscentralerna samt av skolhälsovården.  

 

I denna studie kommer övervikt och fetma att benämnas med samlingsnamnet fetma, 

förutom de specifika fall där endast övervikt avhandlas. 

 

 

BAKGRUND 

Introduktion till bakgrund 

Fetma är ett hälsoproblem i världen, främst i I-länder, och har stadigt eskalerat sedan 

1980-talet. Fetma leder till ökad risk för följdsjukdomar samt ökad risk för psykisk 

ohälsa. Svensk barnsjukvård använder de internationella riktlinjer för fetma som 

fastställts av WHO (WHO, 2009b). Fetma orsakas till största del av att det finns en 

obalans mellan energiintag och energiåtgång. Behandling av barns fetma inriktar sig på 

att förändra kosthållning, motionsmönster samt åtgärder riktade till hela barnets familj 

(WHO, 2009a). 

 

Att som barn vara avvikande på grund av sin kropp leder till ett annorlunda bemötande 

som utgår från deras kroppar (Claude 2006). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) beskriver att livsvärden formas av en människas liv och är kroppen 

förändrad av sjukdom kan det skapa ett lidande som leder till ett livslidande. Detta kan 

kopplas till barn med fetma och att de kan lida på grund av deras förändrade kroppar. 

 

Vidare beskriver Claude (2006) att barn med fetma oftast har svårt att tala om sitt 

lidande och avskärmar sig. Dahlberg (2003) beskiver att sjuksköterskan har en viktig 

roll som den som kan hjälpa till att fånga upp problemet. Detta kan kopplas till barnen 

med fetma och hur sjuksköterskan genom sin profession kan skapa en miljö där barnet 

känner sådan tillit att en dialog möjliggörs.  
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Övervikt och fetma hos barn - ett hälsoproblem 

Övervikt och fetma ett stort problem i I-länderna och en av de största utmaningarna för 

folkhälsan under 2000-talet är barnfetma (WHO, 2009b). Det har uppmärksammats ett 

ökat hälsoproblem av övervikt i Sverige bland både vuxna och barn. Ett tydligt samband 

mellan barnfetma vid vuxen ålder kan utläsas. Om ett barn kommit till rätta med fetman 

före fyra års ålder, så är risken mindre för barnet att utveckla fetma i vuxen ålder 

(Folkhälsorapporten, 2009). Vidare visar rapporten att fetma har ökat mellan år 1980 – 

2005 talet samt att andelen överviktiga tioåringar har mer än fördubblats från mitten av 

1980- talet. Från år 2005 har ökningen av fetma avtagit men det är dock för tidigt att 

säga om detta är ett genombrott. 

 

Folkhälsorapporten (2009) och WHO (2009a) beskriver att fetma leder till ökad 

somatisk ohälsa i form av fler disponibla sjukdomar som; typ 2–diabetes, stroke, cancer 

(speciellt tjocktarmscancer), hjärt-kärlsjukdomar samt även psykisk ohälsa och 

sjukdomar i rörelseorganen. WHO (2009a) och Socialstyrelsen (2009) visar på att fetma 

liksom övervikt vid arton års ålder ökar riskerna för en förtidig bortgång i vuxen ålder. 

Neovius (2009) stödjer den uppfattningen samt påvisar att fetma är lika farligt för den 

framtida hälsan som rökning. Rökning och fetma är de två största livsstilsrelaterade 

riskfaktorer i västvärlden i dag. Rökning har minskat i västvärlden medan fetma har 

ökat. Folkhälsorapporten (2009) visar på tydliga hälsoskillnader vad avser fetma mellan 

olika samhällsgrupper, där låginkomsttagare och lågutbildade är mest benägna att 

utveckla fetma.  

 

Definition av övervikt och fetma 

Övervikt definieras enligt Nationalencyklopedin (2009) av att en för stor mängd av 

kroppsvikten består av fett och överstiger gränsen för normalvikt. WHO (2009a) 

förklarar fetma som ett tillstånd där kroppens naturliga energireserv i form av 

fettvävnad ökat till den gräns där den blir associerad med negativa hälsoeffekter.  Fetma 

definieras som ett BMI (body mass index) över 30, vilket styrks av Edwinson-Månsson 

och Enskär (2008) som påvisar att den vanligaste mätmetoden för att identifiera fetma 

är att använda sig av BMI, som anger relationen mellan vikt och längd. BMI tar dock 

ingen hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är fett eller hur fettet är fördelat på 

kroppen, eller hur stor del som är muskler. För vuxna ligger gränsen för övervikt vid 

BMI > 25 och för fetma vid BMI > 30. Barn kan på detta sätt också urskiljas som 

överviktig/fetma. Gränsen är dock åldersberoende och särskilda tabeller eller 

normalkurvor behövs, se icoBMI bilaga 3. Dessa gränsvärden är utformade för barn och 

ungdomar i åldrarna två år upp till arton års ålder. I Sverige använder 

Barnavårdscentraler, skolhälsovården, barnkliniker och barnmottagningar de 

internationella riktlinjer som finns om särskilda BMI och är utformade av WHO.  

 

Orsaker till fetma 

Orsaker till fetma är ett för högt energiintag i förhållande till hur mycket kalorier som 

förbrukas (Nationalencyklopedin, 2009). Enligt Edwinsson-Månsson och Enskär (2008) 

är det många olika faktorer som spelar in när en person utvecklar övervikt och fetma. En 

undersökning av Stunkard, Harris, Pedersen och McClearn (1990) är gjord på 

adoptivbarn kontra biologiska barn har gjorts som påvisar att betydelsen av arvsfaktorer 
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är stor. Vidare beskriver Edwinsson-Månsson och Enskär (2008) att miljön och kosten 

har stor betydelse. Samhället av idag har en stor konsumtion av energität kost och 

snabbmat som innehåller stora mängder kolhydrater, ofta i form av socker, samt fett. 

Denna typ av kost finns i dag lättillgängligt då livsmedelsbutiker och snabbmatskedjor 

är öppna under dygnets alla timmar. I takt med att den teknologiska utvecklingen går 

framåt och människan blir allt mer bekväm rör sig befolkningen allt mindre och fysisk 

aktivitet minskar. Användningen av datorer, hissar, rulltrappor, bilar, tv ökar och genom 

detta byggs en tillvaro upp som förbrukar mindre kalorier. Enligt Harris (2008) serverar 

skolan en energität lunch som ofta innehåller för mycket socker och fett.  

 

Behandling av fetma hos barn 

Läkare rekommenderar behandling av fetma, i form av rätt kost och motion för barn 

med fetma. De förespråkar också beteendeterapi riktat till hela familjen (WHO, 2009a). 

För att kunna hjälpa barn med fetma bör det ske ett samarbete genom flera olika 

instanser av olika professioner i samarbete. Detta ”temaarbete” kan involvera instanser 

som barnavårdcentral, skola och dagis samt olika professioner kopplade till dem som 

psykolog, läkare, sjuksköterska och dietist. Familjen och de närmaste vännerna blir 

också involverade att tillsammans med ”teamet” arbeta för ökad fysisk aktivitet och ny 

kunskap. Därmed ökar barnets chanser till att lyckas gå ner i vikt genom att få familjen 

att ändra sin livsstil med nya matvanor och ökad aktivitet. När barnet skall behandlas 

för sin fetma är det viktigt att barnet blir informerad om sin vikt och hälsoproblematik. 

Det är speciellt viktigt att förebygga och fånga upp de barn med fetma som har hjärt-

kärl sjukdomar i släkten. Dessa barn löper annars en ökad risk att drabbas av 

följdsjukdomar och gå mot en förtida död. Kartläggning av barnens situation och 

arvsanlag ger kunskap för rätt behandling. Sjuksköterskan har då möjlighet att ge 

familje- och individ anpassad information/undervisning efter deras behov vilket också 

kan öka familjens möjligheter att hantera sin nya livssituation utan att känna sig 

skuldbelagd (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008).   

  

Fetma kan förändra en människas livsvärld 

Livsvärlden är den verklighet som människan lever i. Genom våra kroppar upplevs 

världen av att kroppen består av själ och ande. Tillsammans blir det en enhet som gör 

det möjligt för varje individ att se och uppleva världen enligt Wiklund (2003). Genom 

livsvärlden finner vi innehåll och mening i vår vardagstillvaro vilket kan uttryckas i 

känslor som att älska, hata, tycka och känna. Claude (2006) beskriver att barn med 

fetma ofta har lägre självkänsla än normalviktiga barn och isolerar sig ofta från social 

gemenskap. Dalhberg, et al. (2003) skriver att livsvärlden aldrig går att undanfly och att 

det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om att genom att påverka livsvärlden kan 

man stärka självkänsla. Merleau-Ponty (1997) menar att eftersom människan upplever 

och kommunicerar med världen utifrån sin kropp, blir kroppen en utgångspunkt för ens 

identitet samt att sinnena ger en bild av världen som vi lever i. Madjar (1998) anser att 

upplevelsen av kroppen vid sjukdom kan medföra att omgivningen bemöter personen på 

ett annorlunda sätt samt att personens identitet förändras för att sjukdom och lidande 

blir påtaglig, vilket också gör att identiteten blir ifrågasatt. 
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Merleau-Ponty (1997) beskriver att när kroppen förändras handlar det om en förlorad 

förmåga och en förlorad tillgång till livet och världen. Detta kan kopplas till barnen med 

fetma vars kroppar är förändrade av fetma. Eriksson (1993) beskriver lidande som 

någon form av hot, kränkning eller att människans identitet ifrågasätts. Detta kan 

kopplas till barnen med fetma och att de har en känsla av förlorad kontroll och då lider 

de. Då kan barn med fetma känna sig uppgivna och främmande för andra människor. 

Detta kan leda till att de ofta får svårt att tala om sitt lidande och konsekvensen kan bli 

att de distanserar sig från andra människor. Även Claude (2006) förstärker detta att en 

del barn med fetma lider och får psykiska problem som gör att de distanserar sig. 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Dahlberg, et al. (2003) skriver att vår kropp ger sig i uttryck både fysiskt, psykiskt och 

själsligt. Kroppen strävar ständigt efter att uppnå hälsa i sitt liv, genom att söka balans 

och harmoni. Detta samspel behövs till upplevelsen av att vara en hel människa. WHO 

(1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, själsligt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaron av sjukdom och svaghet. Enligt Kahn och 

Steeves (1994) är lidande något som är svårt att diskutera i vården av både patienter och 

sjukvårdspersonal. En konsekvens av detta kan vara att vårdarna koncentrerar sig på de 

yttre symtomen som förefaller konkret att lindra. Detta kan jämföras med att 

sjuksköterskan kan lindra lidandet för barnen med fetma genom att skapa en dialog och 

vara lyhörd för deras behov. För att sjuksköterskan skall kunna möta barnen i sitt 

lidande är de viktigt att de har kunskap om hur människan lider. Dahlberg, et al. (2003) 

beskriver att sjuksköterskan bör visa respekt, öppenhet och följsamhet mot den 

hjälpsökande för att undvika en envägs kommunikation. Allt för att förhindra att 

patienten skall bli ”överkörd” eller känna sig kränkt av att inte tas på allvar.  

 

Allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med barn med fetma inom all sjukvård som 

barn vistas i. Sjuksköterskan har därför en unik möjlighet att påverka de drabbade 

barnen i mötet med deras livsvärld, till en förändringsprocess mot ett hälsosammare liv. 

Enligt ICN:s (2007) etiska kod för sjuksköterskor betonas ett hälsofrämjande 

evidensbaserat arbetssätt för att uppnå hälsa, motverka ohälsa, återställa hälsa och lindra 

lidandet. Detta kan sammankopplas för att uppnå hälsa kan sjuksköterskan ge barnen 

hjälp till självhjälp, efter att de accepterat förutsättningarna till vård. Detta skulle kunna 

ske genom att sjuksköterskan uppmuntrar och behandlar barnen med respekt oavsett 

ålder.  

 

Enligt FN:s barnkonvention (2009) har barn upp till arton år rätt till bästa möjliga hälsa, 

rätt till sjukvård och rehabilitering. Sverige har skrivit under barnkonventionen och 

förbinder sig då till att upprätthålla barns hälsa genom bland annat förebyggande 

hälsovård. På barnavårdscentraler i Sverige utförs hälsokontroller där BMI mäts fram 

tills barnet fyller fem år, därefter tar skolhälsovården över hälsokontrollerna. Här finns 

möjlighet för sjuksköterskor att fånga upp de barn som behöver hjälp och stöttning.  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att förebygga ohälsa enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763) genom stödjande verksamhet till individer med ökad sårbarhet, arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. För att detta skall kunna fungera krävs samarbete 
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inom olika kompetensområden. Detta kan kopplas till barn med fetma och hur 

sjuksköterskans kunskap om hälso- främjande åtgärder skulle kunna var ytterligare en 

hjälp till ett hälsosammare liv för dessa barn.  

 

Tidigare Forskning 

Tidigare forskning visar på att det finns problem vad det gäller barns upplevelser av att 

leva med fetma och det finns ett samband mellan fetma och en ökad psykisk ohälsa hos 

barn. De visar att barn med fetma upplever sig ha sämre livskvalitet som på olika sätt 

påverkar deras vardag. (Claude, 2006; Folkhälsorapporten, 2009). Holt, Bewick och 

Gately, (2004); Murtagh, Dixey och Rudolf, (2006); Snethan och Broome, (2007) 

skriver att barn med fetma lider och känner sig utanför på grund av att de behandlas 

annorlunda.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma är ett stort problem i dagens samhälle. Som följd av detta ökar 

förekomsten av somatiska sjukdomar likväl som förekomsten av psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar. Vi lever i en miljö med minskad fysisk aktivitet och tillgång till en 

allt mer kaloririk föda vilket leder till att problemet med fetma ökar och går allt längre 

ner i åldrarna. Sjuksköterskor kommer allt oftare i kontakt med barn som har fetma då 

övervikt och fetma har ökat. Därför behöver sjuksköterskan förståelse för hur barnen 

upplever sin fetma för att kunna ge dem en god omvårdnad anpassad till deras 

livssituation. Forskning visar att barn med fetma kan lida och må psykisk dåligt. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva barn- och ungdomars upplevelse av att leva med fetma. 
 

 

METOD 

En litteraturstudie användes för att beskriva barns egna upplevelser och vi valde artiklar 

baserade på empiriska studier. I denna studie användes kvalitativa vetenskapliga artiklar 

som gav en god inblick i hur barnen själva upplevde sin situation. Enligt Friberg (2006) 

ger kvalitativa studier en ökad förståelse och då kan vi förstå patientens upplevelse 

bättre samt arbeta för en evidensbaserad omvårdnad. Artiklarna analyserades efter 

Evans (2003) modell.  

 

Litteratursökning 

En inledande litteratursökningen startas enligt modell av Friberg (2006) i syfte att ringa 

in och avgränsa problemområdet, vilket gjordes genom att söka artiklar i databasen 

”Academic search premier”. Denna ämnesövergripande databas ansågs vara relevant för 

en inledande artikelsökning. Sökorden: overweight, obesity, children, adolescent 

användes för att kunna överblicka litteraturen i ämnet. Därefter startades en för syftet 
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mer relevant sökning av författarna men det visade sig svårt att få grepp om kvalitativa 

artiklar i ämnet. Efter att ha tagit hjälp av söksupport blev den egentliga 

litteratursökningen mer precis och målinriktad. Sökningen utfördes i databaserna 

”Cinahl”, ”Academic search premier” och ”Samsök”. Följande nya sökord lades till de 

tidigare använda; weight, perceived, perception, participation, barrier, life style och self 

image. Dessa sökord användes i olika kombinationer för att få fram artiklar om barnens 

upplevelser. Denna sökning resulterade till slut i sju artiklar som författarna valde att 

inkludera i arbetet, se sökhistorik (bilaga 2). Ytterligare en artikel återfanns via en 

sekundär sökning, efter att författarna granskat artiklarnas referenslistor. Artiklarna 

granskades efter en modell av Friberg (2006) där kontrollerades att samtliga artiklar var 

vetenskapliga i sin struktur, var granskade och hade publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter. 

 

Inklusionskriterier för artiklarna som användes i uppsatsen var: 

 Vårdvetenskapligt perspektiv  

 Barn och tonåringar 8-18 år  

 Kvalitativa studier 

 Publicerade efter 1999 

 Barns perspektiv (med fetma) 

 

Exklusionskriterier för artiklarna som användes i uppsatsen var: 

 Förälderperspektiv 

 Kvantitativ 

 Publicerade för mer än ett decennium sedan 

 

Artikeln Neumark-Sztainer, Story och Faibisch, (1998) avvek från kriterierna genom att 

vara äldre än tio år. En annan artikels studieobjekt, Neumark-Sztainer, Story, Faibisch, 

Ohlson och Damiak (1999), avvek från inklusionskriterierna då barnen i studien var upp 

till tjugo år gamla. Då författarna ansåg att dessa artiklar belyste ämnet på ett 

synnerligen bra och ingående sätt valdes att använda dem. Två av artiklarna innehöll 

både en kvalitativ och kvantitativ metod. Då det var ett begränsat utbud av kvalitativa 

artiklar som svarade på vårt syfte användes dessa artiklar, dock analyserades endast den 

kvalitativa resultat delen. 

 

Analys 

Författarna har valt att använda Evans analysmodell som beskrivs i Friberg (2006). 

Enligt Evans (2003) kan analysarbetet beskrivas som en rörelse från helhet till delar till 

en ny helhet. 

 

Det första steget var att läsa artiklarna för att få en känsla för vad de handlade om samt 

att få en helhetsbild av materialet. En andra genomläsning fokuserade på studiernas 

resultat i syfte att finna barnens upplevelse av att leva med sin fetma. I steg två 

identifierades de meningsbärande enheterna i varje studies resultat, som var relevant för 

vårt syfte. Citat ur artiklarna lästes noggrant för att bättre förstå innebörden i det barnen 

beskrev. Detta gjorde författarna först var för sig och sedan tillsammans, varefter alla 

artiklarna numrerades för att snabbare kunna särskiljas i det fortsatta analysarbetet. I 

steg tre gjordes en sammanställning över studiernas resultat, vilket gjordes genom att 
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skriva ner de meningsbärande enheterna på post it-lappar och lägga dem i olika högar 

som märktes med en färgtillhörighet, detta för att få en översikt över vårt material. I steg 

fyra identifierades likheter och skillnader bland de meningsbärande enheterna och 

skapade nya övergripande huvudkategorier och underkategorier för att på ett 

lättförståligt sätt kunna presenteras i resultatdelen av studien.  

 

 

RESULTAT 

Här beskrivs barns upplevelse av att leva med fetma. Tre huvudkategorier och sex 

underkategorier framkom (se tabell). 

 

Tabell 
Huvudkategorier: ”Upplevelse av att inte 

vara som andra barn” 
”Behovet av stöd är 

stort” 
”Avsaknaden av kontroll 

över sitt liv” 
Underkategorier: - Synen på kroppen 

varierar 
- familj och vänner är 

viktigt 
- Att känna frustration  

- Att känna sig kränkt   - Att vilja förändra sin 

situation 
- att känna sig utanför    

 

 

Upplevelse av att inte vara som andra barn 

Många av barnen hade en negativ uppfattning om sin kropp, de upplever sig själva som 

”feta” och de önskar att vara som normalviktiga barn. De beskriver hur en del av deras 

kroppar skapar obehagskänslor hos dem då vissa delar av kroppen väcker anstöt. Då 

barnens kroppar är förändrade av fetma hindrar de dem att delta i olika aktiviteter. 

Nästan alla barn beskriver hur de känner sig kränkta och retade för sin vikt. Rädsla för 

att bli till åtlöje genom att bli utskrattad av de andra normalviktiga barnen gjorde att de 

undvek situationer där de kunde komma att uppleva detta. Barnen beskriver hur de har 

svårt att passa in med normalviktiga barn och att de blev behandlade annorlunda på 

grund av sin vikt. De kunde inte klä sig som de ville för det fanns inga barnkläder i 

deras storlek vilket förstärkte deras känsla av att vara utanför. Detta leder till att barnen 

med fetma upplevde att de inte var som andra barn.  

 

Synen på kroppen varierar 

Barn med fetma har komplexa och varierande känslor i relation till sin kropp. Detta har 

betydelse för hur de ser på sin kropp, som att t.ex. tycka bättre om vissa delar av 

kroppen (Wills, Backett-Milburn, Gregory & Lawton, 2006). Detta håller Snethen och 

Broome (2007) med om men visade även att det fanns skillnader i hur barn med fetma 

såg på sig själva och sin kropp. Barnen tyckte inte de vara överviktiga om föräldrarna 

ansåg att vikten var normal. Det visade också på att barnen hade lättare att acceptera sin 

vikt om omgivningen gjorde det. 
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” I feel okay because a lot of kids at my school, well about 20 % of the kids at my school 

weigh about the same much as I do … it feels kind of good to know that a lot of people 

weigh about the same much as you” (Snethen & Broome, 2007, s. 144). 

 

Snethen och Broome (2007) skriver att det är svårt för barnen att delta i olika aktiviteter 

då de inte känner sig bekväma med sin kropp. Detta är enligt Borra, Kelly, Shirreffs, 

Neville och Greiger (2003) en starkt bidragande orsak till att barnen undviker 

gemensamma aktiviteter, främst sådana där deras kroppar exponerades. Det fanns även 

flera fall där de barn som faktiskt varit delaktiga i fysiska aktiviteter avbrutit detta då 

tränare eller lagkamraters krav blivit för höga. 

 

 
”Sometimes it is some difficult to do stuff, because  I am overweight and I just don’t feel 

comfortable, like doing stuff that other people do because I am overweight and I am only 

11. It is very difficult for me” (Snethen & Broome, 2007, s. 143). 

 

 

När barnen ombads beskriva sina kroppar använde de ord som ”klotrund, tung, knubbig 

och tjock” (Snethen & Broome, 2007) även ord som ”bredbakad” förekom (Neumark-

Sztainer, Story, & Faibisch, 1998). Barnen beskriver ofta en negativ inställning till sin 

överviktiga kropp. Denna inställning kunde bero på att det var svårt att hitta kläder som 

passade (Snethen & Broome, 2007), och att människor i deras omgivning stirrade på 

dem (Murtagh, et al., 2006).  

 

 
”I don’t like my weight, mostly I wear stretch pants, and mostly jeans and I wear women 

size clothes because I can’t wear children clothes and they are hard to find big sizes that fit 

…when I want to wear shorts I can’t do that because my leg pop out, and that is so 

embarrassing” (Snethen & Broome, 2007, s. 145). 

 

 

De flesta barnen beskriver hur de ogillar sina kroppar och dess former, att det ”putar 

ut”, de känner missnöje över sina ”fettvalkar” och hur fetman får kroppen att se ut. Flera 

av dem beskriver även äckelkänslor över sin kroppsform (Neumark-Sztainer, Story, 

Faibisch, Ohlson & Damiak., 1999; Wills, et al., 2006; Snethen & Broome, 2007). Det 

fanns dock avvikande beskrivningar framförallt av afroamerikanska flickor som gillade 

hur de såg ut, där en flicka uppgav att hennes byst och rumpa gav henne en känsla av 

stolthet och att hon gillade sina kurvor (Neumark-Sztainer, et al., 1999). Det fanns även 

barn med mer radikala åsikter om sin kropp och vad de vill göra åt den. Ett barn 

önskade att hon kunde ”klippa av” sin mage medan ett annat barn ville göra en 

fettsugning av allt fett på kroppen (Neumark-Sztainer, et al., 1999; Murtagh, et al., 

2006). 

 

 
” …my legs, my hips, my stomach, pretty much…I am like really disquieted how I look 

because it’s just bulging. You know bulges out and it’s really ugly to me. It’s like, I really 

ugly to me. It’s like, I really don’t like the way I look…”  (Neumark-Sztainer, Story, 

Faibisch, Ohlson & Damiak, 1999, s. 315). 
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Barnen beskriver också att de känner sig frustrerade över att deras egen aptit och 

matvanor orsakat dem deras övervikt och hur detta resulterat i stora lår, breda höfter och 

stor mage. De kroppsliga förändringarna beskrivs med oro hos framför allt flickor 

(Wills, et. al., 2006; Murtagh, et al., 2006; Holt, et al., 2004). 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 på (Wills, et al., 2006; Murtagh, 

et al., 2006). Barnen beskriver också att det är normalt i deras familj att vara breda om 

höfterna, som att det är genetiskt betingat och att det inte går att göra någonting åt. De 

accepterade därmed hur de såg ut och trodde inte de kunde påverka sin vikt (Wills, et 

al., 2006). 

 

Att känna sig kränkt  

Upplevelserna av att känna sig kränkt beskrivs av de överviktiga barnen som 

fruktansvärd. Barn som blir utsatta för mobbning bekräftar att deras övervikt sätts i 

fokus vid kontakt och umgänge med andra och att detta leder till att de känner sig 

kränkta (Murtagh, et al., 2006; Wills, et al., 2006; Snethen & Broome, 2007). 

 

Wills, et al., (2006) uppger att alla barnen i studien av barn med fetma har eller hade 

varit utsatta för mobbning på grund av sin vikt. Detta styrkes av de flesta barnen som 

berättar hur de blivit mobbade och retade på grund av sin vikt (Neumarker-Sztainer, et 

al., 1998; Holt, et al., 2004; Murtagh, et al., 2006; Snethen & Broome 2007). Vidare 

framkom att mobbning kunde vara så plågsam att barnen tvingats byta skola. 

Mobbningen kunde också orsaka flytt till ett nytt bostadsområde. En flicka berättar att 

anledningen till att hon undgått mobbning berodde på att hennes kamratgäng var starkt 

och hade hög status bland flickorna. Vidare berättade också barnen att även om de går 

ner i vikt kvarstår risken att de blir fortsatt retade (Wills, et al., 2006).  

 

Några barn kände sig kränkta i hemmet. När de kom hem från skolan blev de tufft 

kritiserade för sin övervikt och för att de ätit för mycket vilket barnen uppfattade som 

sårande (Neumark-Sztainer, 1998; Wills, et al., 2006). 

 

Det framkom att barnens erfarenhet av mobbning och känslan av att bli kränkt 

påverkade självkänslan negativt samt att det förekom svårigheter med inbördes 

relationer. Barnen uttryckte oro över att bli retad och utskrattad av de andra barnen. 

Barnen beskriver att svårigheten med att få vänner var kopplad till fetma (Holt, et al., 

2004; Snethen & Broome, 2007). Detta gör dessutom dem känsliga för nya kontakter 

även inför barn med samma vikt- problematik som de själva (Neumark-Sztainer, 1999; 

Snethen & Broome; 2007; Holt, et al., 2004).  

 

 
”A lot (frequency of teasing), ´cause the 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 cause of the people that 

wouldn’t want 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). 

 



 10 

 

I studien av Murtagh, et al. (2006) framkom att det har blivit en form av normativ 

övertygelse att mobbning av överviktiga är något normalt både för de som mobbar och 

för de mobbade. I studier av Neumark-Sztainer, et al., (1998); Neumark-Sztainer, et al., 

(1999); Snethen och Broome (2007) framkom även en rädsla hos barnen med fetma för 

att bli utskrattad. Detta gjorde att de undvek att utöva sport med sina kamrater på 

offentlig plats, då det fanns risk att andra skulle se dem.  

 

I en intervju med överviktiga flickor framkom att det finns människor som inte gillar 

överviktiga och de upplevde därmed att de lättare blev mobbade på grund av sin vikt. 

Flickorna berättar också hur de tyckte att kompisar undvek att vara med dem för att de 

tyckte att det drog ner deras status. Många barn beskrev också att de försökte ignorera 

de kommentarer som de uppfattade som sårande (Neumark-Sztaineret, et al., 1998). 

 

Att känna sig utanför  

Barnen beskriver hur de har svårt att passa in med jämnåriga på grund av deras övervikt 

och hur detta leder till att de känner sig utanför (Holt, et al., 2004; Murtagh, et al., 2006; 

Snethen & Broome, 2007). Murtagh, et al. (2006) skriver att en generell uppfattning hos 

barnen med fetma var att deras kamrater skämdes för dem och detta fick dem att känna 

sig utanför. Ett barn beskrev hur svårt det var att köpa kläder för de upplevde hur folk 

tittade på dem. Barnen hade en stark önskan av att passa in och de upplevde att de var 

utanför. 

 

 
” I feel different and terrible, like I’m not like everyone else” (Murtagh; Dixey & Rudolf, 

2006, s. 921). 

 

 

Neumark-Sztainer, et al. (1998) beskriver att barn och tonåringar med fetma behandlas 

annorlunda av omgivningen jämfört med sina normalviktiga kamrater. En flicka beskrev 

att hennes bror skämdes så mycket över henne att han låtsades att han inte var hennes 

bror. En annan flicka berättar om hur hennes vänner inte vill bli sedda offentligt med 

henne för att de ansåg det vara genant att umgås med henne. Flera flickor beskrev också 

hur de blev orättvist behandlade på grund av sin vikt och att de ofta kände sig utanför på 

grund av nedsättande kommentarer. Det mest sårande var dock när familjemedlemmar 

eller andra som stod dem nära kritiserade dem. I början av intervjun förnekar flickorna 

att de tagit illa vid sig av kritiserande kommentarer men så småningom kommer det 

fram att de har mått mycket dåligt av detta bemötande. Detta resulterade oftast i att 

flickorna tröståt vilket gav en tillfällig lindring. Dock upplevde de ännu mer skuld och 

den sårade känslan av att stå utanför förstärktes.  

 

Enligt Snethen och Broome (2007) uttrycker barnen en önskan av att bli som sina 

kamrater. Det var speciellt svårt när det gällde utseendet och klädval. De kunde inte 

bära likvärdiga kläder som deras vänner på grund av deras vikt vilket gjorde att de 

kände sig utanför. Enligt Neumark-Sztainer, et al., 1999; Wills, et al., 2006 bekräftar 

tonåringar att de kände sig utanför eftersom de inte kunde bära likadana kläder som sina 

vänner. Att inte kunna köpa och välja vilka kläder de ville innebar begränsningar. De 

ville inte följa med sina vänner på shoppingturer eftersom de inte kunde köpa kläder i 
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samma affärer som sina jämnåriga kamrater. Deras övervikt begränsade dem på så sätt 

att delta i normala sociala aktiviteter.  

 

 
“I walk around school and see all these girls with nice clothes on and really thin and I feel 

I can’t even wear all those clothes. I can’t because I’m overweight.” ( Neumark-Sztainer, 

Story, Faibisch, Ohlson & Damiak, 1999, s 316). 

 

 

I Neumark-Sztainer, et al. (1999) berättar en flicka om hur hon upplever utanförskap när 

hon befinner sig i grupp. När hon är i en stor folkmassa som exempelvis på dans så är 

hon den största personen. Vidare beskrivs att flickor i studien kände sig förlägna och 

utanför när de skulle visa sig i situationer som exempelvis på gym, prova kläder eller 

visa sig i baddräkt. Då stirrade andra människor på dem och de kände sig annorlunda 

och utanför. 

 

I Skär och Prellwitz (2008) beskriver en nio årig pojke hur han upplever utanförskap då 

han ignorerats av sina vänner och hur ensam han kände sig. Han berättar även hur svårt 

det var för honom att vara delaktig i gruppen. Om han ville vara med vännerna fick han 

”betala” för vänskapen. Vidare beskrivs hur han förnedrar sig själv för att få vara med 

kamraterna, exempelvis lät han dem rida på hans rygg.  

 

 
”It feels like giving presents to everybody but not receiving anything back” (Skär & 

Prellwitz, 2008, s. 215). 

 

 

Behovet av stöd är stort 

Flertal av barnen i studierna uttrycker ett behov av att få stöd av sin familj och kamrater. 

De beskriver att uppmuntran och stöd från familjen var det centrala i deras liv. De 

behövde uppbackning av sina närstående för att må bra och våga prova nya saker. När 

de fick ett bra stöd från familj, vänner och omgivning växte deras självförtroende. 

 

Familj och vänner är viktigt 

Enligt Borra, et al., (2003) behöver barnen stöd och uppmuntran från familj och vänner 

viktigt för att förändra sin situation. Utan uppbackning är det annars lätt att falla tillbaka 

i gamla, dåliga vanor. Detta bekräftas av (Holt, et al., 2004 & Murtagh, et al., 2006) där 

barnen beskriver hur viktigt det är att ha stöd från vänner och familj, dels för 

motivationen att gå ner i vikt men också för att må bra.  

 

 
”I need support but I don’t want them bugging me all the time…Kids do need support. This 

is realistic” (Borra, Kelly, Shirreffs, Neville & Greiger, 2003, s. 725). 

 

 

Barnen beskriver att de önskade att föräldrarna var mer delaktiga i deras liv och att de 

var positiva i stället för kritiska. Barnen upplevde också att om de hade fått stöd av sina 
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jämnåriga kamrater skulle de kunna delta i fysiska aktiviteter. Barnen ville också ha 

stöd av föräldrarna i fysiska aktiviteter och de ville utöva dessa tillsammans med 

föräldrarna (Skär & Prellwitz 2008; Borra, et al., 2003). Vidare beskriver pojken hur 

han önskade ett mer aktivt stöd från sin familj, speciellt sin far i leksituationer. Han ville 

att pappan skulle delta i olika aktiviteter och gav konkreta förslag till sin far (Skär & 

Prellwitz, 2008). 

 

 
”I just love shooting with a bow and arrow; perhaps my daddy could pick it up from my 

cousin. But he doesn’t and that’s the problem. Perhaps one day, I don’t know but perhaps” 

(Skär & Prellwitz, 2008, s. 215). 

 

 

Pojken beskrev hur mamman försökte skapa en tillvaro för honom där han undslapp att 

bemöta sin övervikt. Hon försökte få honom att syssla med stillasittande aktiviteter och 

ensamsport trots att han själv helst ville spela fotboll. Pojken uppgav att han kände en 

uppgivenhet när han inte fick rätt stöd av familjen och då speciellt från pappan enligt 

Skär och Prellwitz (2008). Barnen på viktminskningslägret bekräftar hur viktigt det är 

med stöd från vänner och omgivning för att må bra och utvecklas för att våga prova nya 

aktiviteter. Barnens självförtroende växte då de fick stöd av familj och vänner och de 

vågade vara sig själva, vilket lede till ett rikare socialt liv (Holt, et al., 2004). 

 

 

Avsaknaden av kontroll över sitt liv 

Flera av barnen visste vad de skulle äta men kunde inte följa sin planerade kost. Barnen 

beskrev att de gillade den ohälsosamma maten mer än hälsosam kost de beskriver också 

att det var svårt att påverka sin kost då föräldrarna var de som hade kontroll vilket gav 

dem en känsla av frustration. Nästan alla barn uttryckte en vilja av att förändra sitt liv 

och gå ner i vikt. Den största motivationen för barnen att gå ner i vikt var att bli 

accepterad av omgivningen och deras kamrater. Om barnen gick ner i vikt skulle de 

kunna göra vad de ville utan de begränsningar som fetman på deras kroppar medförde. 

De skulle kunna umgås med andra, delta i de aktiviteter de ville och ingen skulle 

behöva skämmas för dem. Detta var svårt för dem att klara och de upplevde att de inte 

hade kontroll över sitt liv. 

 

Att känna frustration  

Enligt Borra, et al., (2003) är de flesta barnen i studien medvetna om vad som är 

hälsosam kost eftersom de lärt sig detta i skolan och hemma. Barnen upplevde en 

frustration då det oftast var svårt att tillämpa ett hälsosamt kostintag på grund av 

föräldrarnas dåliga rutiner samt en allt för stressig hemmiljö. Konsekvenserna blev att 

barnen smååt ofta. Föräldrarna hade svårt att kontrollera barnens matvanor eftersom de 

inte alltid klarade av att vara konsekventa. Föräldrarna var oftast medvetna om att 

barnen hade problem med sin vikt men de orkade inte hantera situationen genom att 

förändra rutinerna runt kosten. Det fanns också föräldrar som förnekade att barnen hade 

viktproblematik och barnen har då svårt att påverka sin kost. Många föräldrar var 

ovilliga att ta till sig ny kunskap. Studien visade också på föräldrar som försökte hjälpa 

sitt barn med förbättrade matrutiner.  
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”I’m used to grabbing whatever is in the fridge and plopping down on the couch to watch 

TV. But lately my parents have been nagging me about eating better and more exercise” 

(Borra, Kelly, Shirreffs, Neville & Greiger, 2003, s. 725). 

 

 

Barnen uttryckte en önskan om att förändra sina matvanor och en del föräldrar var 

villiga att ställa upp på att hjälpa barnen. Flertal av barnen berättar också att det var upp 

till föräldrarna att se till att de fick en bra kost (Wills, et al., 2006; Holt, et al., 2004; 

Borra, et al., 2003). Vidare beskrivs om att de flesta familjer hade begränsad tid och 

behövde professionell hjälp med att anpassa sina rutiner enligt Borra, et al., (2003). 

Enligt Snethen och Broome (2007) var en del av barnen villiga att försöka äta mer 

hälsosamt om det fanns möjlighet. 

 

 
”… if we got fruit I’d eat kiwis, or bananas…we always have like apple or oranges and I 

don’t really like apples or oranges” (Snethen & Broome, 2007, s. 143). 

 

 

Att vilja förändra sin situation 

Enligt Murthag, et al. (2006) hade barnen en vilja av att förändra sin situation och att 

motivationen för viktnedgång var att bli ”normal” samt att ”smälta in” med sina 

kamrater. Barnen har ingen strävan efter perfektionism men vill undvika socialt 

utanförskap genom att inte ”sticka ut”. De har en stark önskan om att inte bli till åtlöje 

genom att bli utskrattade och retade. 

 

 
”You’re slow, you’re slow, you’re ignorant, you’re useless” (Murtagh, Dixey & Rudolf, 

2006, s. 921). 

 

 

Ytterligare anledningar till viktnedgång var att skaffa vänner, öka sin självkänsla, känna 

glädje, öka sin fysiska aktivitet, förbättra sin hälsa och att undslippa den sorg som 

övervikten medförde (Neumark-Sztainer, et al., 1999; Holt, et al., 2004; Snethen & 

Broome 2007). Fler barn kunde känna sig motiverade att gå ner i vikt om de hade en 

förebild att se upp till. En pojke beskriver oro för framtiden då han var orolig för sitt 

hjärta och visste vad det skulle innebära för hans kropp om han fortsatte gå upp i vikt. 

Detta skulle kunna leda till en förtidig död vilket gav honom motivation till att vilja gå 

ner i vikt enligt Holt, et al. (2004). Barnen hade en god hälsokunskap men de hade inte 

en bra friskvårdsbeteende. Barnen hade svårighet att finna en fysisk aktivitet som de var 

bekväma med att utöva. Faktorer som påverkade brist på fysisk träning visade sig vara 

tidsbrist i skolan och att det på fritiden inte fanns någon att utöva sin sport med enligt 

Snethen & Broome (2007). 

 

När barnen bestämt sig för att komma i bättre form önskar de belöning direkt genom att 

se en snabb viktminskning skriver Borra, et al. (2003).  
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“If I start watching what I eat and exercising more to get in better shape, I’ll want to see a 

difference right away. I need goals I can work toward to get in better shape. Like little steps 

along the way to keep me on the right track. And I need help from my family, friends, 

teachers, and coaches to help me change for the better. Otherwise, I’ll just fall back into 

my old bad habit” (Borra, Kelly, Shirreffs, Neville & Greiger, 2003, s. 725). 

 

 

Enligt Borra, et al. (2003) var stöd från familjen, vänner, lärare och tränare också viktigt 

för att inte falla tillbaka i dåliga vanor. Målen skulle vara baserade på delmål av att äta 

rätt och idrotta mer. Barnen är känsliga för kritik från föräldrarna om vad de skall äta 

och hur de ser ut.  

 

 
“I’m very sensitive about the way I look as it is, and I don’t need my parents telling me I’m 

going to get tat or out of shape if I don’t exercise more or watch what I eat. Bringing up the 

problem of being overweight or out of shape does more harm than good. Instead of nagging 

me about it, my parents just need to show me what to do” (Borra , Kelly, Shirreffs, Neville 

& Greiger, et al., 2003 s. 725). 

 

 

Enligt Neumark-Sztainer (1999) önskade flickorna att gå ner i vikt. En flicka berättar 

om att hon ville gå ner i vikt för att behaga andra och inte för sin egen skull vilket 

gjorde att hon svalt sig själv. De flesta flickor fantiserade att gå ner i vikt: 

 

 
“I want to be about 160. I wouldn’t want to be like, really small but, you know, not really 

big. I mean, just like, you know, a nice medium weight, you know. I want to 

look…healthy…like nice. Nothing, you know, that make me look like, oh, I’m this 

supermodel and I’m gonna woo you over your feet…You know, just normal, you know. Not 

really normal but just something nice you know…Comfortable” (Neumark-Sztainer, Story, 

Faibisch, Ohlson & Damiak, 1999, s. 317).  

 

 

Wills, et al. (2006) uppger att känslan av att vara i kontroll och ha självförtroende var 

nödvändiga för viljan att gå ner i vikt. Bantningsförsök hos barnen ger positiva känslor 

när det lyckas och viktnedgång kan i sig motivera till fortsatt kämpande. Misslyckade 

försök kan istället leda till känslor av uppgivenhet och skam. Holt, et al. (2004) 

beskriver hur barnen tidigare blivit mobbade och känt sig utanför på grund av sin vikt, 

de kände stor sorg och skämdes över sin kropp. När barnen fick delta i ett 

viktminskningsläger var de starkt motiverade och alla kände en önskan om att går ner i 

vikt. De flesta barnen oroade sig innan lägret, de var rädda för att bli retade och känna 

sig utanför. Det visade sig dock att när de fick träffa andra som strävade efter samma 

mål kände de sig för första gången delaktiga i en gemenskap. De upplevde en känsla av 

att passa in. 

 

 
”I like being around people who know exactly how you feel. If you’re at home you can’t 

really talk to anyone about your weight. I don’t know why but when you come here you feel 

like you can talk to people. It’s lot easier to talk to people, to be around people. Everyone 

was in the same kind of situation; everyone knew what you were going through (Holt, 

Bewick & Gately, 2004, s. 228). 
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Känslan av att gå ner i vikt och vara delaktig i en gemenskap stärkte deras 

självförtroende. Efter en tid på lägret upplevde barnen att de hade lättare att prata med 

andra människor, både vänner och främlingar. De kände sig också mer bekväma med 

situationer de tidigare undvikit, som vara med många alternativt nya människor. (Holt, 

et al., 2004). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Artiklarna vi valde var från varierande länder, mestadels Europa och USA. Då de länder 

har liknande kultur som Sverige anser vi att resultatet kan vara tillämpbart i svenska 

förhållanden. Detta resonemang förstärktes av resultatet i den svenska studien av Skär 

och Prellwitz (2008). Denna studie omfattade enbart en informant, vi ansåg dock att den 

gav en djupare innebörd i upplevelser av att leva med fetma. Dock har vi resonerat om 

det var etiskt korrekt att endast inkludera en informant i en studie. Vi har endast funnit 

en svensk studie om barns upplevelser av att leva med fetma. Vidare forskning inom 

detta ämne hade varit intressant. Vi har sett att det fanns kulturella skillnader i hur barn 

med fetma upplevde att leva med fetma, mellan afroamerikanska barn och kaukasiska 

amerikanska barn. Vi ställer oss då frågande till om det är kulturella skillnader på barn 

med fetma i Sverige? 

 

Vi har två artiklar som är både kvantitativa och kvalitativa (Wills, et al., 2006 och Skär 

& Prellwitz, 2008) vilka vi har valt att ta med eftersom de på ett bra sätt svarade på vårt 

syfte. Att använda dessa och enbart analysera den kvalitativa delen ansåg vi var bra då 

artiklarna var meningsfulla för vårt resultat. Artiklarna har haft relativt god 

åldersspridning då de varierade mellan 8-20 års ålder på barnen. Vi hade även önskat 

mer fokus på de lite yngre barnen men har mest funnit information om barn i ålder 13-

19. Detta kan eventuellt bero på att det är svårare att få fram information från de yngre 

barnen än vad det är att få det från tonåringarna.  

 

Litteratursökningen tog lång tid då det fanns många artiklar inom området men få som 

var kvalitativa och svarade på vårt syfte. Det var många artiklar som tog upp föräldrars 

upplevelse av att ha barn med övervikt och hur övervikt fetma skall behandlas. Vi fann 

det svårt att tolka enligt Evans (2003) modell vilket gjorde att analysen av artiklarna tog 

mycket längre tid än vad vi kunnat ana oss till. Svårigheter framkom under analysdelens 

gång, då vi skulle bilda kategorier. Kategorierna var förvirrande lika och gick in i 

varandra, citaten hjälpte till att särskilja de olika kategorierna.  

 

Elektroniska källor har vi också använt oss av såsom; Karolinska Institutet, 

Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och ICN. Dessa 

källor anser vi har varit bra, speciellt då de uppdateras regelbundet vilket innebär att 

aktuell forskning beskrivs. Vi har inte tagit någon hänsyn till genusperspektivet när vi 

analyserade artiklarna utan endast sett på dem som barn med fetma. Dock anser vi att 

det gick att urskilja ett avvikande mönster mellan flickor och pojkar. Vi är medvetna om 
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att i vår studie av barn med fetma är vi som sjuksköterskor nära specialist 

sjuksköterskans kompetensområde. 

 

Resultatdiskussion  

Vi anser att vårt resultat svarar väl till vårt syfte. Vi har i diskussionen valt att diskutera 

några av resultatens underkategorier då vi anser de relevanta ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

Att känna sig kränkt 

Resultatet påvisade att nästan alla barn blivit retade för sin fetma och det fick dem att 

känna sig kränkta. Att som barn behöva byta skola för att de blev mobbade beskrev 

barnen som svårt. Att bli mobbad ger lägre självkänsla och det leder till psykisk ohälsa 

för de barnen som blir drabbade. En kvantitativ forskning av Eisenberg, Neumark-

Sztainer och Story (2003) beskriver att barn som blir retade för sin kroppsvikt 

konsekvent har låg självkänsla och känner sig kränkta, har risk för depression samt att 

självmordsförsök i relation till högt BMI var vanligt. Risken för självmord ökade 

ytterligare desto högre barnens BMI var. Eriksson (1994) beskriver att de som lider är 

utsatta då de har en känsla av att inte duga. Detta kan kopplas till barnen med fetma och 

hur sjuksköterskan då kan försöka hjälpa barnen till att visa att de duger som de är. För 

att öka deras välbefinnande och minska deras lidande. Enligt Eisenberg, et al. (2003) 

upplever barn som blev retade och kritiserade för sin övervikt av sin familj och nära 

vänner det som det värsta. Vi undrar om möjligen detta kan bero på att barnens existens 

ifrågasätts? Så länge det är någon utomstående kan de skylla över kritiken med att de 

inte känner dem och det inte är personligt. När det är barnets familj blir det personligt 

då den är en central betydelse i dess liv. Om de har trygghet hemma, klarar de då bättre 

av yttre social påverkan?  

 

I resultatet beskriver barnen att de känner sig kränkta av att inte får vara med andra 

barn, eftersom kamraterna verkade vara generade av att umgås offentligt med barn med 

fetma. Svårigheter att stå emot grupptryck beskrevs också. Detta styrks av Dixey, 

Sahota, Atwal och Turner (2001) som beskriver hur barn med normalt BMI berättar hur 

de ser på barn med fetma. De berättade att det ofta var grupptrycket som gjorde att de 

mobbade barn med fetma. Vidare beskrev de också en ”skyll dig själv” attityd mot barn 

med fetma. De kunde reta dem eftersom de ansåg att barnen själva skulle kunna 

förändra sin situation genom att gå ner i vikt. Det blev legitimt att reta och mobba de 

överviktiga barnen. Här är det viktigt att sjuksköterskan är medvetna om hur allvarlig 

konsekvensen av mobbningen kan bli. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till barnens 

livssituation för att kunna stödja och hjälpa dem.  

 

Att känna sig utanför 

I vår studie framkom att de flesta barnen hade blivit särbehandlade på grund av sin vikt, 

detta förstärkte deras känsla av utanförskap och att vara annorlunda. De gav flera 

exempel på särbehandling som lede till att de kände sig utanför. En del barn utsattes för 

förnedringen av att bli förnekade och utstötta av familj och vänner i sociala 

sammanhang. Utanförskapet förstärktes också då barnen inte kunde delta i det sociala 
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spelet på samma sätt som deras kamrater. I Dixey, et al. (2001) beskriver barnen att de 

ansåg att deras status försämrades om de visade sig offentligt med barn med fetma. En 

pojke beskrev att det inte gav en bra bild om du går runt med en fet person, idag är alla 

så fokuserade på utseendet, han ville bara vara vän med dem som är tunna. Enligt 

Dahlberg (2003) upplever vi världen utifrån vår kropp både psykiskt och fysiskt. Detta 

kan kopplas till barnen med fetma då deras kroppar är förändrade, kan de få svårt att 

hänga med kamrater i fysisk aktivitet då konditionen blir allt sämre. Detta leder till ett 

lidande hos barnen då deras kroppar är förändrade av fetma. 

 

Denna syn på övervikt är något som präglas av en norm i samhället. Här kan vi 

ifrågasätta var denna samhällsbild kommer ifrån och vad den kommer leda till. Om vi 

inte ens kan visa oss med dem som har övervikt, vad säger det då om vår syn på andra 

avvikande människor i samhället. Attityden barn hade emot barnen med fetma var att de 

fick ”skylla sig själva” och att de hade ätit sig till sin fetma. Finns denna attityd i 

samhället även hos de vuxna? Vi frågar oss då även om denna attityd sträcker den sig 

till alla som vi anser kan ”skylla sig själva”, som till exempel alkoholister, rökare och 

narkotikamissbrukare i vårt svenska samhälle? Samhällets attityd gör att vi som 

sjuksköterskor enligt Dahlberg, et al. (2003) bör ta ett steg tillbaka och försöka se det ur 

en professionell synvinkel där vi som sjuksköterskor är medvetna om våra egna 

värderingar och lägger dessa åt sidan.  

 

Att känna frustration  

Vårt resultat visar att barn kände en frustration på grund av att de hade liten möjlighet 

att påverka sin kost då föräldrarna hade stor del i vad barnen åt. Detta blir 

motsägelsefullt då vissa barn visste vad de borde äta för att de skulle gå ner i vikt. De åt 

mat de visste var ohälsosam för dem eftersom de inte kunde motstå det. Några barn 

beskriver att den mat de tyckte bäst om var skräpmat, godis och dylikt. Dixey, et al. 

(2001) bekräftar att barnen med normal vikt tyckte att barnen med fetma förtjänade att 

bli feta för de åt godis hela tiden. De skulle själva kunna påverka sin situation om de 

ville genom att äta annorlunda.  

 

I vårt resultat beskrivs att föräldrarna ofta ansåg att de inte hade tid att laga nyttig och 

näringsrik mat till sina barn. Folkhälsorapporten (2009) påvisar att fetma är vanligare i 

låginkomsthushåll än hos höginkomsttagare och/eller högutbildade. Författarnas 

funderingar väcks om detta beror på att låginkomsttagarna inte har samma möjlighet 

rent ekonomiskt att köpa nyttig mat eller om det är tidsbrist som gör att de inte lagar 

tillräckligt nyttig mat till sina barn. Barnen beskriver att det inte finns nyttig mat hemma 

när de vill ta sig mellanmål efter skolan och liknande. Kan detta bero på prisskillnaden 

på nyttiga respektive onyttiga livsmedel? Sjuksköterskans bör tänka på att utbildningen 

och kostinformation bör rikta sig till hela familjen.  

 

 

Praktiska implikationer 

Vi har i vår studie analyserat barns upplevelser av att leva med övervikt. Vi har sett att 

de har ett stort lidande och att det är viktigt att se individen bakom övervikten – att se 

barnet som barn med övervikt och inte det överviktiga barnet. Vi har sett samband med 
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vår studie och hur vi som sjuksköterskor kan använda oss av denna kunskap för att 

bemöta dessa barn. Vi har utformat några punkter att tänka på när sjuksköterskor 

bemöter barn med fetma. 

 

 Sjuksköterskan bör försöka få en överblick över barnens livsvärld genom att 

ställa frågor direkt till barnet.   

 Sjuksköterskan bör ålders- och individanpassa information  

 Sjuksköterskan bör visa ödmjukhet genom att ta hänsyn till att det är känsligt för 

barnet att höra att det är överviktigt. 

 Sjuksköterskan bör ta reda på om familjen kunskap om kost och hur ser 

familjens mat situationer ut? 

 Öka kunskapen om barnens problematik för familjen för att förstärka tryggheten 

till barnet så att det kan leva ett hälsosammare liv. 

 Sjuksköterskan ska hänvisa till relevanta professioner för hjälp, som kontakt 

med team, dietist, psykolog, kurator, läkare eller sjukgymnast. Finns det 

rehabiliteringsgrupper för barn med övervik, för att få träffa likasinnade? 

 

När vi bemöter barnen med fetma är det bra att ha i åtanke att de ofta skäms för sin 

kropp. Vi som sjuksköterskor kan hjälpa dessa barn vid undersökningar eller liknande 

situationer med storleks anpassade kläder och filtar så att de inte behöver visa sig 

avklädda i onödan. Det vi har fått fram i denna studie är att det viktigaste var att lyssna 

på barnen och ”se” deras lidande för att kunna motivera dem. 

 

 

Vidare forskning 

Då vi endast fann en kvalitativ artikel skriven av svenska forskare finner vi att det här 

finns ett stort behov av ytterligare forskning i ämnet.  

 

För att få svar på vårt syfte hade egna intervjuer med svenska barn som har övervikt och 

fetma kunnat ha gjorts. Skillnader i genusperspektivet av barnen med fetma ansåg vi 

gick att urskilja, det skulle också kunna vara intressant att studera.  

 

 

Slutsats 

Barn med fetma lever i ett spektrum av fördomar, förutfattade meningar och socialt 

utanförskap. Känslan av att inte kunna påverka sitt liv och att inte förutsättningslöst 

kunna delta i det som andra jämnåriga kamrater gör, ger ett stort utanförskap. Detta är 

viktigt att vi som sjuksköterskor tänker på när vi bemöter barn med fetma. Att vi inte 

lägger mer skuld och skam på barnen utan försöker hjälpa dem till att nå sina mål. Det 

viktigaste kanske inte är att försöka hjälpa dem att gå ner i vikt direkt utan först se deras 

lidande och våga bemöta det. Därefter när ett förtroende skapats kan behandlingen mot 

fetman påbörjas. 



 19 

 

REFERENSER 

Borra, S., Kel (Borra, Kelly, Shirreffs, Neville, & Greiger)ly, L., Shirreffs, M.B., 

Neville, K. & Greiger, C,J. (2003). Developing  health messages: Qualitative studies 

with children, parents, and teatchers help identify communications opportuntities for 

healthful lifestyles and the prevention of obesity. Journal of the American dietetic 

association, 103(6), 721-728. 

 

Claude, M. (2006). Rikscentrum för överviktiga barn. Karolinska sjukhuset. Hudinge 

hämtad 2009-05-26 från: http (Marcus, 

2006)://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=5841 

 

Dahlberg, K., Drew, N. & Nyström, M. (2001). Reflective lifeworld research. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dalhberg, K.,  Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Stundentlitteratur. 

 

Dixey, R., Sahota, P., Atwal, S., & Turner, A. (2001). “Ha Ha, you´re fat, we´re 

strong”; a qualitative study of boys´ and girls´ perceptions of fatness, thinness, social 

pressures and health using focus groups. Health Education. 101(5), 206-216. 

 

Edwinsson-Månsson, M. & Enskär, K. (2008). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber utbildning. 

 

Eisenberg, M, E., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2003). Associations of Weihgt-

Based Teasing and Emotional Well-being Among Adolescents: Arch Pedriatic 

Adolescent Medicine. 157, 733-738. 

 

Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data 

synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26. 

 

Friberg, F. (2006) Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserad examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. Polen: Studentlitteratur.  

 

Harris, J. (2008) The need for a Conserted effort to Adress Global Obesity. Nursing 

Journals, 23,(3), 216-228. 

 

Holt, N.L., Bewick, B.M. & Gately, P.J. (2004). Children´s perceptions of attending a 

residential weight-loss camp in the UK. Child care: Health & Development, 31(2), 223-

231. 

 

http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=5841
http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=5841


 20 

ICN. (2007). ICN: s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2009-04-21 från 

http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf .  

 

Kahn, D.L. & Steeves, R.H. (1994). Witness to suffering: nursing knowledge, voice and 

vision. Nursing Outlook, 52 (6), 260-264. 

 

Madjar, I. (1998). Giving comfort and inflicting pain. Alberta; Qual Institute Press. 

 

Merleau-Ponty, M. (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg; Daidalos. 

 

Murtagh, J., Dixey, R., & Rudolf, M. (2006). A qualitative investigation into the levers 

and barriers to weight loss in children: opinions of obese children. Archives of Disease 

in Childhood, 91(11), 920-923. 

 

Neovius, M., Sundström J. & Rasmussen F. (2009). Combined effects of overweight 

and smoking in late adolescence on subsequent mortality: nationwide cohort study. BMJ 

Medical Publication of the Year. 338, b496. 

 

Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Faibisch, L. (1998). Perceived stigmatization 

among overweight African-American and adolescent girls. Journal of Adolescent 

Health, 23(5), 264-270. 

 

Neumark-Sztainer, D., Story, M.,  Faibisch, L., Ohlson, J., & Damiak, M. (1999). Issues 

of self-image among overweight African-American and Caucasian adolescent girls: A 

qualitative study. Journal of Nutrition Education, 31, 311-320. 

 

Norberg, M., & Danielsson, M. (2009). Övervikt, hjärt – och kärl sjukdom och 

diabetes., Socialstyrelsens Folkhälsorapport hämtad 2009-04-02. 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10363/2009-126-71.htm  

 

Skär, L., & Prellwitz, M. (2008). Participation in play activities: a single-case study 

focusing on a child with obesity experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

22(2), 211-219. 

 

Snethen, J.A., & Broome, M.E. (2007). Weight, Exercise, and Health. Children´s 

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

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (2005-

105-1). Hämtad 2009-04-03 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-

2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf. 

 

Stunkard, A.J., Harris, J.R., Pedersen, N.L. & McClearn, G.E. (1990). The body-mass 

index of twins who have been reared apart. New England Journal of Medicine, 24(322), 

21, 1483. 

 

http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10363/2009-126-71.htm


 21 

Unicef, Barnkonventionen. FN:S Konventionen om barnets rättigheter , artikel 24 

Hämtad 2009-05-01 från: http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-

hela-texten  

 

World Health Organization. (1948). WHO definition of Health. Hämtad från WWW 

2009-04-25: http://www.who.int/about/definition/en/print.html  

 

World Health Organisation. (2009a) Childhood overweight and obesity Hämtad från 

www 2009-04-24: http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en  

 

World Health Organisation. (2009b) Geneve, Schweiz. Hämtad från www 2009-04-25: 

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=627&a=4362  

 

Wills, W., Backett-Milburn, K., Gregory, S. & Lawton, J. (2006). Young teenagers‟ 

perceptions of their own and others‟ bodies: A qualitative study of obese, overweight 

and „normal‟ weight young people in Scotland. Social Science & Medicine, 6 (2), 396-

406. 

 

http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten
http://www.who.int/about/definition/en/print.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=627&a=4362


 22 

Bilaga 1 

 
Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 Perspektiv 

(vårdvetenskapl 

iga eller andra 

teoresiska 

perspektiv 

Problem och 

syfte 
Metod Resultat 

Titel: Weight, 

Exercise, and 

Health. Children´s 

Perceptions. 

Författare: 
Snethen, J.A., & 

Broome, M.E. 

Tidskrift: 

Clinical Nursing 

Research 

Årtal: 2007 

 

Barn perspektiv Syftet med 

studien var att 

kartlägga barns 

perspektiv på sin 

vikt, motion och 

hälsa. 

En kvalitativ 

undersökning med 

hjälp av ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Intervjuer gjordes 

med barn 8-12 år. 

Resultatet inriktar sig 

på tre frågeställningar 

ihop med följd frågor. 

Vilken typ av motion 

vill du ha? Hur skulle 

du beskriva din vikt? 

Och Hur viktigt är det 

att äta i ditt liv?  

Titel: Young 

teenager‟s 

percpetion of their 

own and others‟ 

bodies; A 

qualitative study 

of obese, 

overweight and 

normal weight 

young people in 

Scotland. 

Författare: Wendy 

Wills, Kathryn 

Backett-Milburn, 
Susan Gregory, Julia 

Lawton 

Tidskrift: Social 

Science & Medicine 

Årtal: År 2006, 

Scotland 

Barn perspektiv Att ta reda på om 

barn upplever att 

de eller deras 

vänner är 

normalviktiga 

eller överviktiga 

om det påverkar 

deras vardag 

samt vilka termer 

som används i 

samband med 

övervikt. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

36 barn i ålder 13-14 

varav 18 flickor och 

18 pojkar. 18 av 

barnen hade normalt 

BMI och 18 hade 

övervikt. Samtliga 

barn kom från 

låginkomstfamiljer. 

Resultat: Beskriver 

hur tonåringar 

upplever sin livsvärld. 

Olika teman redovisas 

som exempelvis: hur 

omgivningen ställer 

sig till tonåringens 

övervikt, synen på den 

egna kroppen och 

upplevelsen av att gå 

ner i vikt. 

Titel: A 

qualitative 

investigation into 

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 

Barn perspektiv Utforska hinder 

och barriärer att 

minska i vikt, 

sett ur barnets 

perspektiv. 

 

En kvalitativ, 

tvärsnittsstudie. 20 

barn med fetma i 

åldrarna 8-14 år. 

Intervjuer samt 

Fokusgrupper. 

 

Sociala faktorer i 

skolmiljön var 

centrala för 

motivationen att 

minska i vikt. 

Drivande till 

viktminskningsförsök 

var ofta en extern 

figur. Att göra en 

förändring och behålla 

den sågs som en svår 

utmaning. 

Kontinuerligt stöd är 

viktigt. 
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Titel: 

Participation in 

play activities: a 

single-case study 

focusing on a 

child with obesity 

experiences. 

Författare: Skär, 

L., & Prellwitz, 

M. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2008 

Barn perspektiv Syftet med 

studien var att 

beskriva hur barn 

med fetma 

uppfattas delta i 

lek/aktivitet 

verksamhet. 

Kvalitativ fallstudie 

och en kvantitativ 

studie. Data samlades 

in genom olika 

empiriska metoder, 

från en nioårig pojke, 

hans mamma och 

lärare, genom 

intervjuer och 

observationer samt 

ett frågeformulär. 

 

Resultatet presenteras 

i två olika delar. Den 

första delen är från 

egen rapport 

bedömning ” Kid 

Spela Profile”, som 

gav en bild av   

pojkens lek profil. 

Resultatet i den andra 

delen rapporteras 

genom intervjuer och 

observationer som 

visade på ensamhet, 

utanförskap, 

asymmetriska 

relationer, vikten av 

vuxenstöd samt vikten 

av att kunna "spel/lek" 

regler. 

Titel:. 

Developing health 

messages: 

Qualitative 

studies with 

children, parents, 

and teachers help 

identify 

communications 

opportunities for 

healthful lifestyles 

and the 

prevention of 

obesity. 

Författare: 

Borra, S., Kelly, 

L., Shirreffs, 

M,B., Neville, K., 

& Greiger, C,J. 

Tidskrift: Journal 

of the American 

dietetic 

association 

Årtal: 2003 

Barn perspektiv Syftet med 

studien var för att 

kunna 

kommunicera 

och arbeta 

förebyggande om 

barns övervikt 

behöver vi förstå 

barn, föräldrar 

och lärares 

attityder om 

övervikt. Vad 

barn ser som 

mest relevant och 

viktigt för deras 

liv. 

 

 

   

Kvalitativ intervju 

studie av 8-12 

åringar. Genom 

öppna frågor för att 

mäta reaktioner och 

attityder rörande 

barnen och deras 

övervikt. 

Resultatet beskriver 

barnens inaktivitet (tv, 

spel, dator tid). Hur 

medvetna är barnen 

om vad som är 

hälsosam kost. 

Föräldrars attityder till 

vad de åt och 

förmågan att hålla 

efter dem. Barnens 

önskan om att ändra 

livsstil och matvanor. 

Titel: Children´s 

perceptions of 

attending a 

residential 

weight-loss camp 

in theUK. 

Författare: Holt, 

N.L., Bewick, 

B.M & Gately, 

P.J 

Tidskrift: Child 

care: Health & 

Development 

Årtal: 2004 

 

Barn perspektiv Barnens 

uppfattningar om 

att besöka ett 

viktminsknings 

läger för 

överviktiga. 

Övervikt förde 

med sig psykiska 

problem såsom 

låg självkänsla, 

negativ självbild 

och svårigheter 

med inbördes 

relationer. 

Kvalitativ metod och 

de använder sig av  

intervjuer av barn, 

11-17 år. Före och 

efter ett 

viktminskningsläger. 

Frågor som de trodde 

var relevanta var 

utformade i förväg, 

därefter har andra 

författare och en 

oberoende barnfetma 

psykolog granskat 

intervjuerna. 

Resultatet beskriver 

barnens känslor före 

lägret, under och 

efteråt. 

Innan de deltog kände 

de sig orliga, de blev 

lugnare av lägret och 

upplevde att 

självkänslan höjdes. 

De stärktes av att 

träffa lika sinnade och 

fick vänner. De 

behövde inte heller 

skämmas och vara 

oroliga för mobbing 
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under lägret. 

Titel: Issues of 

self-image among 

overweight 

African-American 

and Caucasian 

adolescent girls: 

A qualitative 

study. 

Författare: 
Neumark-

Sztainer, D., 

Story, M., & 

Faibisch, L., 

Ohlson, J., & 

Damiak, M. 

Tidskrift: Journal 

of Nutrition 

Education 

Årtal: 1999 

Barn perspektiv Syftet var att 

samla in 

detaljerade 

beskrivningar av 

erfarenheter 

överviktiga unga 

flickor upplevde 

och förstå hur de 

ser sig själva i 

sociala 

samanhang 

Kvalitativ metod. De 

intervjuade 

överviktiga flickor 

(14 – 20 år) som hade 

gått igenom särskilda 

konklusions kriterier, 

det var från 6 skolor 

(valdes för de hade 

en stor etisk 

mångfald) och 

flickorna var 

slumpmässigt 

utvalda. 

De använde sig av 6 

färdiga frågor i en 

intervju där flickorna 

skulle beskriva hur de 

kände sig.  

Flickorna beskrev hur 

de såg på sig själva, 

när de tyckte om sin 

kropp eller vikt och 

vad den står för. De 

berättade hur de 

kändes att titta sig i 

spegeln, vad de tyckte 

om sin kropp och vikt. 

Titel:. Perceived 

stigmatization 

among 

overweight 

African-American 

and adolescent 

girls. 

Författare: 
Neumark-

Sztainer, D., 

Story, M., & 

Faibisch, L. 

Tidskrift: Journal 

of Adolescent 

Health 

Årtal: 1998 

Barn perspektiv Att undersöka 

hur afro-

amerikanska och 

kaukasiska 

flickor beskriver 

erfarenheter av 

sin övervikt. 

Kvalitativ metod där 

femtio flickor (BMI 

större än 33,6) från 

fem städer valdes ut 

och intervjuades. 

Flickorna deltog i 

intervjuer som 

filmades. Flickorna 

hade en medelålder 

på 16 år. 

Flickorna beskriver 

erfarenheter av hur de 

upplever sårade 

kommentarer och 

beteende från familj 

vänner och 

skolkamrater. 

Exempel skolkamrater 

som retades och familj 

medlemmar som 

kommenterade att de 

var lata. 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Bilaga 2 

Tabell över sökhistorik 

Sökning i ACADEMIC 

SEARCH PREMIER 

Kombination av sökord 

 

Antal träffar Antal valda artiklar 

 Cildrens and 

Perceptions and 

Weight-loss 

29 2   

 Child and  

Obesity and  

SU Participation 

8 1  

 Children and 

Lifestyles and 

Obesity and 

Healthful 

2 1 

 Adolescent and 

Overweight and 

Self-image. 

9 1 

 Adolescent and 

Perceived and 

Overweight.  

55 1 

SAMSÖK 

 

Tidskrift: Health Education  1 

CHINAL Barrier* and 

Obesity and 

Child* and 

Weight* 

18 1 
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Bilaga 3 

BMI = vikt/längd² (kg/m²) 

Exempel: Flicka 11 år. Vikt 82 kg och längd 155 cm 

BMI = 82 kg/1,55m x 1,55 m = 34,13 

 

Flickan ligger över isoBMI 30 och har således fetma. 

 

BMI som motsvarar övervikt (isoBMI 25) respektive fetma (isoBMI 30) hos barn i olika 

åldrar. 

 

 

 
 

Tabell från: Edwinson-Månsson och Enskär (2008), bilaga A 


