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Sammanfattning    

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn har ökat kraftig de senaste 20 åren 

och är idag ett stort samhällsproblem. Barn med övervikt och fetma har ofta en 

problematisk livsvärld vilket kan skapa ett lidande som påverkar barnets psykiska 

hälsa. Syftet med denna uppsats är att utifrån aktuell forskning om barns 

upplevelser kring sig själva och sin livssituation beskriva och tolka hur övervikt 

och fetma påverkar deras psykiska hälsa. Uppsatsen diskuterar även 

sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid kontakten med dessa barn. Denna 

litteraturstudie har en kvalitativ ansats där kvalitativa vetenskapliga artiklar med 

grund i empirisk data har används för att belysa barns upplevelser och 

erfarenheter. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts där tre huvudteman och 

sju subteman uppkom. Resultatet visar att barn med övervikt och fetma inte 

upplever fullgod psykisk hälsa. Barn med övervikt och fetma har en besvärlig 

livssituation där de blir utsatta för kränkning, mobbning och utanförskap.  Barnen 

har ofta en låg självkänsla och stort brist på självförtroende, vilket påverkar deras 

ork och vilja att gå ner i vikt. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ligger 

således i att stärka barnets psykiska hälsa till den grad att barnet får motivation 

och vilja till att gå ner i vikt. Sjuksköterskan har genom sin grundutbildning 

kunskap om pedagogiska strategier, vilka hon kan använda sig av för att motivera 

och stötta barnen till förändring och till att inta en mer aktiv roll i kampen mot 

övervikten. 

  

Nyckelord: Övervikt, fetma, barn, psykisk hälsa, upplevelse. 
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INLEDNING 

Övervikt hos barn anses idag vara ett av de största hälsoproblemen i världen av 

World Health Organization (WHO) (2010). Övervikt har haft en oroväckande 

snabb utveckling under 2000-talet (WHO, 2010) och studier visar på att mellan 

15–30 procent av svenska barn är överviktiga eller lider av fetma (Marcus, 2007). 

Utvecklingen av övervikt hos barn börjar oftast redan i tre till sju års ålder 

(Klasén-McGrath, 2008) och samtidigt visar det sig att cirka 80 procent av de barn 

som lider av övervikt i sex till sju års ålder tenderar att göra det även i tonåren 

(Barn Obesitas Registret I Sverige (BORIS), 2006). I de flesta fall fortsätter 

samma utveckling av övervikt från tonåren in i vuxenlivet (Marcus, 2007; WHO, 

2010). Enligt BORIS (2006) kan idag barn- och ungdomsfetma betraktas som en 

ny folksjukdom.   

 

Författarna till denna uppsats har ett stort intresse för den hälsofrämjande aspekten 

av vården vilket också är den främsta anledningen till att uppsatsen berör ämnet 

övervikt och fetma. Genom dagstidningar och diverse larmrapporter kring 

övervikt hos barn väcktes det en nyfikenhet och en undran kring dessa barns 

välbefinnande. Vid formuleringen av en forskningsfråga leddes författarna in på 

begreppen välbefinnande och hälsa, vilka utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

är viktiga komponenter i en människas livsvärld (Eriksson, 2000). Utifrån dessa 

vårdvetenskapliga begrepp uppkom frågan, som också kom att bli författarnas 

forskningsfråga, hur övervikt påverkar barnens psykiska hälsa. För att knyta an till 

professionen som sjuksköterskor diskuteras även sjuksköterskans roll och 

pedagogiska uppgifter i mötet med dessa barn.  
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BAKGRUND 

Definition av övervikt och fetma 

WHO (2010) definierar övervikt och fetma som en onormal eller överdriven 

fettansamling som kan frambringa en risk för ohälsa. Även SBU (2002) anser att 

fetma är en riskfaktor, eftersom fetma kraftigt ökar möjligheten att drabbas av 

allvarliga följdsjukdomar. För att beräkna huruvida en person är överviktig eller 

lider av fetma används måttet Body Mass Index (BMI = vikt(kg) / längd (m)
2
) och 

enligt BMI-skalan innebär övervikt ett värde ≥ 25 och fetma ett värde ≥30 

(Andrén & Bjurman, 2008). BMI är en mätmetod som även används för barn, 

gränsvärdena för vad som räknas till övervikt och fetma är omräknade och värdet 

benämns ISO-BMI och tar hänsyn till barnets ålder och längdtillväxt (Danielsson 

& Janson, 2009).  

 

Övervikt och fetma 

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn har ökat kraftig de senaste 20 åren 

och är idag ett stort samhällsproblem. Trots ökningen av fetma i Sverige är den 

relativt låg jämfört med andra länder. I Sverige uppskattas cirka fyra procent av 

barnen lida av fetma och åtta procent av vuxna, medans i USA är den totala 

andelen drygt 20 procent och i England, Tyskland och Polen är andelen mer än 15 

procent. (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2002) 

 

Övervikt och fetma innebär en stor fysisk belastning för kroppen och ökar risken 

för att utveckla högt blodtryck, blodfettsrubbningar, diabetes typ 2, ledbesvär, 

infertilitet och cancer (Rindforth-Gillgren, 2009). Övervikt och fetma medför inte 

alltid en följdsjukdom, dock ökar risken för följdsjukdomar och för tidig död hos 

personer som lider av fetma före 65 års ålder (SBU, 2002). Utveckling av övervikt 

och fetma hos barn kan redan i tidig ålder föra med sig allvarliga fysiologiska 

besvär i form av metabolt syndom (Marcus, 2007). Metabolt syndrom är ett 

samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 

vilket innebär förhöjt blodtryck, blodfettsrubbningar och insulinresistens (Marcus, 

2007). Barn med övervikt och fetma riskerar även att drabbas av 

hormonrubbningar i form av utebliven menstruation och ofruktsamhet hos flickor 

samt utveckling av bröst hos pojkar (Marcus, 2007). 

 

Orsak till övervikt och fetma 

Övervikt och fetma uppstår när en persons kaloriintag är större än 

kaloriförbränningen, vilket ger en ökad mängd kroppsfett (Rindforth-Gillgren, 

2009). Det finns flera olika faktorer som påverkar uppkomst av övervikt och 

fetma där de främsta faktorerna ofta är en kombination av miljö, livsstil, kultur 
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och ärftlighet (Andrén & Bjurman, 2008). Orsaken till den ökning av övervikt och 

fetma som sker i Sverige anses dock inte bero på ärftlighet utan på en förändrad 

livsstil (SBU, 2002). Livsstilsförändringar berör till största delen ändrade 

matvanor och en ökad inaktivitet hos människor (SBU, 2002). Mat har idag blivit 

mer lättillgängligt och går att få tag på dygnet runt, samtidigt har människan 

minskat sin fysiska aktivitet på grund av den tekniska utvecklingen (SBU, 2002).  

SBU (2002) belyser även att övervikt och fetma har blivit allt vanligare i 

samhällsgrupper med svagare socioekonomisk ställning. 

 

Behandling av övervikt och fetma  

Behandling av övervikt och fetma är i grund och botten likadan för både vuxna 

och barn. För att kunna gå ned i vikt måste kroppen göra av med mer energi än 

vad som tillförs. Personer som behöver hjälp att gå ned i vikt kan erbjudas 

kostrådgivning av utbildad personal som kan informera om rekommendationer 

gällande kostvanor och fysisk aktivitet. För att behandlingen av övervikt och 

fetma ska kunna bli framgångsrik måste den pågå under en längre tid och 

dessutom måste personens vilja att gå ned i vikt vara stark. Att behandla övervikt 

och fetma innebär behandling av ett tillstånd som hotar hälsan och det är därför 

viktigt att personen lyckas bibehålla den viktminskning som åstadkoms. (SBU, 

2002) 

 

Hälsa relaterat till övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är ett tillstånd som ofta innebär ett stort livslidande och det är 

inte ovanligt att personer som lider av fetma utvecklar psykiska problem som 

depressioner och ångest (Andrén & Bjurman, 2008; Rindforth-Gillgren, 2009). 

Vid en undersökning om uppfattad livskvalitet skattar sig personer med fetma på 

samma nivå som personer som lider av reumatism eller kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (Andrén & Bjurman, 2008). Enligt Marcus (2007) är det inte 

ovanligt att barn med övervikt och fetma har en låg självkänsla, en jobbig social 

situation eller en försämrad livskvalitet jämfört med normalviktiga vänner. 

Omständigheter i barn- och ungdomsåren har en stor betydelse för den psykiska 

hälsan under hela livet (Folkhälsoinstitutet (FHI), 2009). Psykiska besvär är en av 

de största orsakerna till ohälsa hos Sveriges befolkning och av denna anledning 

anser regeringen i Folkhälsopropositionen att barn är en av de viktigaste 

målgrupperna gällande folkhälsoarbete (Regeringens proposition, 2007/08:110). 

 

Definition av hälsa och psykisk hälsa 

I denna studie definieras begreppet hälsa utifrån omvårdnadsteoretikern Katie 

Erikssons teori. Eriksson (2000) beskriver begreppet hälsa som en helhet av 

sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet innebär att vara orienterad till tid 
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och rum men även att handla på ett hälsosamt sätt. Eriksson beskriver begreppet 

friskhet som frånvaro av sjukdom samt att välbefinnandet är det som berör 

personens inre upplevelse vilken är unik och personlig. Eriksson skriver vidare att 

hälsa även innefattar upplevelsen av tro, hopp och kärlek, något hon anser är 

nödvändigt för att kunna mogna och växa som en naturlig människa. Begreppet 

hälsa kopplas även till ordet rörelse vars innebörd beskriver människan som en 

vital person som är med och formar sitt eget liv och sin egen hälsa. (Eriksson, 

2000)  

 

Definitionen av psykisk hälsa och hur det uppfattas hos en individ förändras och 

påverkas av historiska, samhälliga och sociokulturella sammanhang, det som 

betraktas naturligt i ett samhälle kan anses avvikande i ett annat (Bergsten-

Brucefors, Cederström & Michélsen, 2003). Den psykiska hälsan hos en individ 

påverkas ständigt genom livets gång (Bergsten-Brucefors et al. 2003) och fungerar 

som en stark skyddsfaktor vid påfrestningar och stress (Petersen et al. 2010). 

Psykisk hälsa baseras enligt Hæggman & Lindberg (2002) på individens 

emotionella, kognitiva och sociala resurser. Definitionen av psykisk hälsa som 

denna studie kommer använda som grund är den som beskrivs av Bergsten-

Brucefors et al. (2003) där total psykisk hälsa sammanfattas i fyra förutsättningar;  

 

 Försvara och utveckla sin integritet. 

 Skapa och kunna bevara social relationer. 

 Kännedom och förtroende till sina egna resurser. 

 Tillgång till växlande psykiska förhållningssätt. 

 

Aktuell forskning med kvantitativ ansats 

I en studie gjord av Goldfield, Moore, Henderson, Buchholz, Obeid och Flament 

(2010) visade det sig att barn med fetma hade ett större missnöje kring sin kropp 

samt ökad risk för att utveckla depressiva symtom och negativ självkänsla jämfört 

med normalviktiga kamrater, oberoende av ålder och kön. Erermis, Cetin, Tamar, 

Bukusoglu, Akdeniz och Goksen (2004) rapporterar i sin studie att barn med 

fetma har problem med ångest, depression, aggressivitet, sociala problem och 

social tillbakadragenhet i större utsträckning än normalviktiga kamrater. Erermis 

et al (2004) menar således att barn med fetma har mer beteende- och 

känslomässiga problem jämfört med normalviktiga kamrater. Enligt Franklin, 

Denyer, Steinbeck, Caterson och Hill (2006) påverkar fetma barnens 

självuppfattning negativt där barnen med övervikt och fetma har en lägre 

uppfattning kring sin atletiska förmåga, sitt utseende och sin självkänsla. Barn 

med övervikt och fetma löper även ökad risk att bli offer för verbal och fysisk 

mobbning i skolan, med undantag för överviktiga 15-16 åriga pojkar, vilka var 

mer benägna att begå mobbning själva (Janssen, Craig, Boyce och Pickett, 2004). 
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Studien understryker även att mobbning skapar hinder både på kort- och lång sikt 

när det kommer till barnens sociala och psykologiska utveckling, framförallt vid 

sociala interaktioner och skapandet av relationer. Liksom ovan nämnda studier 

belyser även SBU (2002) att det finns ett samband mellan fetma hos barn och 

psykosocial ohälsa.  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans mål är att lindra lidande och att hjälpa patienten till att uppleva 

ett välbefinnande. Sjuksköterskans respekt för patienten och dennes livsvärld är 

viktigt när det gäller att skapa en god vårdande relation. Livsvärlden är 

människans levda värld där han/hon söker efter ett livsinnehåll och en mening. 

Det är genom livsvärlden människan älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och 

tänker. Inom vården innebär livsvärldsansatsen ett etiskt patientperspektiv där 

fokus ligger på hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande och sitt 

välbefinnande. Det som patienten berättar och upplever i sin livsvärld ska alltid 

tas på största allvar och respekteras av sjuksköterskan. (Dahlberg, 2003) 

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård och för att detta ska ske 

på ett etiskt korrekt sätt skapades 1953 en etisk kod av International Council of 

Nurses (ICN) (Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), 2007). Enligt ICN:s etiska 

kodex ska lika vård ges till alla oavsett ålder, kön, hudfärg och social status (SSF, 

2007). Den etiska koden, senast uppdaterad 2007, bygger på fyra grundprinciper 

som sjuksköterskan ansvarar för; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (SSF, 2007). Vidare har Socialstyrelsen (2005) utformat 

en kompetensbeskrivning vilken innehåller kunskapskrav och förhållningssätt 

som den legitimerade sjuksköterskan i Sverige ska besitta och arbeta utefter. 

Kompetensbeskrivningen lyfter fram sjuksköterskans kunskap gällande 

bemötande, kommunikation, omvårdnadsvetenskap och, som ICN:s kodex, 

förmågan att främja hälsa och förebygga sjukdom (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion innebär ett aktivt agerande där hon är 

initiativtagande, lyhörd och informerande. Att vara lyhörd innebär att 

sjuksköterskan ger patienten tid och utrymme att berätta om sig själv vilket skapar 

en möjlighet att uppmärksamma vilken kunskap patienten har. Genom att fånga 

upp patientens kunskapsnivå kan sjuksköterskan anpassa informationen och 

undervisningen efter patientens uttalade och outtalade kunskapsbehov. 

Sjuksköterskan ska ha ett reflekterande och empatiskt förhållningssätt där hon 
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bekräftar patienten som en viktig individ och visar kapacitet och vilja att frigöra 

personliga styrkor hos patienten. Informationen och undervisningen har till syfte 

att skapa trygghet och underlätta för patienten att kunna hantera sin situation och 

framtid på bästa sätt. En viktig del i den pedagogiska situationen är att motivera 

patienten till förändring, och att förändringen kommer från vederbörande själv. 

Samtalet har till syfte att motivera patienten till att ta en mer aktiv roll i sin 

situation. (Berg, 2002) 

 

PROMBLEMFORMULERING 

Den aktuella forskning, vilken beskrivs i bakgrunden, visar att barn med övervikt 

och fetma har problem med depression, aggressivitet, låg självkänsla, sociala 

problem och tillbakadragenhet i större utsträckning än normalviktiga kamrater. 

Barnen löper ökad risk för att bli offer för verbal och fysisk mobbing i skolan 

vilket påverkar det sociala samspelet och skapandet av relationer. Forskningen 

visar att barn med övervikt och fetma har en problematisk livsvärld vilket kan 

skapa ett lidande för dem. Frågan är hur barnens psykiska hälsa påverkas? 

 

Den kvalitativa forskningen berörande barn med övervikt och fetma är 

knapphändig och enligt flera studier behövs mer forskning kring barnens egna 

upplevelser, kunskap om hälsa i barnens dagliga liv och sambanden mellan 

barnfetma och mobbningsbeteende inom skolans miljö. Denna uppsats ämnar 

belysa barn med övervikt och fetmas upplevelser kring sig själva och sin 

livssituation och därigenom uppmärksamma deras psykiska hälsa. Detta för att ge 

sjuksköterskan den förförståelse som behövs för att kunna bemöta och hjälpa 

dessa barn till en förbättrad hälsa utifrån deras egna förutsättningar och behov.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur övervikt och fetma påverkar barns psykiska hälsa. 

 

METOD 

Enligt Friberg (2006) har kvalitativa studier som syfte att ge en ökad förståelse för 

hur livet gestaltar sig i relation till olika hälsofaktorer, innebörden av en persons 

lidande samt patienters upplevelser och erfarenheter. Denna litteraturstudie har en 

kvalitativ ansats där kvalitativa vetenskapliga artiklar med grund i empirisk data 

har använts för att belysa barns upplevelser och erfarenheter. En kvalitativ ansats 

valdes för att på bästa sätt uppmärksamma barns egna upplevelser av att vara 

överviktiga och lida av fetma, vilket också är syftet med studien. För att förenkla 

läsningen valde författarna att i denna uppsats benämna samtliga deltagare från de 

kvalitativa studierna mellan 6-18 år som barn. 
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Litteratursökning  

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) finns det två frågor att ställa innan 

en artikelsökning påbörjas, dels vilka databaser som skall används och dels vilka 

sökord som är aktuella. En systematisk artikelsökning utfördes i databasen Cinahl 

(se bilaga 1) som är en av de viktigaste databaserna inom omvårdnadsforskningen 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Förutom i Cinahl genomfördes även 

litteratursökningar i databaserna PubMed och Academic Search Premier, dock gav 

dessa databaser inget ytterligare utbud av artiklar och har därför inte inkluderats 

vidare i arbetet. Begränsningar av sökningen gjordes i Cinahl med hjälp av Peer-

Reviewed, Children: 6-12 och Adolescent: 13-18. Vid formulering och urval av 

sökord användes de ord som ansågs mest signifikanta för att finna relevanta 

artiklar till uppsatsens resultat.  De primära sökord som författarna valde att 

använda är: obesity, overweight, self-esteem, bullying, qualitative*, weight loss. 

Dessa sökord har kombinerades med varandra och resulterat i att sex artiklar 

funnits (se bilaga 2) och utgjort grunden till resultatet. Sekundära sökord uppkom 

under sökprocessens gång som self-image, psychological effects, perception, 

childhood obesity, body-image, suicide och depression. Dessa sökord 

kombinerades med varandra och med de primära sökorden men gav tyvärr inget 

ytterligare användbart resultat. Författarna hade svårt att finna kvalitativa artiklar 

till uppsatsen trots många olika kombinationer av sökord, varpå en sökning i 

artiklarnas referenslistor genomfördes. Ytterligare tre artiklar fanns (se bilaga 2) 

via en sekundär sökning i andra artiklars referenslistor och inkluderades i 

resultatet. Samtliga nio kvalitativa artiklar granskades efter modellen Critical 

Apparisal Skills Programme (CASP) (2006), detta för att få en vägledning i 

bedömningen av artiklarnas vetenskapliga kvalité. CASP är ett 

bedömningsverktyg som syftar till att kritiskt granska kvalitativa artiklars 

trovärdighet med hjälp av tio stycken utvalda frågor rörande olika principer en 

god kvalitativ artikel bör innehålla (CASP, 2006).  

 

Inklusionskriterier var:  

 Studier med kvalitativ ansats, högst 10 år gamla. 

 Pojkar och flickor mellan 6-18 år  

 Barns perspektiv 

  

Exklusionkriterier var: 

 Vuxna 

 Anhörigas perspektiv 

 Sjukdomsperspektiv 

 Artiklar äldre än 10 år 
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Analys  

Friberg (2006) menar att analysarbetet är en pågående rörelse där helheten, som 

utgörs av artiklarna, bryts ner till delar för att sedan byggas upp till en ny helhet 

vilken utgörs av resultatet. Analysarbetet sker enligt Fribergs (2006) modell, i fem 

olika steg vilka i slutändan resulterar i en kategorisering och uppkomst av nya 

teman och subteman. Författarna till denna uppsats valde att analysera de 

kvalitativa artiklarna utifrån Fribergs (2006, s.110) kvalitativa analysmodell. 

Analysarbetet påbörjades genom att författarna läste igenom de funna artiklarna 

grundligt i flera omgångar för att skapa en känsla av vad innehållet handlar om. I 

nästa steg gjorde författarna en identifiering av signifikanta nyckelord i varje 

studies resultat, detta genom att färgmarkera och skriva ner de väsentliga 

nyckelorden. För att skapa en ökad förståelse för forskningsresultatet 

uppmärksammades även citat, vilka innehöll värdefull information om barnens 

egna upplevelser kring sin övervikt och fetma. Vidare gjorde författarna en 

sammanställning genom att kategorisera varje studies nyckelord, detta för att 

skapa en god översikt av materialet samt en gedigen grund i utformningen av nya 

teman. I det näst sista steget relaterades de olika studiernas resultat till varandra 

för att kunna urskilja likheter och skillnader. Likheterna i de olika artiklarnas 

resultat fördes samman, en röd tråd uppenbarade sig och nya subteman kunde 

skapas. Sju subteman uppkom efter analys av resultatet. För att skapa en tydlig 

koppling mellan resultatets innehåll och definitionen av psykisk hälsa valde 

författarna att använda tre av de fyra förutsättningar, som definiera psykiska hälsa, 

som huvudteman. Den fjärde och sista förutsättningen för psykisk hälsa används 

inte som huvudtema eftersom författarna, i analysen av artiklarna, inte fann några 

passande subteman till denna. De sju subteman som uppkom placerades under det 

huvudtema som respektive subtemas innehåll berörde och påverkade. 
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RESULTAT 

Tre huvudteman används, vilka hämtades från definitionen av psykisk hälsa. Sju 

underkategorier skapades genom analysen och som trots sina olikheter ändå 

påverkar och går in i varandra när det kommer till barnens upplevda situation. 

Huvudteman: Subteman: 

Att inte kunna försvara och 

utveckla sin integritet 

Barns kunskaper och attityder kring 

övervikt och fetma 

Att bli kränkt och utsatt för mobbning 

Svårigheter med att skapa och 

bevara relationer 

Önskan om att passa in 

Utanförskap och ensamhet 

Brist på kännedom och 

förtroende till egna resurser 

Negativ självuppfattning 

Förlust av självkänsla och självförtroende 

Behov av stöd och motivation 

 

Att inte kunna försvara och utveckla sin integritet 

Barn som är överviktiga och därmed ser annorlunda ut har en ökad risk att hamna 

utanför det sociala samspelet och blir lättare offer för mobbning, vilket kan skada 

barnens integritet (Dixey, Sahota, Atwal & Turner, 2001).  De flesta barn med 

övervikt och fetma uppgav att de blivit utsatta för mobbning i form av daglig 

kränkning (Curtis, 2008; Murtagh et al. 2006: Thomas & Irwin, 2009).  

Mobbningen kan få allvarliga konsekvenser för den psykiska hälsan och påverkar 

hela livsvärlden för den som blir utsatt (Wills, Backett-Milburn, Gregory och 

Lawton, 2006). 

 

Barns kunskaper och attityder kring övervikt och fetma 

Enligt Dixey et al. (2001) får barn undervisning i skolan om näringslära och vad 

en hälsosam livsstil innebär. De flesta av barnen i studien gjord av Snethen och 

Broome (2007) var medvetna om vilken typ av mat som var hälsosam och vad 

som var ett hälsosamt beteende. Trots detta upplevde barnen svårigheter med att 

överföra kunskapen i praktiken och ansåg sig därför behöva stöd ifrån sin 

omgivning (Snethen & Broome, 2007). Barnen menade även på att kontrollen 

över vad för sorts mat som inhandlades till hemmet inte styrdes av dem, vilket 

försvårade möjligheterna till en hälsosam livsstil (Snethen & Broome, 2007). 

 

När det gällde normalviktiga barns syn på övervikt och fetma fanns det två tydliga 

perspektiv där övervikt och fetma antingen sågs som genetiskt betingat eller 
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självförvållat. Normalviktiga barn menade på att den som lider av övervikt och 

fetma inte alltid sågs som ohälsosam om övervikten hade en genetisk orsak. 

Istället ansåg barnen att det var synd om genetiskt överviktiga och feta personer 

eftersom de inte kunde påverka sin situation. Beträffande barn med övervikt och 

fetma som åt ohälsosamt var attityderna annorlunda. Dessa personer var det inte 

synd om eftersom övervikten och fetman var självförvållad. (Dixey et al. 2001) 

 

“If it´s weight they have put on, they should do something; if they´re genetically like 

that then they shouldn´t.” (Dixey et al. 2001, s. 209)  

 

Vidare berättade barnen i studien att ett barns övervikt egentligen inte borde spela 

någon roll eftersom det är insidan och personligheten som räknas. Dock höll 

samtliga av barnen med om att det i slutändan var de barn som var överviktiga, 

såg annorlunda ut och inte följde ”normen” för utseende som hamnade utanför det 

sociala samspelet och blev offer för mobbning. (Dixey et al. 2001) 

 

Att bli kränkt och utsatt för mobbning 

Enligt studien gjord av Curtis (2008) framkom det att psykisk och verbal 

mobbning var ett av de största hinder som barn med övervikt och fetma stötte på i 

sitt vardagliga liv. Dixey et al. (2001) skriver att barn med övervikt och fetma 

uttryckte att det var i synnerhet vid sociala sammanhang som övervikten och 

fetman hamnade i fokus och om utseendet skiljde sig från mängden blev det ofta 

en anledning till mobbning. Skolan beskrivs som en speciellt utmanande och svår 

miljö för barn med övervikt och fetma (Curtis, 2008). De flesta barn med övervikt 

och fetma uppgav att de blivit utsatta för mobbning, framförallt skedde detta i 

skolan vilket skapade en rädsla för att gå dit (Curtis, 2008; Murtagh et al. 2006: 

Thomas & Irwin, 2009). Rädslan grundade sig i den dagliga kränkning som dessa 

barn utstod, där de blev uttittade, kallade för feta, slöa, värdelösa och fick öknamn 

uppkallade efter sig (Murtagh, et al. 2006). Enligt barnen själva har mobbning 

blivit ett vardagsbeteende och att vara elak mot barn som lider av övervikt och 

fetma har i princip blivit till en norm inom skolans miljö (Murtagh et al. 2006). 

 

”Day after day, walking in… you’re that terrified that you don’t wanna go to school, 

this is what my point of view were like, three years, I did, a year, three years I tried 

not going to school because I use to get bullied and my mom got took to court.” 

(Curtis, 2008, s. 414) 

 

En utmaning för barnen med övervikt och fetma var deltagandet i fysiska 

aktiviteter, både i skolan och på fritiden. Barnen beskrev att vid medverkande i 

någon fysisk aktivitet drogs uppmärksamheten till deras övervikt och andra barn 

retade dem. Detta skapade en rädsla för att misslyckas och bli utskrattad. 

Beträffande gymnastiklektionerna i skolan berättade en del barn att de aldrig var 
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med och att de med falska intyg från föräldrar och med hjälp av lärare slapp undan 

(Curtis, 2008). 

 

”Everyone stares at you, you become the target when it’s PE, even more so, even if 

you’re not scared because you think that you’re going to become the target, and you 

know that you can’t do that area or whatever, and you become more self-conscious 

at which point you get bullied more.” (Curtis, 2008, s. 413) 

 

Mobbningen fick i vissa fall väldigt allvarliga konsekvenser och påverkade hela 

livsvärlden för den som blev utsatt, ibland till den grad att barn tvingades byta 

skola eller till och med ort för att komma bort från mobbningen (Wills et al. 

2006). Enligt Thomas och Irwin (2009) skapade mobbningen ett lidande för den 

som drabbades och istället för att våga konfrontera mobbarna valde en del barn att 

fly. Vidare skriver författarna att mobbingen i vissa fall skapade så pass stor 

psykisk påfrestning att känslor av att inte längre orka leva uppstod hos vissa barn. 

 

”I literally came home from school some days crying… I wanted to sometimes even 

kill myself it was so horrible, but thank goodness I left the school after that in grade 

five” (Thomas & Irwin, 2009, s. 113) 

 

Svårigheter med att skapa och bevara social relationer 

Konsekvenserna av den mobbning som barn med övervikt och fetma utstår 

resulterar ofta i ett utanförskap (Gunnarsson-Mériaux, Berg och Hellström, 2010). 

Barnen upplevde att övervikten hindrade dem från att delta i det sociala samspelet 

(Neumark-Sztainer et al. 1999). Barnen med övervikt och fetma uttryckte en 

önskan om att få vänner och längtade efter en gemenskap med andra barn 

(Gunnarsson-Mériaux et al. 2010). Barn tenderar att känna sig hjälplösa i sin 

situation som överviktig och önskar därför ett ökat stöd från vuxna i deras 

omgivning (Murtagh et al. 2006). 

 

Önskan om att passa in 

I en studie av Neumark-Sztainer et al. (1999) beskrev flera barn att övervikten 

hindrade dem från att delta i det sociala samspelet och därmed möjligheten att 

hitta vänner och grupper att passa in i. Överviktiga barn ansågs vara tvungna att 

kämpa mycket mer än andra barn för att bli accepterade eftersom omgivningen 

ständigt dömde dem utifrån deras vikt (Thomas & Irwin, 2009). Majoriteten av de 

barn som lider av övervikt och fetma beskrev att de kände sig annorlunda och att 

de inte var som andra barn, vilket gjorde att de hade svårare att passa in bland sina 

klasskamrater (Murtagh et al. 2006). Barnen med övervikt och fetma uttryckte en 

stark önskan om att gå ner i vikt och bli smala för att kunna bli en del av ett 

kompisgäng, ha vänner att dela det vardagliga livet med och bli sedda på ett 
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positivt sätt (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010; Dixey et al. 2001). Att få gå ner i 

vikt handlade för de flesta överviktiga barn inte om att få ett ”perfekt” utseendet 

utan om att se ut som sina jämnåriga kamrater och passa in (Murtagh et al. 2006).  

 

”When I´m home I don´t feel so bad, but when I´m in school and when I´m around 

people who are thin I feel overweight the most.” (Neumark-Sztainer et al. 1999, s. 

317) 

 

Dixey et al. (2001) belyser att media har en stor påverkan på barns självkänsla och 

syn på sig själva. Studien visar att flickor har större press på sig än pojkar att se 

smala och snygga ut; precis som deras idoler. Detta skapar enligt Dixey et al. 

(2001) normer för hur barn ska se ut, vilket gör att de barn som inte är ”smala och 

snygga” exkluderas och hamnar utanför. Enligt studien gjord av Holt, Bewick & 

Gately (2005) beskrev barnen med övervikt och fetma att de ville gå ner i vikt för 

att kunna få kompisar, detta eftersom dem dagligen blev retade och hamnade 

utanför för att de vägde mer än andra barn i skolan. I samma studie, där barn med 

övervikt och fetma deltog i ett viktminskningsläger, uttryckte barnen en glädje 

över att få umgås med personer i samma sits som dem själva eftersom de för 

första gången på länge kände att de passade in. Förhoppningarna under lägret var 

att gå ner i vikt och få ett bättre självförtroende och självkänsla (Holt et al. 2005). 

 

Utanförskap och ensamhet 

Konsekvenserna av den mobbing som barn med övervikt och fetma utstår 

resulterar ofta i ett utanförskap. Utanförskapet gör att barnen ofrivilligt håller sig 

hemma och utför aktiviteter inomhus som till exempel tv-tittande och 

datorspelande. Följden av att barn inte går ut och aktiverar sig blir, förutom 

stillasittande aktiviteter inomhus, att de använder sig av mat som tröst och 

tidsfördriv vilket påverkar kroppsvikten negativt. Barn med övervikt och fetma 

beskrev att det viktigaste i vardagslivet var att få känna gemenskap med andra 

barn och att inte få vara med och delta i gemenskapen var förknippat med känslor 

av nedstämdhet och ensamhet. Barn med övervikt och fetma som blir utstötta vill 

få vara en del av något, få dela upplevelser med andra och bli sedda som 

värdefulla personer. (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010) 

 

”Before I started I use to, I’d come home, I’d sit there and I’d wait until my mum 

come home and I do things what she wanted me to do, and then I wouldn’t go 

outside, I wouldn’t talk to no one, I’d just be quiet, and erm, it’s painful, quite 

painful because I’d no one to talk to.” (Curtis, 2008, s. 415) 

 

Barn med övervikt och fetma tenderade att dra sig tillbaka vid sociala 

sammanhang för att inte hamna i centrum, detta av rädsla för vad andra barn 

skulle tycka och tänka kring deras övervikt (Neumark-Sztainer et al. 1999). 
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Barnen med övervikt och fetma som blev utsatta för mobbning och elakheter 

kände sig ofta ensamma och rädda, en del av barnen beskrev en rädsla för att 

befinna sig utomhus efter skoltid vilket gjorde att de isolerade sig inomhus 

(Gunnarsson-Mériaux et al. 2010). 

 

”I don’t dare go out after school because there’re children from other places who 

teas me so I try to find other things to do indoors.” (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010, 

s. 19) 

 

Utanförskapet är en av de främsta anledningarna till att barn som lider av övervikt 

och fetma har svårigheter med att utöva fysisk aktivitet eftersom de exkluderas 

från det sociala umgänget och skolans aktiviteter (Murtagh et al. 2006; Snethen & 

Broome, 2007). I studien gjord av Gunnarsson-Mériaux et al. (2010) uttryckte 

barnen en längtan och en vilja av att få vara med i lagsporter och att gemenskapen 

med andra barn skulle ge dem ett ökat självförtroende och en bättre självkänsla.  

 

Brist på kännedom och förtroende till egna resurser 

Enligt studien gjord av Neumark-Sztainer et al. (1999)  beskrev barn med övervikt 

och fetma en oro kring sin kroppsform och storlek, vilket påverkade deras 

uppfattning och känslor kring sitt utseende negativt. Barn med övervikt och fetma 

uttryckte en önskan om att få uppleva ett psykisk välbefinnande, vilket innebar att 

få vara nöjd och må bra i sin kropp (Thomas & Irwin, 2009). 

 

Negativ självuppfattning 

I en studie gjord av Neumark-Sztainer et al. (1999) fick en grupp barn med 

övervikt och fetma frågan om hur de uppfattade sitt utseende. Studien visade att 

de flesta av barnen utgick ifrån sin övervikt eftersom den hade en stor negativ 

inverkan på hur barnen såg på sig själva och sitt utseende. Barnen hade positiva 

tankar när det kom till deras personlighet där de beskrev sig själva som snälla, 

smarta och roliga men trots detta upplevde barnen att övervikten fick dem att må 

dåligt över sig själva. Barnen beskrev vidare en oro kring sin kroppsform och 

storlek när de jämförde sig med normalviktiga barn, de kände sig äcklade av sina 

kroppar och uttryckte att de ville ”skära bort” fettet från kroppen. (Neumark-

Sztainer et al. 1999) 

 

”I don´t always know, if I like myself. There are days when I used to like… I don´t 

even want to be in this world. I don´t even want to be around these people, you 

know, who make fun of me, people who think: oh she´s so fat. You know like I have 

to be like everybody else. Like I have to one of the girls at school that are really 

skinny and have a nice figure or whatever, you know.” (Neumark-Sztainer et al. 

1999, s. 314) 
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Barnen upplevde svårigheter med att ha på sig vissa typer av kläder och att 

medverka i sociala sammanhang (Neumark-Sztainer et al. 1999). En del barn 

berättade att de alltid köpte för stora kläder för att kunna gömma sin kropp och sin 

övervikt (Wills et al. 2006). Enligt Snethen och Broome (2007) uppgav barnen 

som led av övervikt och fetma att de istället för att köpa kläder som de ville ha 

och tyckte var snygga tvingades köpa och bära kläder som var stora nog att passa. 

Detta påverkade enligt författarna barnens uppfattningar och känslor kring sitt 

utseende och kroppsvikt negativt, vilket gav dem ett försämrat självförtroende. 

 

”Um, I´d described myself as overweight… sometimes, I´m down on myself about, 

you know. Especially when I go trying on clothes and stuff and, yeah, that’s hard.” 

(Neumark-Sztainer et al. 1999, s. 314) 

 

Förlust av självkänsla och självförtroende 

Det fanns klara samband mellan negativ kroppsuppfattning, lågt självförtroende, 

mobbning och utanförskap hos barn med övervikt och fetma (Thomas & Irwin, 

2009). Enligt Murtagh et al. (2006) hade mobbningen en dramatisk negativ effekt 

på barnens självkänsla. En annan anledning som, enligt barnen själva, ledde till 

låg självkänsla var att omgivningen förväntade sig att de skulle ha det, vilket 

gjorde att den självkänsla som fanns ständigt bröts ner av omgivningen 

(Neumark-Sztainer et al. 1999).  

 

”… I know there are a lot of people who are overweight, or think that they are 

overweight, they have very low self-esteem and stuff like that. And, I think that part 

of the reason is that because, I mean you´re trying to build up your self-esteem and 

yet they just keep knocking it down, knocking it down, knocking it down… So, it´s 

like the harder you struggle the farther, the farther that you fall behind. And then 

eventually you have no self-esteem and sometime you break down. Sometimes you 

close yourself out of the world.” (Neumark-Sztainer et al. 1999, s. 316) 

 

Thomas och Irwin (2009) skriver att barnen i studien upplevde sig ha problem 

med sitt självförtroende och detta på grund av fördömande blickar från 

omgivningen. Studien framhåller att barnen upplevde att övervikten hindrade dem 

från att vara aktiva och delta i fysiska aktiviteter, vilket minskade deras 

självkänsla. Enligt Neumark-Sztainer et al. (1999) beskrev barn med övervikt och 

fetma flera olika situationer där självkänslan minskade på grund av att de 

hamnade i centrum eftersom de var överviktiga. Dessa situationer kunde vara i 

badhuset där barnen var tvungna att visa mer av sin kropp än vad de var bekväma 

med, på idrotten där alla tittade när de skulle hoppa och springa och i matsalen där 

kamraterna stirrade när de åt (Neumark-Sztainer et al. 1999; Curtis, 2008). 

 

”We have to go swimming. And he said we have to wear swimsuits. And I don´t 

want to wear swimsuit. I asked him nicely, please do I have to wear a swimsuit? Yes 



15 

 

you got to wear a swimsuit… And the only swimsuit I got is one that shows my 

back, and I don´t want it to show my rolls- that´s gross. And then people going to 

call me Free Willy or something.”(Neumark-Sztainer et al. 1999, s. 316) 

 

Barnen med övervikt och fetma uttryckte en önskan om att få uppleva ett psykisk 

välbefinnande, vilket innebar att få vara nöjd och må bra i sin kropp (Thomas & 

Irwin, 2009). Att känna tillfredställelse var för dessa barn starkt förknippat med 

att må bra, vilket inkluderade att få engagera sig i spännande aktiviteter där de inte 

behövde tänka på något annat än att ha rolig och känna ett välbehag till sig själv 

och sin kropp (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010).  När ledare, lärare, föräldrar och 

lagkamrater uppmärksammade barnens insatser och berömde dem ökade deras 

tillfredställelse med sig själva och sin prestation, vilket för barnen innebar känslor 

av stolthet, glädje och solidaritet (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010). I kontrast till 

detta upplevde barn med övervikt och fetma ett missnöje kring sig själva när de 

hamnade utanför och inte hade möjlighet att delta i aktivteter och därmed inte 

kunde påverka sitt vardagliga liv (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010). 

 

Behov av stöd och motivation 

Enligt Murtagh et al. (2006) anses motivation och tron på sig själv vara viktiga 

komponenter för att lyckas med att gå ner i vikt. I studien gjord av Murtagh et al. 

(2006) klandrade vissa av barnen sina föräldrar för sin övervikt som istället för att 

hjälpa barnen förnekade deras övervikt under en längre tid, vilket medförde att 

övervikten gick för långt. Några barn beskrev att de hade svårigheter med att vara 

hälsosamma och gå ned i vikt eftersom deras föräldrar köpte hem onyttig mat 

(Thomas & Irwin, 2009). Barnen med övervikt och fetma uttryckte en önskan om 

att få vara mer fysiskt aktiva men upplevde att de behövde stöd av sina föräldrar 

för att komma ut, vilket annars resulterade i att de isolerade sig inomhus i brist på 

stimulans (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010).  

 

”Yeah, if I really try. If somebody would help me – actually would help me try to 

lose this weight. I would give them anything they wanted. ” (Neumark-Sztainer et al 

1999, s. 317) 

 

Barnen i studien gjord av Murtagh et al. (2006) menade på att de kände sig 

hjälplösa i sin situation och att stöd och motivation från vuxna i omgivningen 

skulle öka deras disciplin och vilja till ett förändrat beteende. Familjen ansågs ha 

stor betydelse för barnen som menade på att om hela familjen hjälptes åt och 

levde hälsosamt skulle detta underlätta deras viktnedgång (Thomas & Irwin, 

2009). Barnen med övervikt och fetma förklarade att det inte bara var 

kostrådgivning och information som var viktigt utan att kontinuerlig stöttning och 

hjälp från omgivningen var minst lika viktiga för att lyckas gå ner i vikt (Murtagh 

et al. 2006). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna till denna uppsats anser att valet av en kvalitativ litteraturbaserad 

modell var lämplig. Studien syftade till att beskriva barns erfarenheter och 

upplevelser vilket gjorde att en kvalitativ metod kunde anses uppfylla detta syfte. 

Litteratursökning startades i Cinahl och gav ganska tidigt en god överblick av 

artikelutbudet. Trots flera olika kombinationer av sökord uppkom samma utbud 

av artiklar även i databaserna PubMed och Academic Search Premier. Detta 

medförde att det inte fanns anledning att hämta artiklarna från dessa två databaser 

eftersom artiklarna redan var funna i Cinahl. I val av texter har kvantitativa 

artiklar använts i bakgrunden, detta för att problematisera ämnet och styrka 

forskningsfrågan. De kvantitativa artiklarna gav dock ingen subjektiv beskrivning 

av barns upplevelser och på grund av detta har endast kvalitativa artiklar använts i 

resultatet.  

 

Vid litteratursökningen upplevde författarna att urvalet av den kvalitativa 

forskningen om barn med övervikt och fetma var knapphändig. Detta kan bero på 

att det finns för lite kvalitativ forskning om barn med övervikt eller fetma, men 

också på att författarnas urval av databaser, sökord och sökkombinationer 

omedvetet uteslöt vissa forskningstexter. Vid den sekundära artikelsökningen i 

referenslistor fann författarna en artikel av Neumark-Sztainer et al. publicerad år 

1999 där barnens ålder uppgick till 20 år. Denna artikel utmärkte sig eftersom den 

avvek från två av uppsatsens inklusions- och exklusionskriterier. Dock valde 

författarna till denna uppsats att inkludera artikeln eftersom den ansågs tillföra 

viktiga aspekter för resultat och även stämde överens med nyare forsknings 

resultat och därmed kändes aktuell. Artikeln skriven av Dixey et al. (2001) 

saknade analysmetod vilket fick författarna att tveka på den vetenskapliga 

kvalitén. Dock följde artikeln för övrigt strukturen med granskning av CASP. 

Artikelns innehåll var även av god art och tillförde god kvalitativ forskning till 

resultatet. Författarna valde därför att inkludera den. 

 

Samtliga valda artiklar var från industriländer. Sex av artiklarna var från 

Storbritannien, två ifrån USA och en ifrån Sverige. Det som förvånade författarna 

var att det inte fanns mer kvalitativ forskning gällande övervikt och fetma hos 

barn från USA, eftersom det är ett betydligt större problem där än i Europa. 

Författarna hade önskat och sett det som intressant om det fanns mer forskning 

inom Skandinavien, eftersom levnadsvanornar har fler likheter dem länderna 

emellan än i jämförelse med till exempel Storbritannien och USA. Analysen av de 

kvalitativa artiklarna var problematiskt i det anseendet i att nyckelorden 

påverkade och gick in i varandra. Det var svårt att särskilja olika subteman från 

varandra, eftersom exempelvis mobbning påverkar både utanförskap och 
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självkänsla men även är ett subtema för sig. Detta gjorde det även svårt att placera 

rätt subtema under tillhörande huvudtema och utforma texten i resultatet på ett 

sådant sätt att det inte lät upprepande av samma sak. Som tidigare nämnts i 

metoden uteslöts den fjärde förutsättningen för psykisk hälsa eftersom den inte 

kunde knytas an till något passande subtema. Dock anser författarna att 

kopplingen mellan resultatet och upplevelsen av god psykisk hälsa fortfarande går 

att utläsa eftersom tre av fyra områden för psykisk hälsa berörs och behandlas i 

uppsatsen. 

 

Resultatdiskussion 

Vid granskningen av studiens kvalitativa artiklar uppstod ett tydligt samband som 

visade att barn med övervikt och fetma upplevde sin livssituation som besvärlig 

på grund av flera yttre faktorer. I diskussionen utgår författarna till denna uppsats 

från de tre huvudteman som använts i resultatet, detta för att skapa en tydlig 

struktur i diskussionen och därmed underlätta för läsaren. 

 

Att inte kunna försvara och utveckla sin integritet 

Barn som lider av övervikt och fetma har en ökad risk att falla offer för mobbning 

på grund av sitt utseende och mot bakgrund av de fördomar gällande övervikt och 

fetma som finns i samhället (Dixey et al. 2001). Fördomarna gör att barn med 

övervikt och fetma inte får en ärlig chans att visa vilka de är på insidan och 

därmed inte ge uttryck för sin personlighet. Att ständigt behöva leva med 

fördomar kan minska barnets självvärde och skada dennes integritet. Barnen i de 

granskade studierna blev utsatta för daglig kränkning, vilket skapar en rädsla för 

att befinna sig i skolan och för att delta i fysiska aktiviteter (Curtis, 2008; Murtagh 

et al. 2006: Thomas & Irwin, 2009). Barnen upplever en fasa inför att befinna sig i 

sociala sammanhang, eftersom det är där mobbning sker, vilket gör att dem 

isolerar sig och blir asociala. Detta är ett stort intrång på barnens integritet 

eftersom barn har rätt att få känna trygghet, både i sin omgivning men också i sig 

själv. Barnen blir således utstötta och de tvingas in i en ensamhet där de får svårt 

att integrera med andra barn och utveckla och sin integritet. Som tidigare nämnts i 

arbetets bakgrund är upplevelsen av psykisk hälsa kopplat till att just kunna 

försvara och utveckla sin integritet (Bergsten-Brucefors et al. 2003).  

 

Svårigheter med att bevara och skapa relationer 

Konsekvenserna av den mobbning som barn med övervikt och fetma utstår 

resulterar ofta i ett utanförskap (Gunnarsson-Mériaux et al. 2010). Utanförskapet 

gör att barnen får svårigheter med att skapa relationer till andra barn. Svårigheten 

i att skapa relationer kan även kopplas till den kränkning av integriteten som 
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barnen utstår eftersom det kan minska deras självvärde och därmed modet att våga 

ta kontakt med andra barn. Barn med övervikt och fetma har en stor önskan om att 

få passa in och kunna delta i gemenskapen med andra barn (Gunnarsson-Mériaux 

et al. 2010). För att dessa barn ska kunna delta i gemenskapen krävs det 

interaktion med andra barn, något som utanförskapet hindra dem ifrån. Att få 

känna sig värdefull och behövd är viktiga faktorer för självkänslan och är något 

som barnen kan uppleva i det sociala samspelet med andra barn. Ett annat stort 

hinder som barn med övervikt och fetma stöter på är medias utseendeideal, som 

skapar normer för hur barnen ska se ut (Dixey et al. 2001). På grund av 

utseendeidealet exkluderas barn med övervikt och fetma ifrån det sociala 

samspelet vilket göra att dem inte upplever sig som värdefulla individer. Att inte 

få vara delaktig och känna sig värdefull och behövd skapar ett lidande för barnen 

och en inskränkning i deras livsvärld. Enligt Dahlberg (2003) är det genom 

livsvärlden som människan älskar, hatar, leker och tycker, tänker och därigenom 

finner ett livsinnehåll och en mening. Genom att barnens livsvärld inskränks 

försvåras också deras möjlighet till att finna och ett livsinnehåll och mening vilket 

har en stor negativ inverkan på barnets psykiska hälsa. 

 

Brist på kännedom och förtroende till egna resurser 

Enligt Thomas och Irwin (2009) upplever barnen med övervikt och fetma att 

problemet med självförtroendet delvis är kopplat till fördömande blickar ifrån 

omgivningen. Barnen skapar en rädsla för att hamna i centrum på grund av sin 

övervikt vilket gör att dem undviker situationer där de tvingas exponera mer av 

sig själva än vad de är bekväma med. Barnen beskriver att de jobbigaste 

situationerna framförallt är gymnastiken, lunchen och i badhuset där de upplever 

att de bli extra iakttagna (Neumark-Sztainer et al. 1999; Curtis, 2008). Detta 

skapar många svåra tillfällen i skolan, eftersom barnen tvingas in i de situationer 

som upplevs jobbiga. Att bli extra iakttagen av fördömande blickar minskar tron 

på barnets egna resurser och skapar därmed en lägre självkänsla. Övervikt och 

fetma får barn att må psykiskt dåligt, i den bemärkelsen att det påverkar deras 

självuppfattning och självkänsla negativt (Neumark-Sztainer et al. 1999; Thomas 

& Irwin, 2009; Snethen & Broome, 2007). Barnen utrycker negativa känslor kring 

sin kroppsform och uppfattar sig själva som fula och därmed mindre värdefulla, 

något som minskar deras självförtroende. Orsaken till att barnen övervikt och 

fetma har negativa känslor kring sin kroppsform kan bero på att de ständigt blir 

påminda av omgivningen att de ser annorlunda ut. Detta skapar en brist på 

självförtroende och gör att barnen får svårt att tro på sig själva och den egna 

förmågan att prestera. Det låga självförtroendet blir ett hinder för barnen i kampen 

mot övervikten eftersom det gör att dem inte har styrka nog att orka göra dem 

uppoffringar som behövs för att gå ner i vikt. Barnen visar stort behov av att bli 

stärkta i sitt självförtroende, dels för att få må bra men också för att klara av att gå 
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ner i vikt. Resultatet visar att kontinuerligt stöd och motivation är vad barnen 

efterfrågar för att lyckas förändra sitt beteende och uppnå en hälsosammare 

livsstil. 

 

Sammanfattning psykisk hälsa 

Sammanfattningsvis tyder resultatet av studien på att det finns brister kring 

upplevelsen av god psykisk hälsa hos barn som lider av övervikt och fetma. 

Vidare kan slutsatsen dras att barn med övervikt och fetma inte upplever fullgod 

psykisk hälsa inom tre av fyra områden, utifrån definitionen beskriven i 

bakgrunden, vilket borde ses som ett stort hälsoproblem. Enligt Jansson & 

Danielsson (2003) har barn som mår dåligt inombord oftast svårare att ta upp 

kampen mot sin övervikt. Barnen befinner sig i en ond cirkel där övervikten, 

genom många olika yttre faktorer, påverkar den psykiska hälsan samtidigt som 

bristen på god psykisk hälsa försvårar kampen att gå ner i vikt. Detta implicerar 

att den psykiska hälsan är ett hinder som behöver bearbetas för att kunna hjälpa 

barnen att gå ner i vikt och därmed främja deras hälsa.  

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Det är viktigt att fånga upp barn med övervikt och fetma i ett tidigt skede, 

eftersom studier visar på att barn som lider av övervikt i unga år tenderar att 

fortsätter göra det även i vuxenlivet (Marcus, 2007; WHO, 2010). Barn som lider 

av övervikt fetma kommer idag i kontakt med allmänsjuksköterskan via flera olika 

instanser inom hälso- och sjukvården och av denna anledning har sjuksköterskan 

en möjlighet att påverka och hjälpa dessa barn att främja hälsa. Begreppet hälsa 

beskrivs av Eriksson (2000) som en helhet av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Barnen i studierna må vara orienterade till tid och rum, men övervikten och 

fetman talar för att de inte har ett hälsosamt leverne och därför uppnår de inte full 

sundhet. Vidare talar resultatet för att barnen inte heller upplever ett gott 

välbefinnande relaterad till deras, tidigare beskrivna, problematiska livssituation. 

Eftersom det finns brister i barnens sundhet och välbefinnande antyder det att 

barnen inte har en fullgod hälsa sett utifrån Erikssons (2000) definition. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i arbetet att främja hälsa och lindra lidande 

(SSF, 2007). Ett av sjuksköterskans mål är att lindra lidande och att hjälpa 

patienten till att känna ett välbefinnande (Dahlberg, 2003). Om barn med övervikt 

och fetma inte upplever en god hälsa på grund av övervikten är det viktigt för 

sjuksköterskan att främja hälsa för att skapa ett gott välbefinnande hos dessa barn. 

Sjuksköterskan kan dock inte, i de flesta fall, påverka yttre faktorer som fördomar, 

mobbning och utanförskap. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ligger således i 

att stärka barnets psykiska hälsa till den grad att barnet får motivation och vilja till 

att gå ner i vikt för att i slutändan uppnå en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 
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Sjuksköterskan har genom sin grundutbildning kunskap om pedagogiska strategier 

som hon kan använda för att motivera och stötta barn med övervikt och fetma. En 

viktig del i den pedagogiska situationen är att motivera patienten till förändring 

och enligt Bergh (2002) har det pedagogiska samtalet till syfte att motivera 

patienten till egna initiativ och därmed inta en mer aktiv roll i sin situation. De 

granskade studiernas resultat visar på att barn med övervikt och fetma efterfrågar 

och behöver en trygg vuxen individ som står vid deras sida och hjälper dem med 

kontinuerlig stöttning och motivation vid viktnedgången. Denna trygga person 

kan utgöras av en familjemedlem men också av en annan signifikant vuxen 

individ som till exempel en sjuksköterska. Sjuksköterskan skall därför i mötet 

med dessa barn använda det pedagogiska samtalet till att motivera barnen till 

förändring och stötta barnen, med hjälp av positiv feedback, till att inta en mer 

aktiv roll i sin situation. Jansson och Danielsson (2003) menar på att barnet ska 

tränas i att förstå deras egen roll och att det är dem som har redskapen och 

möjligheterna att ta itu med sin vikt. Sjuksköterskan måste aktivt arbeta med att få 

barn med övervikt och fetma att förstå sin egen roll i viktnedgången och lära 

barnet hur han eller hon skall gå tillväga för att gå ner i vikt på rätt sätt. 

 

De granskade studierna visar på att barn med övervikt och fetma upplever att 

ingen lyssnar på deras faktiska problem utan lägger fokus på information och 

kostrådgivning (Murtagh et al. 2006). Detta implicerar att sjuksköterskan måste 

lyssna till hur barnen själva upplever sin hälsa, sitt lidande och sitt välbefinnande 

och arbeta utifrån detta, vilket också enligt Dahlberg (2003) är kärnan i vårdandet 

med livsvärldsansatsen som fokus. Genom motivation och positiv feedback kan 

sjuksköterskan öka barnens självförtroende och göra dem starka nog att orka ta itu 

med deras viktproblem och resa mot en förbättrad psykisk hälsa. Enligt Jansson 

och Danielsson (2003) är det viktigt att hjälpa barnet att hitta motivation och kraft 

i nuet samt hjälpa barnet att finna sina starka sidor. De granskade studiernas 

resultat visar att barn med övervikt och fetma har stora brister när det kommer till 

deras självförtroende och självkänsla. Sjuksköterskan måste lägga fokus på att öka 

barnets kännedom och förtroende till sina egna resurser. Sjuksköterskan kan i den 

vårdande relationen använda beröm och uppmuntran som redskap för att stärka 

barnets självkänsla, vilket kan ge barnet kraft nog att genomföra den 

beteendeförändring som behövs för att lyckas gå ner i vikt. Om barnet lyckas gå 

ner i vikt kommer det medföra att självförtroendet och självbilden stärks 

ytterligare, vilket kan göra barnet starkare i sig själva och sin livssituation och 

därmed förbättra dennes psykiska hälsa. 
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Praktiska implikationer 

Uppsatsens resultat visar att barn med övervikt och fetma ofta har en problematisk 

livsvärld och ett lidande som påverkar deras psykiska hälsa. Förhoppningarna med 

uppsatsen är att den ska ge den allmänutbildade sjuksköterskan en förförståelse 

för hur barn med övervikt och fetma mår i sin psykiska hälsa och vilket hinder den 

faktiskt utgör för barnens förmåga att kunna gå ner i vikt. Sjuksköterskan kan 

således i mötet med dessa barn använda denna förförståelse för att utforma en 

pedagogisk strategi och en god vårdande relation som motiverar och stärker 

barnen och deras vilja att ta upp kampen mot sin övervikt. 

 

Vidare forskning 

Under processens gång med uppsatsen upptäckte författarna att den kvalitativa 

forskningen kring barn med övervikt och fetma var knapphändig. Efter att ha 

granskat artiklarna till resultatet insåg författarna att de flesta artiklar tydligt 

beskriver barnens besvärliga situation men väldigt få artiklar belyser och tydliggör 

effekterna på barnens psykiska hälsa. Problemen med barnfetma ökar och mer 

kvalitativ forskning behövs för att motivera och stärka insatserna av den 

hälsofrämjande vården för dessa barn. Författarna till denna uppsats anser att 

vidare forskning behövs inom följande områden; 

 

 Fler kvalitativa studier gällande barns upplevelse kring sin övervikt och 

fetma behövs i Sverige där barnfetman ökar men också i USA och andra 

länder där problemen är ännu större. 

 Fler kvalitativa studier behövs som fördjupar sig i frågeställningar som 

belyser fetmans effekter på barns psykiska hälsa.  

 Mer forskning kring samhällets fördomar om övervikt och fetma kopplat 

till effekterna av detta i barnens skolmiljö och fritid.  
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Tabell över litteratursökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databasen Cinahl Kombination av 

sökord 

 Antal träffar Antal utvalda 

 Qualitative* and 

overweight and self-

esteem 

5 2 

 Obesity and bullying 7 2 

 Qualitative* and 

obesity and weight loss 

2 1 

 Overweight and 

perception and 

qualitative* 

3 1 



 

 

BILAGA 2 

Tabell från artikelgranskningen 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

The 

experience of 

young people 

with obesity in 

secondary 

school: some 

implications 

for the healthy 

school agenda. 

Författare: 

Curtis, P.  

Tidsskrift:  

Health and 

Social Care in 

the community 

Årtal: 2008 

Land: 
Storbritannien 

Kvalitativ 

forsknings-

metod 

 

Det finns ingen 

kunskap kring 

överviktiga 

ungdomars 

erfarenheter 

och 

upplevelser om 

de åtgärder 

som har 

genomförts av 

Healthy 

School-

program- HSP 

för att främja 

hälsa i skolan. 

 

Syfte är att 

utforska 

erfarenheterna 

från ungdomar 

med fetma 

inom 

gymnasie-

skolans miljö, i 

relation till 

HSP 

prioriterade 

områden. 

 

17 ungdomar i 

åldern 10-17 

deltog i 

fokusgrupper och 

individuella 

intervjuer. En 

tematisk analys 

av data 

genomfördes i tre 

steg av intensiv 

läsning, sekundär 

identifierande 

läsning samt 

tolkande läsning 

för att skapa 

kategorier och 

teman. 

Resultaten visar 

att de frågor 

som prioriteras 

av Healthy 

School-program, 

särskilt motion 

och hälsosam 

kost, innebär en 

utmaning för 

ungdomar med 

fetma och kan 

förstärka deras 

sårbarhet för 

mobbning i 

skolan och bidra 

till deras sociala 

utanförskap. 

Författarna 

anser att 

förespråkare av 

HSP måste vara 

lyhörda för den 

växande 

fördomsfullhet 

mot överviktiga 

personer inom 

skolan och det 

fördömande som 

görs av andra 

ungdomar. 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: ”Ha, ha, 

you’re fat, 

we’re strong”; 

a qualitative 

study of boys’ 

and girls’ 

perceptions of 

fatness, 

thinness, 

social 

Kvalitativ 

forsknings-

metod 

Tidigare 

studier visar att 

överviktiga 

barn ofta blir 

utsatta för 

mobbning och 

sällan har en 

”bästa vän”.  

Barnen blir 

ofta kallade för 

Studien är ett 

komplement till 

ett större projekt. 

300 barn i 

åldrarna nio till 

elva år deltog i 

studien. 

Författarna delade 

upp barnen i 

fokusgrupper med 

Barnen i studien 

skiljde på barn 

som var 

naturligt 

överviktiga och 

självförvållad 

övervikt, där det 

fanns mer 

sympati och 

förståelse för 



 

 

pressures and 

health using 

focus groups. 

Författare: R. 

Dixey, P. 

Sahota, S. 

Atwal & A. 

Turner. 

Tidsskrift: 
Health 

Education 

Årtal: 2001 

Land: 

Storbritannien  

lata, dumma, 

smutsiga och 

opopulära.  

 

Syftet är att 

undersöka 

barns attityder 

gentemot 

överviktiga 

och 

normalviktiga 

personer.  

fem deltagare i 

varje grupp. 

Samma person 

intervjuade varje 

grupp. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och kodades till 

resultatet som 

delades upp i fyra 

teman.  

naturlig 

övervikt. Barnen 

upplevde även 

att överviktiga i 

större grad var 

utsatta för 

mobbning än 

normalviktiga 

barn. Flickor 

kände större 

press än pojkar 

att vara smala.  

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Everyday 

experience of 

life, body and 

well-being in 

children with 

overweight. 

Författare: 

Gunnarsson-

Meriaux, B., 

Berg, M. & 

Hellström, A-

L. 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences 

Årtal:  

2010 

Land: 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

ur ett 

livsvärlds-

perspektiv 

 

Uppföljningen 

från skolhälso-

vården 

behöver bli 

bättre på att 

inkludera och 

identifiera 

individ- och 

miljöfrågor i 

samband med 

övervikt hos 

barn, sett från 

barnets egen 

synvinkel.  

 

Syftet är att 

beskriva 

överviktiga 

barns 

erfarenheter av 

sitt vardagsliv, 

välbefinnande 

och sin kropp. 

16 deltagare i 

åldrarna 10-12 år 

med övervikt 

(utvalda och 

tillfrågade via 

skolsköterskor 

från 7 olika 

skolor). Öppna 

intervjuer 

genomfördes som 

spelades in på 

band. En 

kvalitativ 

innehållsanalys 

användes där data 

indelas i teman 

och subteman. 

Barnen i studien 

eftersöker en 

känsla av 

gemenskap i 

vardagen. 

Föräldrar och 

syskon är 

viktiga källor 

för gemenskap 

men är inte 

närvarande nog i 

barnens vardag. 

Barnen vet vad 

en hälsosam 

livsstil innebär 

men klarar inte 

själva av att 

överföra 

kunskapen i 

praktiken. 

Författarnas 

anser att barnen 

är för mycket 

själva i de 

situationer där 

de behöver 

stöttning och 

sällskap.  



 

 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Children’s 

perceptions of 

attending a 

residential 

weight-loss 

camp in the 

UK. 

Författare: 

Holt, N.,  

Bewick, B. 

& Gately, P. 

Tidsskrift  

Child: care, 

health and 

development 

Tidsskrift: 
Child care 

Health dev. 

Årtal: 2005 

Land: 

Storbritannien 

 

 

Kvalitativ 

forsknings-

metod 

Det finns ingen 

forskning på 

hur barn med 

övervikt och 

fetma upplever 

att delta i 

viktminsknings

läger som en 

aktiv åtgärd för 

att hjälpa dem 

att gå ner i 

vikt.  

 

Syftet är att 

undersöka 

barnens 

uppfattning av 

att delta i ett 

pediatriskt 

viktminsknings

läger. 

 

 

15 barn deltog i 

studien med en 

medelålder på 14 

år, alla deltagare i 

ett 

viktminskningslä

ger i 

Storbritannien.  

5 månader efter 

lägret hölls 30-45 

minuter långa 

intervjuer. Data 

analyserades med 

ett kvalitativt 

dataanalysprogra

m. Micro-analys 

samt indelning av 

teman gjordes.  

Några barn 

upplever en oro 

inför att delta, 

bland annat 

rädsla för att bli 

mobbad. 

Negativa 

upplevelser var 

hemlängtan och 

oron för nya 

kostvanor. 

Positiva 

upplevelser var 

upplevd glädje, 

kamratstöd, stöd 

från personalen 

och valfriheten 

vid aktiviteter. 

Stöd från vänner 

och personal 

samt valfriheten 

vid aktivteter 

var viktiga 

aspekter i 

behandlingen av 

fetma hos barn.  

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

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. 

Tidsskrift: 

Archives of 

Disease in 

Childhood 

Kvalitativ 

forsknings-

metod 

Kunskap och 

hälsoinforma-

tion är inte 

tillräckligt för 

att hjälpa barn 

att gå ner i 

vikt, barnen 

behöver 

engageras på 

ett individuellt 

och personligt 

plan.  

 

Syftet är att 

utifrån 

upplevelser 

från 

överviktiga 

20 deltagare i 

åldern 7-15 år 

valdes ut som 

tidigare deltagit i 

ett 

viktminskningspr

ogram under 3 

månader. 

Intervjuer med 

öppna frågor och 

fokusgrupper 

genomfördes med 

barnen. All data 

bandades för att 

sedan analyseras i 

flera steg där en 

identifiering av 

teman, 

Barnen i studien 

beskriver att 

förnedringen 

och det sociala 

lidande i form 

av utanförskap 

är de viktigaste 

orsakerna till att 

vilja gå ner i 

vikt. En aktiv 

förebild som 

vägleder barnen 

i deras resa mot 

en beteende-

förändring 

visade sig vara 

av vikt. 

Författarnas 



 

 

Årtal: 2006 

Land: 
Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

barn identifiera 

de fysiska och 

psykiska 

hinder som de 

anser ligger i 

vägen för att 

lyckas gå ner i 

vikt. 

 

indexering, 

kartläggning och 

tolkning av data 

genomfördes. 

anser att 

överföring av 

kunskap och 

hälsoinforma-

tion inte är 

tillräckligt för 

att ändra ett 

felaktigt 

beteende. 

Barnen måste 

engageras på ett 

mer personligt 

plan. 

 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel:  

Issues on self-

image among 

overweight 

African-

American and 

Caucasian 

adolescent 

girls: A 

qualitative 

study. 

Författare: 
Neumark-

Sztainer, D., 

Story, M., 

Faibisch, L., 

Ohlsson, J. & 

Adamark M. 

Tidsskrift: 
Journal of 

Nutrition 

Education 

Årtal: 1999 

Land: USA 

Kvalitativ 

forsknings-

metod 

Det antas att 

överviktiga 

tonårsflickor 

har lägre 

självkänsla, 

missnöje med 

sin kropp och 

mer vänskaps-

problem än 

deras 

jämnåriga 

kamrater som 

är 

normalviktiga. 

 

Denna studie 

syftar till att 

samla 

ingående 

beskrivningar 

och 

erfarenheter av 

övervikt hos 

tonårsflickor 

och förstå hur 

de ser sig 

själva och 

upplever 

sociala 

sammanhang. 

 

 

Deltagarna var 50 

tjejer i åldrarna 

14-20 år som lider 

av övervikt. 

Författarna 

använde sig av 

individuella 

intervjuer som 

spelades in, 

transkriberades 

och kodades till 

resultatet. 

Resultatet delades 

upp i åtta teman.  

De flesta av 

flickorna 

uttryckte en 

stark oro 

angående deras 

kroppsform och 

storlek. 

Flickorna tyckte 

det var jobbigt 

att inte se ut 

som jämnåriga 

kamrater och 

hade svårt att 

hitta kläder som 

passar. De 

upplevde att de 

hade problem 

med att skapa 

sociala 

relationer. 



 

 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: Weight, 

exercise, and 

health: 

Children’s 

perceptions 

Författare: 
Snethen, J.A. 

& Broome, 

M.E. 

Tidsskrift: 
Clinical 

Nursing 

Research 

Årtal:  

2007 

Land: 

USA 

Kvalitativ 

forsknings-

metod med 

fenomeno-

logisk 

ansats. 

Övervikt hos 

barn är ett 

ökande 

problem, trots 

det finns det en 

begränsad 

mängd 

information 

utifrån barns 

perspektiv på 

övervikt.  

 

Syfte med 

studien var att 

identifiera 

barns 

perspektiv på 

sin vikt, 

träning och 

hälsostatus. 

Deltagarna i 

studien var 17 

barn i åldrarna 8-

12 år som led av 

övervikt. Enskilda 

interjuver 

spelades in, 

granskades och 

transkriberades . 

Författarna kom 

fram till fyra 

huvudteman.  

Studien visar på 

att barnen vet 

vad som är 

hälsosam mat. 

Men har svårt 

att äta nyttigt. 

Barnen ansåg att 

för att man ska 

kunna skaffa 

vänner måste 

man delta i 

fysisk aktivitet.  

Det var svårt att 

skaffa vänner 

för barnen i 

studien eftersom 

de var 

överviktiga och 

inte såg ut som 

normalviktiga 

barn.   

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

What is a 

healthy body 

weight? 

Perspectives 

of overweight 

youth 

Författare: 

Thomas, H.,  

& Irwin, J. 

Tidsskrift:  

Canadian 

Journal of 

dietetic 

practice and 

research 

Årtal:  

2009 

Land: 
Storbritannien 

 

 

 

Kvalitativ 

forskningsm

etod  

 

Hittills har 

forskningen 

inte funnit 

vilka typ av 

åtgärder 

överviktiga 

ungdomarna 

själva anser 

vikiga för att 

uppnå en 

hälsosam 

kroppsvikt.  

  

Syftet är att 

belysa 

överviktiga 

ungdomars 

uppfattning om 

vad som är en 

sund 

kroppsvikt 

samt vad som 

är viktiga för 

11 ungdomar i 

åldrarna 14-17  

inbjöds att delta. 

Ingående one-on-

one intervjuer 

genomfördes och 

bandades. 

Inspelningarna 

överfördes i 

textform och 

bearbetades med 

induktiv 

innehållsanalys 

för att analysera, 

koda och 

kategorisera 

texterna. 

 

Deltagarna 

beskrev en sund 

kroppsvikt som 

en kombination 

av sunda 

kostvanor och 

regelbunden 

fysisk aktivitet. 

Viktiga 

komponenter för 

att upprätthålla 

en hälsosam vikt 

var bland annat 

stöd från 

familjen, 

tillgång till 

nyttig mat och 

uppmuntran till 

fysisk aktivitet 

både hemma och 

i skolan. 

Författarna 

anser att 



 

 

 att underlätta 

och stötta dem 

att uppnå en 

hälsosam 

kroppsvikt. 

 

särskilda 

program- 

rekommenda-

tioner kan göras 

åt dietister för 

att underlätta en 

stödjande miljö 

för ungdomarna. 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Young 

teenagers 

perceptions 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. 

Tidsskrift:  

Social Science 

and Medicine 

Årtal:  

2006 

Land: 

Storbritannien 

 

 

 

Kvalitativ 

forskningsm

etod 

Problemet är 

att de 

biomedicinska 

definitionerna 

av en 

accepterad 

kroppsstorlek 

och "god 

hälsa" innebär 

att överviktiga 

och feta 

ungdomar ofta 

ses som 

avvikande av 

omgivningen. 

 

Syfte är att 

upptäcka om 

och hur, vikt 

och 

kroppsstorlek 

infiltrera olika 

områden i 

ungdomarnas 

liv, hur dessa 

frågor upplevs 

och uppfattas 

och om 

medicinska 

definitioner av 

fetma 

avspeglas i 

unga 

människors 

uppfattning. 

36 ungdomar i 

åldrarna 13-14 

deltog, 

klassificerade 

som 

socioekonomiskt 

missgynnade. 

Djupgående 

intervjuer hölls i 

45-90 minuter i 

deltagarnas egna 

hem. Data 

bandades och 

överfördes tills 

skrift som sedan 

loggades, kodades 

och hämtades 

med hjälp av ett 

kvalitativt 

dataindexerings- 

program. 

 

 

Ungdomar i 

studien som 

varit utsatt för 

mobbning hade 

större missnöje 

kring sin kropp 

än ungdomar 

med övervikt 

som inte var 

utsatta för 

mobbing. 

Ungdomar, vars 

BMI visade på 

fetma, upplevde 

sig inte lida av 

fetma utan 

benämnde sig 

själva och andra 

som ”stora”. 

BMI:s 

definitioner av 

vad som är 

normalvikt, 

övervikt och 

fetma är för 

schablonartad 

för att ta hänsyn 

till 

komplexiteten i 

känslorna som 

ungdomarna har 

om sin egen och 

andras kroppar. 

 

 


