
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARN OCH UNGDOMARS 
UPPLEVELSER AV ATT LEVA 
MED ÖVERVIKT ELLER 
FETMA 
En systematisk litteraturöversikt 
 

CHILDREN AND ADOLESCENTS 
EXPERIENCES BY LIVING 
WITH OVERWEIGHT OR 
OBESITY 
A systematic litteraturereview 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 

Avancerad nivå  

15 Högskolepoäng 

Vårtermin 2012 

 

Författare:  Alexandra Gullberg 

Albert Rickardsson 





 

SAMMANFATTNING 
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Nyckelord: Systematisk litteraturöversikt, barn, ungdomar, övervikt, upplevelse 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett stort problem runt om i 

världen. Olika program för att hjälpa dessa individer finns både inom skolan och på 

vårdcentraler. Skolsköterskan har en naturlig ingång till dessa problem då den yrkeskategorin 

träffar alla elever som går på en skola för längd- och tillväxtkontroller. För att bli bättre rustad 

inför dessa möten är det viktigt att få inblick i hur barnen och ungdomarna själva upplever sin 

övervikt.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att systematiskt analysera och sammanställa 

litteratur för att belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. 

Metod: Sju artiklar valdes ut genom sökningar i olika databaser. Samtliga artiklar byggde på 

intervjustudier med barn och ungdomar i åldrarna 8-20 år. Artiklarna analyserades utifrån 

metasyntes.  

Resultat: I resultatet framkom att barn och ungdomar med övervikt eller fetma upplevde sin 

situation negativt. Några negativa upplevelser var mobbning och känslan av utanförskap. 

Missnöje över sin kropp och en försämrad självkänsla var andra negativa upplevelser som 

framkom.  

Slutsats: Barn och ungdomar mår dåligt och känner sig utsatta på grund av sin övervikt eller 

fetma. De känner sig mobbade, utsatta och upplever en försämrad självkänsla. 



 

ABSTRACT 

Title: Children and adolescents experiences when living with overweight or obesity 

Author: Gullberg, Alexandra; Rickardsson, Albert 

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: Master Degree (One Year) Project in Nursing, 15 ECTS 

Supervisor: Ingrid Bergh 

Examiner: Karin Enskär 

Pages: 27 

Keywords: Systematic literature review, children, adolescents, overweight, experience 

Background: Overweight and obesity among children and adolescents is a major problem 

around the world. Various programs to help these individuals are both within schools and 

clinics. The school nurse has a natural entrance to these problems when the profession 

exceeds all pupils who attend a school for the length and growth controls. To be better 

prepared for these meetings it´s important to gain insight into how children and young people 

themselves feel about their obesity. 

Aim: The aim of this literature review was to systematically analyze and summarize literature 

to illuminate the children and young people's experiences of living with overweight or 

obesity. 

Methods: Seven articles were selected through searches in different databases. All the articles 

were based on interview studies with children and adolescents aged 8-20 years. The articles 

were analyzed with meta-synthesis. 

Results: The results revealed that children and adolescents who are overweight or obese 

perceived their situation negatively. Some negative experiences were bullying and feelings of 

alienation. Discontent over his body and impaired self-esteem were other negative 

experiences that emerged. 

Conclusion: Children and young people feel bad and exposed because of their overweight or 

obese. They feel bullied, exposed and experience a deterioration in self-esteem. 
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Inledning/Bakgrund 

Historiskt sett var övervikt hos barn ett tecken på hälsa. Detta tolkades som att barnet hade 

större sannolikhet att överleva infektioner och perioder med mindre mat och svält. Under det 

senaste årtiondet har dock barnfetma blivit ett av de största barnhälsoproblemen i 

utvecklingsländer och till viss del även i andra delar av världen. Utvecklingsländer som 

exempelvis Egypten, Ghana och Haiti, är extra sårbara på grund av försämrad kost och 

bristfällig fysisk aktivitet (Ebbeling, Pawlak & Ludwig, 2002). Enligt FN:s 

Världshälsoorganisation WHO (2006), är nästan en tredjedel av barnen i Europa överviktiga. 

Denna siffra ökar i så gott som alla delar av regionen. De länder i Europa som har den högsta 

prevalensen av övervikt bland barn upp till 11 år, är Portugal med 32 %, därefter Spanien med 

31 % samt Italien med 27 %.  Det har visat sig att 60 % av de barn som är överviktiga i 

barndomen, även kommer att fortsätta vara överviktiga i puberteten och som unga vuxna.  

Fetma och övervikt är ett ökande problem för samhället. Barnfetman bland barn i Sverige 

började öka 1989. Dock har den tenderat att minska något på senare år (Ringsberg, 2009. Kap 

9). Övervikt är ett stort folkhälsoproblem i Sverige liksom i andra höginkomstländer. Om 

ökningen fortsätter i samma takt som under hela 1990-talet, kommer det att innebära att 60 % 

av Sveriges befolkning kommer att vara överviktiga år 2030. Utvecklingen bland barn och 

ungdomar är särskilt oroande eftersom övervikt under uppväxten ofta fortsätter i vuxen ålder 

(Lager, Fossum & Bremberg, 2005).  

På grund av att övervikt bland barn och ungdomar är ett ökande problem i samhället, anses 

det att det är av största intresse att få en förståelse i hur de drabbade själva upplever det. 

Författarna arbetar inom skolhälsovården och kommer ofta i kontakt med dessa barn och 

ungdomar, så för att kunna hjälpa dem bättre behövs en ökad förståelse för deras situation.   

Definition av övervikt och fetma 

För att definiera övervikt och fetma används BMI (Body Mass Index). Kroppsvikten divideras 

med den kvadrerade kroppslängden. En vuxen med BMI >25 kg/m2 anses ha övervikt och 

BMI > 30 kg/m2 anger fetma. Vid diagnostisering av övervikt och fetma anses metoden vara 

tillförlitlig. Dock är det av stor vikt att beakta att personer med mycket muskelmassa kan visa 

på ett för högt BMI, det vill säga att en kroppsbyggares BMI kan då felaktigt visa på övervikt 

eller fetma. BMI-värdet ökar upp till två års ålder, mellan två och fem års ålder minskar det, 

för att åter öka till 18 års ålder (Lager, Fossum & Bremberg, 2005). Enligt Jansson och 

Danielsson (2003) används en för barn och ungdomar speciellt utvecklad metod som heter 

Iso-BMI. Denna metod tar hänsyn till barnets ålder, utveckling och kön. Flickor och pojkar 

skiljer sig till exempel i mängden underhudsfett, så därför är metoden även anpassad efter 

detta.  

Definition av begreppet upplevelse 

Enligt Svensk ordbok är upplevelse något som en person har upplevt. Ett annat sätt att 

förklara ordet är en känsla som är svår att beskriva och samtidigt nästan omöjlig att analysera. 

Både positiva och negativa upplevelser kan beskrivas genom ordet (Malmgren, 2009).  
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Orsaker till övervikt och fetma 

Enligt en rapport från SBU (2002) kan ett för stort energiintag, för liten energiförbrukning 

eller en kombination av dessa kan leda till fetma. Efter en längre tids obalans mellan intag och 

förbrukning av energi utvecklas fetma. Ett energiöverskott på omkring 50 kilokalorier per dag 

under en period av fem år, kan räcka för att orsaka fetma hos en person. Ebbeling et al. (2002) 

menar att ett energiöverskott på 50 kilokalorier om dagen i 5 år, ger en viktökning på 10 kg. 

SBU (2002) menar också att om energiöverskottet förbrukas genom fysisk aktivitet minskar 

dock risken för att utveckla fetma. Då energiöverskottet är så litet uppmärksammas det inte av 

den enskilde personen. Detta innebär att fetma kan uppkomma genom relativt små men 

långvariga förändringar i energibalansen.  

Barn som lever i en familj med föräldrar som är överviktiga eller har fetma, har en ökad risk 

att utveckla övervikt och fetma. Detta kan vara relaterat till mat och motionsvanor, men även 

till genetiska faktorer. Forskning på tvillingar stärker argumenten för att genetiska faktorer 

har en stark påverkan på utvecklandet av fetma. Vid studier på bortadopterade 

enäggstvillingar uppvisades i många fall likheter i kroppsvikt och fettmassa i kroppen, trots 

olikheter i adoptivföräldrarnas matvanor och grad av fetma. En annan teori om varför 

människan kan utveckla fetma är att det för tusentals år sedan krävdes en förmåga att kunna 

lagra energi i kroppen. Ett sätt att lagra denna energi var i form av fettinlagring. I tider då det 

rådde brist på mat, var detta en överlevnadsfunktion då kroppen kunde använda sig av de 

energidepåer som lagrats under mer gynnsamma perioder, då det fanns gott om mat (SBU 

2002). 

Fysiska konsekvenser av övervikt och fetma 

Fetma och övervikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar vilket leder till både ökad 

sjuklighet och dödlighet (Wabitsch, 2000). Enligt FN:s Världshälsoorganisation WHO (2011), 

är även diabetes, osteoartrit, och vissa cancersjukdomar såsom endometriecancer, bröstcancer 

och coloncancer några av de sjukdomar som personer med övervikt och fetma har ökad risk 

att drabbas av.  

Konsekvenser av övervikt och fetma i barn- och ungdomsåren är ortopediska sjukdomar, 

metabola störningar, sömnapné, försämrat immunförsvar, ökad risk för infektioner, 

hudproblem, hypertoni och leversjukdomar (Wabitsch, 2000). Även måttlig övervikt under 

tonåren kan leda till en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet (Must, 

Jacques, Dallal, Bajema & Dietz, 1992; SBU, 2002). Fetma under barnaåren leder till ändrad 

hormonbalans och ändrat tillväxtmönster. Trots att nivåerna av tillväxthormon sjunker med 

ökad grad av övervikt växer överviktiga barn mer än jämnåriga före puberteten. Dock blir 

slutlängden samma för överviktiga barn som för normalviktiga barn (SBU, 2002). Enligt Biro, 

McMahon, Striegel-Moore, Crawford, Obarzanek, Morrison, Barton och Falkner (2001), 

finns det ett samband mellan högt BMI och tidig pubertet. BMI-värdet var högst bland de som 

kom i puberteten tidigt och lägst bland de som kom i puberteten sent. Det har också visat sig 

att kvinnor som puberterar tidigt också blir fetare senare i livet. Forskning visar att ungdomar 

som lider av fetma eller övervikt har en försämrad hälsa och sämre livskvalité (Chen, Weiss, 

Heyman, Cooper & Lustig, 2010).  

Puberteten är en period då det sker en stor tillväxt både gällande längd och vikt, vilket gör 

puberteten till en högriskperiod för att utveckla övervikt och fetma (Richardson, Garrison, 
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Drangsholt, Mancl och LeResche, 2006). Kaltiala-Heino, Marttunen, Rantanen och Rimpelä 

(2003) har forskat kring ämnet med tidig pubertet och vad det kan innebära. Syftet med 

forskningen var att undersöka sambandet mellan tidig pubertet och känslomässiga och 

beteendemässiga störningar. I studien ingick frågor om depression, bulimi, anorexi, 

psykosomatiska symtom, ångest, alkoholvanor, droganvändning, tobaksanvändning, mobbing 

och skolk. Bland flickorna visade det sig att dessa problem var mer vanliga hos dem som haft 

en tidig pubertet.  Puberteten innebar stora hormonella förändringar vilka kunde bidra till 

både depression och aggression. Från både ett socialt och ett psykologiskt perspektiv kunde 

en tidig pubertet innebära en ökad stress och vara en riskfaktor för olika symtom och 

sjukdomar. En tidig pubertet hos flickor bidrog även till ätstörningar, depression, ångest och 

störd självbild. Även självmordsrisk, droganvändning och brottsligheten ökar hos dessa 

ungdomar. Om puberteten var tidig eller ej bedömdes utifrån tiden för menarche. De flesta 

svarade att de var mellan 12-13 år då de fick sin första mens. De som ansågs tidiga började 

menstruera innan 11 års ålder och de som ansågs väldigt tidiga började menstruera innan 10 

års ålder.  

Skolhälsovården 

Hälsofrågor inom skolans ram har en mycket gammal tradition. Sverige beslöt redan på 1600-

talet att skolan skulle undervisa eleverna om hur de skulle bota sjukdomar och bevara sin 

hälsa (Lindberg & Lagercrantz, 1999). Enligt rådande skollag så är syftet med  

skolhälsovården att: ”följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och 

kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem”. ”Skolhälsovården ska främst 

vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser” (SFS 

2010:800). Verksamhetens strategiska placering i skolan skapar goda förutsättningar för det 

hälsovårdande arbetet och möjliggör en nära kontakt med eleverna (Lindberg & Lagercrantz, 

1999).  

Skolhälsovård är den verksamhet som fått samhällets uppdrag att organisera och erbjuda 

hälsovård för barn och ungdomar i skolåldern. Med skolhälsovård menas insatser av 

skolsköterska och skolläkare för att främja elevens hälsa. Skolhälsovården, dess personal och 

verksamhet är reglerad i lagar, föreskrifter och riktlinjer (Grimstedt, Langenkrans, Lundquist & 

Teider, 2011). 

I Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsan står det att skolhälsovården framför allt ska arbeta 

förebyggande (SFS 2010:800). Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. 

Skolhälsovården ska bestå av skolsköterska och skolläkare. Den öppna mottagningen ska inte 

ses som en ersättning till primärvården (Hillman, 2007). Skolhälsovården förväntas delta i 

arbetet mot övervikt. Då just längd, vikt och matvanor kontrolleras återkommande inom 

skolhälsovården finns förutsättningarna för skolsköterskor att hjälpa till i detta arbete. Skolan 

är också en plats som lämpar sig för hälsopedagogiska insatser mot övervikt (Hillman, 2007).  

Överlag är skolan en bra plats för att implementera metoder som främjar hälsa och minskar 

övervikten bland barn och ungdomar eftersom den når ut till alla (Torre, Akré & Suris, 2009).  

Skolsköterskans roll  

Enligt skollagen ska skolsköterskan finnas till för eleven vid medicinska problem samt sköta 

elevernas hälsobesök och kontroll av hörsel, syn och rygg. Dessutom ska skolsköterskan 

finnas till hands vid enkla sjukvårdsinsatser (SFS 2010:800).   
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Skolsköterskans hälsofrämjande arbete i skolan beskrivs i Socialstyrelsens riktlinjer för 

skolhälsovårdens arbete. Alla elever ska under grundskolan erbjudas tre hälsobesök hos 

skolsköterskan. Vid dessa besök görs olika kontroller beroende på elevens ålder. Gemensamt 

för alla är att längd och vikt kontrolleras. Vid dessa besök genomförs ett hälsosamtal med 

eleven där hon eller han får svara på frågor om bland annat trivsel i skolan, fritidsintressen, 

familjeförhållande och kostvanor (SOSFS 2004).   

Enligt Borup och Holstein (2010) är det viktigt att skolsköterskorna inte bara kontrollerar 

längd och vikt utan även arbetar förebyggande med överviktsfrågor genom hälso- 

undervisning. En engagerad och motiverad skolsköterska göra skillnad gällande ungdomars 

matvanor. Det är viktigt att skolsköterskan arbetar tillsammans med föräldrar, lärare och 

eleverna själva. Borup och Holstein skriver vidare att hälsosamtalet hos skolsköterskan är ett 

bra tillfälle att ta upp frågor gällande övervikt. Då eleverna får möjlighet att sitta ner i enrum 

hos skolsköterskan kan de själva ta upp frågor om vikt, matvanor och fysisk aktivitet. Dessa 

samtal har i vissa fall visat sig hjälpa eleverna att förbättra sina matvanor. Det var framför allt 

pojkarna som bäst tog till sig informationen som skolsköterskan gav.  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Övervikt och fetma förknippas med många olika fysiska konsekvenser vilket kan leda till ett 

lidande för den drabbade personen (Wabitsch, 2000; WHO, 2011; Must, Jacques, Dallal, 

Bajema & Dietz, 1992; SBU, 2002; Enligt Biro, McMahon, Striegel-Moore, Crawford, 

Obarzanek, Morrison, Barton & Falkner, 2001; Chen, Weiss, Heyman, Cooper & Lustig, 

2010).  

Lidandet kan upplevas på tre olika nivåer; att ha ett lidande, att vara i lidande och att varda i 

lidande. Att ha ett lidande innebär att människan är främmande för sig själv och kan leda till 

att egna möjligheter begränsas. När människan försöker lindra sitt lidande på kort sikt innebär 

det att vara i lidande. Då kan en del behov bli tillfredsställda. Dock finns det fortfarande en 

oro som kan öka med tiden. Att varda i lidande innebär en kamp mellan hopp och förtvivlan. 

Om människan segrar i denna kamp kan det leda till att människan finner en mening med sitt 

lidande (Eriksson, 1995. Kap 3).   

Lidandet kan också delas in olika grader, där vissa är uthärdliga och andra är outhärdliga. Om 

lidandet är outhärdligt tappar människan sin förmåga att uppleva hälsa. Om en människa 

genomgår ett uthärdligt lidande kan känslan av hälsa infinna sig (Eriksson, 1995. Kap 3).   

Lidandet uppfattas ofta som något privat som finns inom en människa och som framförallt 

berör personen själv. Människan försöker att förstå den smärta och det obehag den upplever, 

genom att försöka hitta förklaringar till lidandet och få svar på varför denne har drabbats av 

ett visst lidande. I många fall är lidande också förknippat med andra människor i och med att 

lidandet även påverkar det vardagliga livet. Eftersom lidandet kan delas med andra i det 

sociala samspelet, kan det alltså ses som något relationellt (Baggens & Sandén, 2009. Kap 7). 

Lidandet behöver dock inte vara i motsatsförhållande till välbefinnande. Exempelvis kan en 

person vara i ett lidande på grund av sjukdom, men ändå uppleva ett välbefinnande i form av 

att känna glädje vid sin födelsedag (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). 

I lidandets kamp är skammen och värdigheten två centrala begrepp. Skammen hjälper 

människor att hålla sig till de sociala gränser som är accepterade i vårt samhälle och främjar 
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vår gemenskap till andra människor. Skamkänsla är ett resultat av en kränkt värdighet. 

Skamkänslor får människan att fatta ett beslut, antingen fly undan skammen för att lindras i 

sitt lidande eller försöka ta reda på smärtans orsak (Wiklund, 2003).  

Människan har tillgång till livet genom sin kropp och lever genom den. Kroppen är det 

centrala i människans existens omkring vilket allting kretsar och samtidigt är det den som 

förankrar människan i världsligheten. Förändringar i kroppen medför förändringar av tillgång 

till världen och tillgång till livet. Sådana förändringar tydliggörs när människor drabbas av 

kronisk sjukdom, svår skada eller annat lidande som exempelvis ångest, ängslan och rädsla. 

Kroppen kan aldrig lämnas utan erfars konstant och är samtidigt det medium genom vilket vi 

når resten av världen. Människan har alltså inte en kropp, utan är sin kropp. Vårdvetenskapen 

har således en naturlig utgångspunkt i den subjektiva och levda kroppen. Människans relation 

till hälsa och ohälsa kan klargöras genom en förståelse av kroppen som subjektiv och levd. 

När livet präglas av lidande kännetecknas det inte längre av den naturliga hållningen där 

kroppen så att säga bara finns och kan delta relativt obehindrat i olika aktiviteter. Lidande och 

ohälsa innebär en önskan att fortfarande vilja men inte kunna (Dahlberg et al. 2003).      

Lidandet är något negativt eller något ont, något som plågar människan (Eriksson, 1994). 

Eriksson skriver vidare att lidandet är något som människan måste leva med och som hon/han 

kommer att utsättas för. Enligt Travelbees omvårdnadsteori ter sig lidande på olika sätt på 

grund av vilken individ det är som drabbas och beroende på hur individen klarar av sin 

situation. Det kan röra sig om psykiskt, fysiskt eller andligt lidande. Lidande uppstår när 

något som människan värdesätter hotas. Ju större värde på det som hotas desto mer lidande 

(Kristoffersen, 1998. Kap 6). Själsligt och andligt lidande uppkommer när någon upplever 

känslan av förnedring, skuld eller skam i relationen till sin behandling eller sjukdom. Det här 

lidandet kan upplevas och erfaras av patienten själv men kan även uppstå på grund av en 

fördömmande attityd från familj, vänner eller andra sociala sammanhang (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskan kan i sin profession komma i kontakt med framförallt tre olika slags lidande. 

Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande kan vara ett hot mot människans 

totala existens och kan innebära att människan inte kan fullfölja olika sociala sammanhang. 

Livslidande är allt lidande som en människa kommer att möta under livets gång. 

Sjukdomslidande kan vara en kroppslig smärta som kan orsakas av en sjukdom men det kan 

också orsakas av en själslig smärta. Med vårdlidande menas att patienten kan känna sig kränkt 

då värdet som människa fråntas. Det är viktigt att vårdpersonal har ett etiskt korrekt 

förhållningssätt som inte kränker patientens värdighet (Eriksson, 1994). 

Problemformulering 

Övervikt bland barn och ungdomar är ett ständigt ökande problem. Hur barn och ungdomar 

med övervikt upplever sin situation är ett aktuellt område. Då övervikt ökar dramatiskt är det 

viktigt för skolsköterskan att ha kunskap om hur dessa barn och ungdomar upplever sin 

situation. På grund av det valdes övervikt bland barn och ungdomar som ämne till denna 

litteraturöversikt.  

Mycket kvantitativ forskning har gjorts om ämnet, dock ansågs att barnen och ungdomarnas 

egna upplevelser var det mest väsentliga. Därför valdes det att genom en systematisk 

litteraturöversikt granska och undersöka vad som är skrivet om ämnet. 
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Syfte 

Syftet är att systematiskt analysera och sammanställa litteratur för att belysa barn och 

ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. 

Metod 

Systematisk litteraturöversikt 

Metoden som använts är en systematisk litteraturöversikt beskriven enligt Weed (2005). 

Enligt Weed (2005) innebär en systematisk litteraturöversikt att en omfattande sökning görs 

gällande relevanta studier inom ett specifikt område. Vetenskapliga artiklar har sökts och 

därefter granskats enligt boken ”Att göra systematiska litteraturstudier” (Forsberg & 

Wengström, 2008). Den metod av dataanalys som använts är en systematisk litteraturöversikt 

beskriven av Weed (2005). Här beskrivs den som objektiv, upprepningsbar, systematisk och 

omfattande. En systematisk litteraturöversikt definieras också som en dataöversikt som består 

av omfattande efterforskningar på relevanta studier i ett specifikt ämne, där de studier som 

hittas, bedöms och syntetiseras enligt en förutbestämd och tydlig metod.  

Urval 

Följande inklusionskriterier användes för artiklarna: 

1. Peer-reviewed 

2. Skrivna på engelska 

3. Publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 1998-2011 

4. Baserade på intervjuer med barn- och ungdomar i åldern 6-20 år 

5. Empirisk data  

6. Analyserade med kvalitativ metod 

Följande exklusionskriterier användes för artiklarna: 

1. Medicinsk eller kirurgisk behandling, av övervikt eller fetma 

2. Analyserade med kvantitativ metod 

3. Litteraturöversikt 
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Åldersdefinitioner 

 

Enligt WHO är definitionen på benämningen ”adolescent” ungdomar mellan 10-19 års ålder, 

men enligt U.S. National Library of Medicine definieras ”adolescent” som ”A person 13 to 18 

years of age”. WHO definierar ”child” barn mellan 5-9 års ålder. Enligt U.S. National Library 

of Medicine, men även enligt PubMed, definieras ”child” som ”A person 6-12 years of age”.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen, i form av vetenskapliga artiklar, har till denna systematiska 

litteraturöversikt genomförts under januari, februari och mars 2012, se figur 1. Då 

sökningarna efter litteratur gjordes bland annat i PubMed har vi valt att använda åldersspannet 

13-18 år för att definiera ungdom och åldersspannet 6-12 år för att definiera barn. De sökord 

som använts har varit obes*, overweight*, adiposity, youth*, young*, teenager*, experience*, 

feel*, emotion*, child*, adoles*, self-image*, stigmatization*, weight-related*, övervikt, 

ungdomar. Sökorden har sökts ihop (i olika kombinationer) och med trunkering efter varje 

sökord. Tilläggen ”OR” och ”AND” har även de använts mellan de olika sökorden. Varje 

sökning resulterade i mellan 199-402 träffar, vilket ändå får ses som ett relativt begränsat 

antal artiklar, gick vi igenom alla artiklarnas rubriker för att kunna sortera bort de som direkt 

uppfattades som irrelevanta. Sammanfattningarna genomlästes på de artiklar som verkade 

vara relevanta efter detta steg, för att kunna göra ytterligare ett urval. För att kunna välja ut de 

artiklar som skulle ingå i resultatet, granskades artiklarna efter en förutbestämd mall, se bilaga 

1 (Forsberg & Wengström, 2008). De sju artiklar som slutligen valdes ut, uppfyllde alla 

kriterier enligt bilaga 1, förutom att ingen av dessa hade återfört och diskuterat resultatet med 

undersökningsgruppen. Efter det att de sju artiklarna valts ut blev nästa steg att sortera 

artiklarna utifrån design, datainsamlingsmetod, analysmetod och genom att identifiera 

nyckelord, metaforer, idéer och begrepp, se bilaga 2. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

leder denna process till att data kommer att omfatta vissa gemensamma nämnare. Databaserna 

som använts för att söka dessa artiklar var Cinahl, LibHub, PsycINFO, Social Science 

Citation Index, Medline, PubMed, LIBRIS och SwePub, där vi använt oss av MeSH-termer. 

De vetenskapliga artiklar som valts ut visar på hur barn- och ungdomar i åldern 8-20 år 

upplever hur det är att leva med övervikt eller fetma. Samtliga artiklar har en kvalitativ ansats. 

Studierna var utförda i Sverige, USA, England och Skottland. 

 

Dataanalys 

Analys och syntes av kvalitativa studier kallas metasyntes. Metasyntes görs av ett i förväg 

bestämt urval av kvalitativa studier från liknande ämnesområden och som är gjorda med 

samma datainsamlings- och analysmetod (Forsberg & Wengström, 2008). Det första som 

gjordes var att de, efter datainsamlingen, utvalda studierna lästes igenom upprepade gånger. 

Den information som besvarade artiklarnas syfte och frågeställningar användes, för att efter 

det bearbetas och granskas ytterligare. När artiklarna lästs igenom vid ett flertal tillfällen, 

kunde gemensamma nämnare som härledde till syftet väljas ut genom att de ströks under med 

olika färger, där varje färg innebar en viss kategori. Dessa antecknades efter hand och på så 

vis kunde liknande teman och kategorier urskiljas, varpå de senare sammanställdes. Detta 

ledde sedan fram till litteraturöversiktens fyra huvudkategorier och fyra underkategorier som 

ihop utgjorde resultatet, se tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över huvudkategorier, underkategorier, gemensamma nämnare och vilka 

artiklar som använts under varje kategori 

Huvudkategori Underkategori Gemensamma 

nämnare 

Artiklar relaterade till 

huvudkategori/underkategori 

Mobbning Direkt verbal 

mobbning 

Elaka 

kommentarer, 

retad, glåpord, 

retfulla 

kommentarer. 

Curtis 2008, Murtagh et al. 2006 

Neumark-Sztainer et al. 1998, Wills 

et al. 2006.  

Indirekt verbal 

mobbning 

Kommentarer 

fällda bakom 

ryggen, 

oavsiktliga 

indirekta 

kommentarer, 

antydningar. 

Griffiths et al. 2008, Neumark-

Sztainer et al. 1998. 

Upplevelsen av 

utanförskap 

Upplevelsen av 

utanförskap som 

orsakats av 

individer i och 

utanför skolan 

Smälta in, delta i 

olika sociala 

sammanhang, 

kände sig 

annorlunda, var 

inte som någon 

annan, uteslutna, 

diskriminering. 

Curtis 2008, Murtagh et al. 2006, 

Neumark-Sztainer et al. 1998, 

Neumark-Sztainer et al. 1999. 

Upplevelsen av 

utanförskap som 

den utsatte själv 

har skapat 

Illa behandlade, 

förnekade, inte 

ville bli sedda 

tillsammans, 

övervakade, visa 

sin kropp, 

situationer bland 

smala människor, 

iakttog, 

fördömmande, 

sociala 

interaktioner, 

utsatthet, social 

uteslutning, 

blottning, 

marginaliserade, 

granskade, 

distanserade. 

Curtis 2008, Gunnarsson-Mériaux et 

al. 2009, Griffiths et al. 2008, 

Murtagh et al. 2006, Neumark-

Sztainer et al. 1998, Wills et al. 

2006,  
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Upplevelsen av 

missnöje över sin 

kropp 

 Dålig självbild, 

önskan om att 

vara mindre, 

generade, 

besvärade, 

önskan om att 

vara smalare, 

missbelåtna, 

rättfärdiga sin 

överviktiga 

kropp, bättre om 

de varit smalare, 

svårt acceptera 

den överviktiga 

kroppen, negativ 

påverkan. 

Griffiths et al. 2008, Gunnarsson-

Mériaux et al. 2009, Neumark-

Sztainer et al. 1999. 

Upplevelsen av en 

försämrad 

självkänsla 

 Sårade, arga, 

sorg, negativ 

självkänsla, 

mycket låg 

självkänsla, 

negativa 

psykologiska 

konsekvenser,  

Griffiths et al. 2008, Murtagh et al. 

2006, Neumark-Sztainer et al. 1998, 

Neumark-Sztainer et al. 1999. 

 

 

Etiska överväganden 

Genom att litteraturens innehåll återgetts på ett så korrekt sätt som möjligt, har författarna 

hela tiden eftersträvat att allt material behandlats med största noggrannhet. Författarna har 

haft som ambition att förhålla sig objektiva så att inte personliga åsikter eller värderingar har 

inkluderats och använts. I denna systematiska litteraturöversikt har alla resultat som svarat 

mot syftet angetts, oavsett om de var förenliga med varandra eller inte. Inte heller har artiklar 

som gett motstridiga resultat uteslutits. Samtliga artiklar som har använts i denna 

litteraturöversikt har varit granskade av etiska kommittéer så som föreslås av Polit & Beck 

(2006).  
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Figur 1. Sökhistorik över artiklar som valts ut 

Sökningar från januari till mars 2012 

Sökord: obes*, overweight*, adiposity, youth*, young*, teenager*, experience*, feel*, 

emotion*, child*, adoles*, self-image*, stigmatization*, weight-related*, övervikt, 

ungdomar. Sökorden användes i olika kombinationer. Totalt 121 artiklar inkluderades, 

lästets och bedömdes i denna fas. 

Cinahl (58st) 

Social Science 

Citation Index (2st) 

LibHub (9st) 

Medline PubMed 

(15st) 

Medline Ebsco 

(26st) 

PsycINFO 

(6st) 

Swemed 

(5st) 

Artiklar uteslutna efter genomläsning (106st) på grund av att:  

 De var litteraturstudier 

 De var kvantitativa 

 De inte uppfyllde studiens syfte 

Artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna (15st) 

Artiklar som exkluderades efter att ha läst hela 

artikeln (8st)  

Totalt 7 artiklar inkluderades i litteraturöversikten  
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Resultat 

Resultatet visar att barn och ungdomar känner sig mobbade, utsatta och mår dåligt på grund 

av sin övervikt eller fetma. De upplever ett utanförskap vilket påverkar deras självkänsla 

negativt.   

Mobbning på grund av övervikt 

Artiklarna visade att barn och ungdomar upplevde att de blivit mobbade på grund av sin 

övervikt. Det förekom olika typer av mobbning, såsom direkt och indirekt verbal mobbning. 

Direkt verbal mobbning 

Vid frågor till barn och ungdomar om elaka kommentarer eller annan mobbning var vanligt, 

så svarade inte alla att de blivit utsatta. Dock tydde svaren under intervjuerna på att 

smärtsamma upplevelser trots allt förekom. En upplevelse var att få höra elaka kommentarer 

från andra (Neumark-Sztainer, Story & Faibisch, 1998). 

Den verbala mobbningen kunde delas in i två delar i form av direkt eller indirekt mobbning. 

Där den ena av dessa två var den direkta eller riktade typen av elaka saker som sades till feta 

och överviktiga personer. Dessa kommentarer upplevdes som om de hade för avsikt att direkt 

skada den som kommentaren riktades mot. (Neumark-Sztainer, Story & Faibisch, 1998). 

De som blivit utsatta för direkt verbal mobbning mådde ofta dåligt. De elaka och riktade 

kommentarerna skedde av andra elever under skoltid. En tjej berättade: 

”Well, Joanne (her friend) comes up ti me one day an says I´m gettin´too fat. An´ I stopped 

eatin´ for a couple y weeks cause she said that, cause it hurt me. So I stopped eatin´ an´ my 

Mum… em, got on to me, like she kept shoutin´ at me “You better eat your dinner” and all 

that (Wills, Backet-Milburn, Gregory & Lawton, 2006, s. 17). 

Detta ledde till att hon kände sig nedstämd och inte ville äta, vilket gjorde att hon blev sjuk. 

(Wills, Backet-Milburn, Gregory & Lawton, 2006). 

Vid idrottslektioner blev de överviktiga ungdomarnas problematik extra tydlig och deras 

dåliga fysik blev extra uppenbar. Angela blev retad ibland under gymnastiklektionerna av 

pojkar som sa att hon inte kunde springa och när hon väl gjorde det så lät det som en 

jordbävning (Curtis, 2008). 

Idrottslektioner som innehöll löpning eller olika hoppövningar framhävde de överviktiga 

ungdomarnas kroppar och deras fysiska prestationer vilket kunde resultera i mobbning och 

retfulla kommentarer. Jack upplevde gymnastiken så här: 

”I get bullied, you know at school, at….and I get bullied at PE because when we had tramp 

lining and I didn’t go in then, because people would like to take the mickey” (Curtis, 2008, s. 

413). 



12 
 

Artiklarna visade att feta barn blivit mobbade och den vanligaste typen av mobbning var 

direkt verbal mobbning. Denna tog sig i uttryck av att bli kallad för glåpord, till exempel att 

de var feta, långsamma, okunniga och värdelösa. De som uttryckte glåporden, gjorde det för 

de upplevde det som roligt, vilket den utsatte inte gjorde. Många feta barn menade att elaka 

kommentarer mot just feta elever hade blivit ett normativt beteende inom skolan. Även de 

utsatta eleverna upplevde detta som normalt på grund av att det var så vanligt att överviktiga 

och feta barn utsattes för denna typ av mobbning. En elev uttryckte det så här:  

”You hear people calling them fat but that´s just normal isn´t it?”(Murtagh et al. 2006, s. 4). 

Indirekt verbal mobbning 

Det kunde även vara mer indirekt verbal mobbning, bland annat kommentarer som sades 

bakom ryggen på någon, eller som uttrycktes som om de vore behjälpliga fast de inte sades på 

något stödjande eller positivt sätt. Det kunde även vara oavsiktliga kommentarer, indirekta 

kommentarer om andra överviktiga eller allmänna diskussioner om överviktiga, som gjorde 

att många överviktiga och feta kände sig obekväma i situationen. Bland annat kände sig 

många utpekade då personer runt omkring dem med ett fördömande sätt att tala uttryckte att 

överviktiga människor äter alldeles för mycket och dessutom helt fel mat, att de inte kan göra 

vissa fysiska aktiviteter, exempelvis att inte kunna dansa. Andra indirekta kommentarer som 

gjorde att feta och överviktiga barn kände sig obekväma var när andra antydde att överviktiga 

och feta personer över lag är lata och inaktiva, att de inte har några känslor, att de är smutsiga 

och att de har svårt att skaffa en pojkvän (Neumark-Sztainer et al. 1998). Andra överviktiga 

ungdomar upplevde att en del ville skämta med dem. Dock upplevde den som fick skämtet 

riktat mot sig det inte som ett skämt: 

”There was this girl who was about my size an she would go around going ”you´re a fat pig. 

Joke!” You know that sort of joke, where they´re not actually joking. They´re just being as 

hurtful.” (Griffiths et al. 2008, s. 41).  

Upplevelsen av utanförskap 

Övervikt bland barn och ungdomar ledde ofta till ett utanförskap. Utanförskapet kunde 

orsakas av andra, exempelvis av klasskamrater under och efter skoltid. Dock kunde 

utanförskapet även framkallas av den överviktige själv, där han eller hon drog sig undan från 

olika sociala sammanhang för att på så vis undvika påfrestande situationer. 

Upplevelsen av utanförskap som orsakas av individer i och utanför skolan 

Barn och ungdomar riskerade att på grund av deras övervikt bli socialt uteslutna och uppleva 

känslan av förnedring. Detta i sig var den största orsaken till att de överviktiga ville gå ner i 

vikt. De önskade inte att vara perfekta, men hade en önskan att smälta in bland kompisarna 

och få vara med i olika sociala sammanhang (Murtagh, Dixey & Rudolf, 2006).  

Barn och ungdomarna hade blivit utsatta av andra barn på grund av sin övervikt. Till viss del 

skedde denna utsatthet i skolan. En flicka upplevde skolgången så här: 
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Day after day, walking in… you´re that terrified that you don´t want to 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 used to get bullied and my mom got took to court”(Curtis, 2008, s. 414).  

Ungdomarna beskrev att de blivit illa behandlade på grund av sin övervikt. En överviktig tjej 

beskrev att hennes bror förnekade att de var syskon under skoldagen därför att han skämdes 

över henne. Andra ungdomar beskrev att deras vänner inte ville bli sedda tillsammans med 

dem (Neumark-Sztainer et al. 1998). 

Enligt Curtis (2008) så var framför allt idrottslektionerna något som överviktiga ungdomar 

tyckte var jobbigt i skolan och som många därför inte deltog i. Orsaken var bland annat att de 

kände sig övervakade av sina klasskompisar. Georgia uttryckte sig så här:  

”the worst bit was getting changed and getting into the uniform for PE (physical education) 

which was shorts” (Curtis, 2008, s. 413). 

Tjejer menade att då de kände sig som mest besvärade, var i situationer när de var med andra 

människor eller där de kände att de visade mer av sin kropp än de önskade. Dessa situationer 

kunde infinna sig samtidigt. Situationer som beskrevs var bland annat när de hade 

baddräkt/simmade, när de var bland smala människor, när de hade viss typ av klädsel, när de 

provade kläder, situationer då andra människor fällde kommentarer eller tittade på dem, när 

de var bland killar, på gym eller på idrotten i skolan och vid matsituationer med andra 

människor. Den situation som var den värsta enligt deltagarna, var när de var tvungna att ha 

på sig en baddräkt bland andra människor. En av flickorna sa: 

”Swimming suits…at school. We have to go swimming. And he said we have to wear 

swimsuits. And I don´t want to wear a swimsuit. I asked him nicely, “please do I have to wear 

a swimsuit?” “Yes, 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, Story, Faibisch, Ohlson & Adamiak, 

1999, s. 316). 

Ungdomarna upplevde att deras klasskompisar hela tiden iakttog dem, och att dessa blickar 

var mycket fördömande. En flicka uttryckte sig så här: 

 ”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 be 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). 

Artiklarna visade att de negativa känslorna relaterades till sociala interaktioner och deras 

rädsla för hur de skulle uppfattas av andra. En flicka uttryckte: 

”…I hold myself back a lot because I´m afraid of what people will think about my 

overweightness and stuff…I want to get rid of it [her weight]…I don´t want to be like a size 

perfect, perfect model size or nothing like that, you know. Just down to where I feel 

comfortable. Where I can go around people and not…have it constantly on my mind about 

this person is going to think this, you´re this, and you´re that and I can´t do this. Because, I 

mean like at Vyfair [amusement park] I´ll be there and I´ll be worried that I want fit in the 

rides” (Neumark-Sztainer et al. 1999, s. 315). 
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Curtis (2008) beskrev att i de fall där skolor hade satsat på hälsoprogram med bland annat mer 

av ämnet idrott, så kunde det förstärka utsattheten och den sociala uteslutningen hos 

överviktiga ungdomar. Ungdomarna tyckte att det var jobbigt att byta om inför idrotten, där 

de fick blotta sina överviktiga kroppar. Istället för att bidra till ökat socialt umgänge ledde 

satsningen till att de överviktiga ungdomarna blev än mer marginaliserade och därmed utsatta. 

De överviktiga ungdomarna var väldigt känsliga för alla underförstådda eller förutfattade 

meningar gällande deras kroppar, fysiska prestationer och sociala färdigheter. Dessa 

ungdomar uppfattade att de ständigt blev granskade av sina klasskamrater, en granskning som 

upplevdes mycket fördömande. 

Curtis (2008) beskrev vidare i sin studie att överviktiga ungdomar kände sig övervakade, inte 

bara under idrotten, utan även när det handlade om deras födointag. Att de kände sig 

övervakade när de åt, visade sig tydligt i hur de interagerade med mat. Mat som ansågs vara 

hälsosam symboliserade behovet av kontroll över kroppen och ätandet, den kontroll som 

ansågs vara bristfällig hos den överviktiga unga personen. Att äta hälsosam mat tolkade 

klasskompisarna som en bekräftelse på deras bristfälliga kontroll och det rättfärdigade att de 

kunde särskilja de överviktiga från de andra vännerna. Då eleverna försökte äta hälsosamt 

förstärkte det klasskompisarnas möjligheter att trycka ner på dem. Även de gånger som de 

överviktiga ungdomarna valde ett nyttigt alternativ så blev de ändå retade av de normalviktiga 

skolkompisarna. En ungdom uttryckte: 

”they feel that they have to watch you eat because, ”Oh, Oh look at her stuffing her face”, but 

then you´re thinking to yourself I´m eating a sandwich, you´re stuffing yourself with pizza and 

chips and all that, and chips and gravy and everything, they´re just eating all that and you´re 

just like having your sandwich and they´re looking at you like, “Oh look at her eating, look at 

her” Curtis, 2008, s. 413). 

Artiklarna visade att ungdomar upplevde att de var distanserade från sina klasskompisar. En 

flicka beskrev: 

”…you were classed, if like in the first year, you were decided that you were one of the 

outcasts, you weren´t the same as everybody else you were pushed to the outside and you 

weren´t let in and then everybody on the inside looked to the people on the outside and went 

“Ha ha, you´re different, you can´t be like us, we´ve pushed you out” (Curtis, 2008, s. 414). 

Upplevelsen av utanförskap som den utsatte själv har skapat 

De överviktiga ungdomarna var väl medvetna om sin problematik. De visste att de var 

överviktiga, men de hade dock mycket svårt att omvandla medvetenheten i praktik, bland 

annat att äta bättre, eller träna mer. Lathet, mobbing och värk i kroppen resulterade i att de 

avskärmade sig från omgivningen genom att de endast utförde olika inomhusaktiviteter. 

Ungdomar kunde motverkade ensamheten genom att engagera sig i sitt eller sina husdjur som 

inte dömde dem efter deras utseende (Gunnarsson Mériaux et al. 2009). 

Överviktiga ungdomarna avskärmade sig från olika sociala sammanhang, för att på så sätt 

slippa höra negativa kommentarer och bemötande (Neumark-Sztainer et al. 1998). Flickor 

kände att de blev begränsade i vilka kläder de köpte och hade på sig, på grund av deras vikt 

eller kroppsform. Detta gjorde också att de inte ville följa med sina vänner på shopping-turer, 

då de var rädda att de skulle prova kläder när andra tittade på. Dock upplevde andra ungdomar 
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att de kände sig starka nog att ändå ha på sig samma sorts kläder som deras smala kompisar. 

Andra, framför allt pojkar, menade att de drog sig för att vara med på idrottsövningar när de 

sprang omkring. Anledningen var att de kände att deras feta kropp gjorde dem långsammare 

än deras vänner (Wills et al. 2006). 

Andra barn och ungdomar uttryckte att de kände sig annorlunda och hemska och att de inte 

var som någon annan. En ungdom upplevde det så här: 

“I don´t like going shopping for clothes because I feel people are looking at me” (Murtagh, 

Dixey & Rudolf, 2006, s. 5).  

Ungdomar undvek att äta på skolan medan andra tog med maten för att äta på ett annat ställe 

och på så sätt uteslöt de sig själva från det sociala sammanhanget som matsalen innebär. 

Dessa strategier för att undvika kommentarer och blickar, visade sig öka klyftan mellan de 

överviktiga och de normalviktiga ungdomarna (Curtis, 2008). Känslan av att välja att inte 

vara med på grund av sin övervikt, trots att de inte blev retade för det, upplevdes av många 

även det som något negativt. Med detta menade de att de drog sig från att vara med i vissa 

situationer då de kände att de ändå inte skulle klara av det. Exempelvis ville de inte vara med 

om vännerna skulle ut och gå, för de visste att de inte skulle orka hänga med i vännernas takt. 

Detta hade de svårt att förklara för sina vänner, då de trodde att vännerna ändå inte skulle 

förstå dem (Griffiths et al. 2008). 

Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström (2009) kom fram till att det viktigaste för överviktiga 

och feta ungdomar var att få delta i spel och få känna laganda. Känslan av utanförskap ledde 

till sorgsenhet. Dessa ungdomar ville så gärna få känna sig delaktiga och vara viktiga för 

andra människor och få vara en del i ett socialt sammanhang. När ungdomar blev 

konfronterade med ovänlighet kände de sig ensamma och rädda. Som en flicka uttryckte sig:  

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

so I try to find other things to do indoors”(Gunnarsson Mériaux et al., 2009, s. 19). 

Upplevelsen av missnöje över sin kropp 

En konsekvens av elaka kommentarer var att ungdomarna utvecklade ett missnöje över den 

egna kroppen (Griffiths et al. 2008). Ungdomar och barn med övervikt hade oftast en dålig 

självbild och önskade att de vore mindre än var de var (Gunnarsson Mériaux et al., 2009). 

Dock fanns det ungdomar som upplevde sin kroppsbild som godkänd och som inte led av sin 

övervikt. En flicka uttryckte det så här: 

”I want to be myself and nobody else” (Gunnarsson Mériaux et al., 2009, s. 17). 

Ungdomarna uttryckte situationer, antingen bland andra människor eller där de skulle ha vissa 

kläder, som kunde göra deltagarna mycket generade eller besvärade på grund av att de var 

överviktiga. Både de afro-amerikanska och de vita flickorna uttryckte en önskan om att vara 

smalare och att de kände sig missbelåtna med sin kroppstorlek och sin kroppsform. 

Deltagarna uttryckte ett extremt stort missnöje med sina kroppar och hur de uppfattade att de 

såg ut. En flicka uttryckte: 
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”my legs, my hips, my stomach, pretty much…I am like really disgusted how I look because 

it´s just bulging. You know bulges out and it´s really ugly to me. It´s like, I really don´t like 

the way I look…I wish I could cut my stomach off.” (Neumark-Sztainer et al. 1999, s. 315).  

Andra överviktiga ungdomar försökte på något sätt rättfärdiga sin överviktiga kropp och även 

om de inte var nöjda med hur de såg ut, så försökte de att inte lägga för stor vikt vid det. De 

beskrev att det hade varit bättre om de varit smalare, men att de ändå inte hatade sin kropp 

eftersom det var deras egen. De ansåg även att det inte var kroppens fel, utan tankens fel att 

de hade problem med övervikt. Däremot hade de svårt att acceptera den överviktiga kroppen. 

De allra flesta flickorna uttryckte vissa positiva kommentarer om sig själva trots att deras 

övervikt hade en negativ påverkan på hur de upplevde sig själva. De kunde hitta positiva 

aspekter i deras personlighet och identitet (Neumark-Sztainer et al. 1999). 

Upplevelsen av en försämrad självkänsla 

Överviktiga flickor beskrev att de försökte ignorera smärtsamma kommentarer och elakt 

bemötande. Några uttryckte sig så här: 

”It doesn´t bother me”, “I don´t care what he or she thinks” eller “it didn´t hurt my feelings” 

(Neumark-Sztainer et al. 1998, s. 268).  

Flickorna beskrev att de försökta ignorera elaka kommentarer och elakt bemötande, men de 

var också medvetna om att de faktiskt blev sårade och arga. Flickor som hävdade att de inte 

alls brydde sig medgav senare att de trots allt blivit sårade. Det fanns flickor som fortsatte att 

hävda att de inte blev sårade av de smärtsamma kommentarerna eller det elaka bemötandet. 

Artiklarna visade att överviktiga flickorna utryckte känslan av sorg och att bli sårad på grund 

av detta vilket påverkade självkänslan negativt (Neumark-Sztainer et al. 1998). 

Griffiths och Page (2008) menade att mobbning mot barn och ungdomar på grund av deras 

övervikt eller fetma var mycket vanligt. Dock fanns det många olika former av mobbning, där 

vissa typer var mer vanlig än andra. Oavsett vilken typ av mobbing som ett barn eller ungdom 

utsattes för, så påverkade det den utsatte på ett negativt sätt, bland annat genom en försämrad 

självkänsla. Den låga självkänslan påverkade i sig förutsättningarna till att kunna skaffa sig 

nya kompisrelationer. 

Enligt Murtagh, Dixey och Rudolf (2006) upplevde ungdomar att deras självkänsla var 

mycket låg. En elev förklarade:  

“I don´t have confidence at all”(Murtagh et al. 2006, s. 5).  

Personliga karaktärsdrag som låg självkänsla var mycket vanligt bland överviktiga och feta 

barn och ungdomar. En av de överviktiga ungdomarna beskrev hur självkänslan påverkades 

negativt då hon behandlades illa av andra ungdomar: 

”…I know there are a lot of people who are overweight or think that they´re 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 further, 
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the further that you fall behind. And then eventually you have no self-esteem you break down. 

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

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att systematiskt analysera och sammanställa litteratur för att 

belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. Metoden som 

användes var en systematisk litteraturöversikt där artiklarna granskades enligt metasyntes. 

Innan analysen påbörjades granskades funna artiklar enligt mallen ”checklista för kvalitativa 

artiklar”, se bilaga 1. Detta var ett omfattande arbete som dock underlättade valet av de mest 

adekvata artiklarna. Att använda metasyntesen enligt Forsberg och Wengström (2008) i 

analysen gjorde det lättare att analysera texterna på ett adekvat sätt. Metasyntesen gav en 

vägledning i hur artiklarna skulle analyseras. Enligt Weed (2005) innebär en systematisk 

litteraturöversikt att en omfattande sökning görs gällande ett visst ämne. För att få en ökad 

förståelse om hur barn och ungdomar upplever sin övervikt, användes endast kvalitativa 

intervjustudier för att nå ett resultat. Denna studie bygger på sju stycken vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan 1998-2011. Utgångspunkten var från början att söka artiklar som inte var 

äldre än fem år, det vill säga att de var publicerade senast 2007. Vid en första genomsökning i 

de använda databaserna tydde dock på en begränsad tillgång av kvalitativa artiklar mellan 

2007-2011. På grund av detta togs begränsningen gällande publiceringsår bort. Detta 

resulterade i att fler artiklar hittades. Inga artiklar publicerade före 1998 kunde hittas. Känslan 

är därför att ämnet i sig inte har belysts i någon större omfattning före 1998. Rent 

innehållsmässigt så visar de olika studiernas resultat på ett mycket likvärdigt innehåll. De 

äldre artiklarna visar inte heller på något annat resultat än det som de nya artiklarna fått fram. 

Då äldre som ny forskning stöder varandras resultat, ansågs även de äldre artiklarna vara 

relevanta. På grund av det begränsade antalet artiklar gällande barn och ungdomars 

upplevelser av ett liv med övervikt, inkluderades äldre artiklar i resultatet då även de 

artiklarna berörde barn och ungdomars liv med övervikt eller fetma.   

Då artikel sökningarna påbörjades fanns en tro om att det fanns ett mycket större utbud av 

kvalitativa artiklar än vad som senare visade sig. Mängden artiklar gällande överviktiga barn 

och ungdomars upplevelser av sin övervikt fanns det mycket av, dock var andelen av dessa till 

stor del av kvantitativ art. Efter genomförd litteratursökning och genomläsning konstaterades 

att sju artiklar var användbara i den systematiska litteraturöversikten. Trots det relativt ringa 

antalet artiklar, blev mängden data omfattande. De artiklar som användes till resultatet, var 

samtliga baserade på intervjustudier. Detta bidrog till en djupare förståelse då barnen och 

ungdomarna själva fått sätta ord på sina upplevelser. Att inte fler artiklar analyserade med 

kvalitativ metod framkom i sökningen till resultatet, kan bero på att ämnet i sig är mycket 

känsligt. Överviktiga barn och ungdomar är redan utsatta och eventuell forskning skulle 

sannolikt innebära ytterligare påfrestningar genom att känsliga frågor då skulle behöva ställas. 

Att forska om upplevelser kräver att informanten är beredd att dela med sig av dessa. Att dela 

med sig av smärtsamma känslor och upplevelser kan uppfattas som obehagligt både för 

informanten och för forskaren, där informanten tvingas att berätta och dela med sig av 

upplevelser som för denne kan vara mycket traumatiska. Även för forskaren kan det upplevas 

obehagligt att behöva förmå informanten att delge sina ofta negativa känslor och erfarenheter. 

Detta leder antagligen till att många forskare undviker att göra en kvalitativ intervjustudie 

med överviktiga barn och ungdomar.  

Studierna i artiklarna som användes var utförda i Sverige, USA, England och Skottland. Detta 

bidrog till att resultatet ger en bred och internationell översikt av den forskning som finns 
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inom det valda området. Dessa länder har emellertid i många fall en likvärdig kultur med den 

svenska, vilket gör att resultatet blir användbart i vårt arbete i svenska skolor. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarnas design och datainsamlingsmetod har gjorts utifrån 

Forsberg och Wengström (2008). De i resultatet använda artiklarna ansågs relevanta utifrån 

studiens syfte och frågeställning. 

Att så pass få artiklar hittades och användes till resultatet begränsar studien. Även det faktum 

att alla artiklar speglade en negativ bild av barn och ungdomars upplevelse av att leva med 

övervikt eller fetma gjorde att resultatet påvisade negativa upplevelser. Om andra sökord 

använts finns en möjlighet att andra artiklar hittats. Då en del sökningar genomfördes med 

enbart sökorden barn, ungdomar och övervikt känns sökningarna dock förutsättningslösa. Att 

rikta in sig på enbart kvalitativa studier med intervjustudier med barn och ungdomar gjorde att 

det blev ett stort resultat med mycket innehåll. Då ingen annan litteraturstudie som enbart 

sammanställt kvalitativa artiklar hittats är resultatet intressant. Uppfattningen efter genomförd 

litteratursökning var att alla artiklar som svarade upp till syftet var funna. Efter att andra 

litteraturstudier genomlästs, konstaterades det att dessa inte funnit någon ytterligare kvalitativ 

intervjustudie gällande ämnet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att systematiskt analysera och sammanställa litteratur för att 

belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. I resultatet 

framgår det tydligt att övervikt bland barn och ungdomar är förknippat med lidande. Enligt 

Curtis (2008) berättade ungdomar att de blev mobbade, utskrattade på gymnastiken och kände 

sig så utsatta att de helst inte deltog i gymnastiken eller gick ut på kvällarna. Ur ett 

lidandeperspektiv kan det handla om livslidande vilket innebär svårigheter för en människa att 

fullfölja olika sociala sammanhang som skol- eller fritidsaktiviteter men också om 

sjukdomslidande som handlar om en kroppslig eller en själslig smärta (Eriksson, 1994). Att 

övervikt bland barn och ungdomar ledde till ett livslidande framgår tydligt i resultatet. 

I resultatet framgår det att överviktiga barn och ungdomar ofta upplevde att de blev utsatta för 

mobbning, där den vanligaste upplevelsen var att få höra elaka kommentarer från andra 

(Neumark-Sztainer et al. 1998). Detta framkommer även i Janssen, Craig, Boyce och Picketts 

(2004) studie, där de beskrev att överviktiga och feta barn och ungdomar var mer utsatta för 

verbal och psykisk mobbning. Något som ofta förekom var verbal mobbning i form av att bli 

kallad för olika öknamn och glåpord.  

Resultatet i denna studie visade att de överviktiga ungdomarna avskärmade sig från olika 

sociala sammanhang för att på så sätt slippa höra negativa kommentarer (Neumark-Sztainer et 

al., 1998). Ungdomarna upplevde ett utanförskap som dels kunde bero på att de själva 

avskärmade sig från omgivningen och att andra valde att inte umgås med dem. Även 

Robinson (2006) beskrev i sitt resultat hur överviktiga ungdomar blev socialt marginaliserade 

och isolerade. Andra strategier för att minska lidandet som beskrivs i resultatet var när de 

överviktiga barn och ungdomarna undvek situationer som kunde leda till lidande. Exempel på 

dessa strategier var när de undvek idrottslektioner och shoppingturer för att på så sätt inte 

behöva visa sina kroppar. Enligt Wiklund (2003) kan skamkänslor få människan att välja att 

fly undan skammen för att lindra sitt lidande.  Liknande upplevelser har även beskrivits i en 

studie av Rees, Oliver, Woodman och Thomas (2011) som beskrev hur ungdomarna ansåg att 

kläder bara tillverkades i små storlekar för smala personer.   
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I många fall är lidande också förknippat med andra människor eftersom lidandet även 

påverkade vardagen (Baggens & Sandén, 2009. Kap 7). Resultatet visade att matsituationen 

var en vardagssituation som påverkade de överviktiga ungdomarna då de valde att antingen ta 

med mat från matsalen för att äta den någon annanstans, eller att inte äta alls (Curtis, 2008). 

Denna studie visade även att umgänget med vännerna påverkades negativt, där de överviktiga 

barn och ungdomarna drog sig från att vara med i olika aktiviteter (Griffiths et al., 2008). I 

liknande studier har det framkommit att övervikt ansågs vara ett socialt problem. 

Kroppstorleken påverkade umgänget med vänner negativt och de överviktiga barnen 

förmodades ha färre vänner och vara mindre populära. Det fanns även föreställningar om att 

de var tvungna att gå ner i vikt för att få vänner. En del barn tyckte att deras självbild 

påverkades negativt av att synas tillsammans med överviktiga barn (Rees et al., 2011). Då 

kroppen aldrig kan lämnas, utan människan är sin kropp (Dahlberg et al., 2003) innebar det 

för de överviktiga ungdomarna att de aldrig kunde undkomma sin kropp. Även om de hade en 

önskan om att få delta i olika situationer, var det aldrig möjligt då kroppen alltid fanns där 

med dem. Enligt Eriksson (1994) kan livslidande innebära att människan inte kan fullfölja 

olika sociala sammanhang vilket visar sig tydligt i resultatet, genom att överviktiga ungdomar 

skapar olika strategier för att undvika utsatthet (Murtagh, Dixey & Rudolf, 2006). 

Skammen hjälper människor att hålla sig till de sociala gränser som är accepterade i vårt 

samhälle och främjar vår gemenskap till andra människor (Wiklund, 2003). Resultatet tyder 

på att det inte var accepterat att vara överviktig och att ungdomarna på grund av detta uteslöts 

ur olika sociala sammanhang. Skamkänslan är ett resultat av en kränkt värdighet (Wiklund, 

2003) och det utanförskap som framgår i resultatet att de överviktiga ungdomarna upplevde, 

innebar att de kände sig ensamma och rädda (Gunnarsson Mériaux et al. 2009).  

En annan aspekt av övervikt i ungdomsåren som framkom i resultatet var försämrad 

självkänsla (Neumark-Sztainer et al. 1998); (Murtagh, Dixey & Rudolf, 2006); (Griffiths et al. 

2008); Neumark-Sztainer et al. 1999). Andra studier har också visat hur övervikt bland barn 

och ungdomar påverkar självkänslan negativt. Cornette (2007) förklarade att ett högt BMI var 

sammanlänkat med en lägre självkänsla. Liknande resultat har även Cheng och Landale 

(2011) kommit fram till, där de menade att graden av självkänsla var lägre bland överviktiga 

barn och ungdomar i jämförelse med normalviktiga. 

Eriksson (1994) skriver om livslidande, vilket innebär att en människas livssituation berörs av 

sjukdom eller ohälsa. Livslidande kan också leda till förändringar i det vanliga livet. 

Resultatet visar på ett flertal olika exempel där de överviktiga ungdomarna upplever ett 

livslidande. Kommentarer om överviktiga eller allmänna diskussioner om övervikt, gjorde att 

många överviktiga kände sig obekväma i situationen och därmed utpekade (Neumark-Sztainer 

et al. (1998). Förändringar i det vardagliga livet där de överviktiga ungdomarna uteslöts eller 

uteslöt sig själva, innebar att de inte kunde delta i för deras ålder normala aktiviteter, vilket 

även det innebar ett livslidande. I en annan studie förklarade en 57-årig kvinna att hon 

fortfarande minns sin svåra skolgång och hon beskrev att hon ständigt var retad, att hon inte 

hade några vänner och att hon alltid var ensam (Thomas, Hyde, Karanuratne, Herbert och 

Komesaroff, 2007).   

Sjukdomslidande kan vara en kroppslig smärta som kan orsakas av en sjukdom men det kan 

också orsakas av en själslig smärta (Eriksson, 1994). Det framgick i resultatet att överviktiga 

ungdomarna som blivit utsatta för direkt verbal mobbning på grund av sin övervikt eller 

fetma, mådde ofta mycket dåligt. För en av ungdomarna ledde de elaka kommentarerna till att 

hon blev nedstämd och inte ville äta, vilket resulterade i att hon blev sjuk (Wills et al., 2006). 
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Vårdlidande innebär att patienten kan känna sig kränkt då värdet som människa fråntas. 

Därför är det viktigt att vårdpersonal har ett etiskt korrekt förhållningssätt som inte kränker 

patientens värdighet (Eriksson, 1994). Genom att förhindra att den överviktiga eleven inte 

utsätts för ett vårdlidande när han eller hon kommer till skolsköterskan, är det viktigt att 

denne beaktar elevens värdighet som människa. 

När människan har ett lidande innebär det att den är främmande för sig själv och att egna 

möjligheter begränsas (Eriksson, 1995. Kap 3). I resultatet framgår det att de överviktiga 

ungdomarna väljer att dra sig undan från olika aktiviteter vilket gör att deras möjligheter inte 

kan utnyttjas till fullo. Ett försök att lindra sitt lidande på kort sikt är att vara i lidande   

(Eriksson, 1995. Kap 3).  Att de överviktiga barn och ungdomarna väljer att distansera sig 

innebär en tillfällig tillfredsställelse då de slipper elakt bemötande eller känslan av att utsättas 

för svåra situationer. Dock finns grundproblemet kvar vilket gör att oron aldrig riktigt 

försvinner. 

Att varda i lidande innebär att det finns en kamp mellan hopp och förtvivlan (Eriksson, 1995. 

Kap 3). Enligt resultatet upplevde vissa överviktiga ungdomar att de blev medbjudna av sina 

kamrater på olika aktiviteter. Trots att detta gav dem hopp om att få vara delaktiga, så drog de 

sig ändå från att delta. Detta på grund av att de inte vill utsätta sig för olika obehagliga 

situationer, vilket fick en förtvivlan att växa inom dem. Många överviktiga ungdomar 

upplevde även en försämrad självkänsla. När försök gjordes för att bygga upp självkänslan, 

togs den omgående ifrån dem igen genom människors elaka kommentarer. En flicka beskrev 

att ju mer hon kämpade för att bygga upp sin självkänsla, desto tyngre kändes fallet tillbaka 

när hon genast blev kränkt igen (Neumark-Sztainer et al. 1999). 

Då det i resultatet framgår vilket lidande det är att vara ung och överviktig, är det viktigt att 

människor som arbetar inom vården, exempelvis skolsköterskor, gör allt för att bemöta dessa 

individer på ett respektfullt sätt. Då det också framgår att mycket av mobbningen sker i 

skolan, gör det att skolsköterskans roll blir än mer viktigt i arbetet mot mobbning. Borup och 

Holstein (2010) menar att det är viktigt att skolsköterskan arbetar förebyggande med 

överviktsfrågor och att en engagerad och motiverad skolsköterska gör skillnad gällande 

ungdomars matvanor. 

Lidandet kan också upplevas som både uthärdligt och outhärdligt (Eriksson, 1995. Kap 3). 

Enligt resultatet visar det att barn och ungdomar främst drabbas av det uthärdliga lidandet, då 

de trots allt orkar fortsätta sin skolgång även om den sannolikt innebär att de utsättas för 

mobbning. Dock finns det vissa situationer som resulterar i outhärdligt lidande vilket gör att 

de undviker vissa situationer som de vet kommer att innebära ett lidande för dem. Ett exempel 

på detta är idrottslektionerna som de i vissa fall undviker.              

Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat. När evidensbaserad hälso- och 

sjukvård lyfts fram som en process handlar det om en vilja att utifrån identifierade frågor i 

den kliniska vardagen söka relevant forskningslitteratur för att finna bästa tillgängliga bevis, 

kritiskt granska de vetenskapliga bevisen och använda dem som beslutsunderlag. 

Evidensbaserad omvårdnad innebär att veta vilka bevis skolsköterskan har (Willman & Stoltz, 

2002). Trots det måste skolsköterskan i sitt arbete utföra många åtgärder, kanske de flesta, 

vars eventuella positiva effekter det saknas bevis för.  Resultatet som framkommit visar på ett 

stort lidande hos barn och ungdomar. Med de bevisen på lidande som artiklarna visar på har 
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skolsköterskan lättare att möta dessa barn och ungdomar. Detta resultat går att tillämpa i 

praktiken och utifrån evidensbegreppet.  

Många av de jobbiga situationer som ungdomarna upplevde handlade om saker som hänt i 

skolan. Där kan skolsköterskan vara en stödjande funktion genom att försöka påverka 

skolmaten och arbeta för att de överviktiga ungdomarna ska få ha idrottslektion med andra 

överviktiga för att slippa skämmas.  

Som det framkommit i studien så försökte skolorna förbättra de överviktigas situation genom 

att de till exempel utökade idrottslektionerna, men istället för något positivt blev det en 

negativ upplevelse för vissa ungdomar då deras kompisar fick ytterligare ett tillfälle att reta 

dem. Denna nya kunskap visar på vilket svårt problem det är men också hur viktigt det är att 

arbeta evidensbaserat. Skolorna gjorde åtgärder som de trodde var bra för de överviktiga 

eleverna men som inte fungerade eller gjorde att eleverna mådde bättre.  

Inom skolan går det att arbeta evidensbaserat genom att använda sig av det som framkommit i 

resultatet för att lättare förstå barn och ungdomars upplevelser av sin övervikt. Utifrån det kan 

skolpersonalen försöka förbättra deras livssituation och minska deras lidande. En känsla och 

en upplevelse är något väldigt individuellt. Det som en individ upplever som negativt kanske 

en annan upplever som positivt. Det som fungerar bra för en elev kan fungera sämre för en 

annan. Men det enda sättet att ta fram olika åtgärder är att ta hjälp av tidigare forskning och 

utifrån det arbeta evidensbaserat för att på så sätt kunna hjälpa barn och ungdomar med 

övervikt eller fetma.   

Trots det ökande problemet med överviktiga barn och ungdomar, så fanns det inte så mycket 

kvalitativ forskning som författarna förväntade sig. För att verkligen förstå dessa barn och 

ungdomar, är det viktigt att mer kvalitativ forskning görs angående ämnet. När det nu 

framkommit hur negativ övervikten upplevs, är det också viktigt att forskning görs som mer 

påvisar hur just skolsköterskan kan arbeta för att stötta och hjälpa de här eleverna. 

Resultatet visade anmärkningsvärt negativa upplevelser. Att barn och ungdomar mådde så 

dåligt och led i så hög grad var en nyhet. Vid samtal med barn och ungdomar ter det sig inte 

som att de uppfattar sin övervikt så negativ som resultatet gör gällande. En slutsats av det kan 

vara att barn och ungdomar inte vill prata om hur dåligt de mår till följd av sin övervikt eller 

fetma.  

Då designen gjordes under skolsköterskeprogrammets första termin valdes att använda 

begreppet lidande eftersom det visade sig i stor del av litteraturen att det innebar ett lidande 

att vara ungdom eller barn och leva med övervikt eller fetma. När senare arbetet med 

magisterexamen påbörjades hade mycket litteratur och många artiklar redan genomläst och då 

dessa pekade på att det innebar ett lidande med fetma och övervikt i barn och ungdomsåren 

ansågs det begreppet som adekvat. Detta begrepp kan ha bidragit till att resultatet av 

upplevelserna blev negativa även om intentionen från början var att analysera texter 

förbehållslöst utifrån ungdomars upplevelser.  

Kliniska implikationer 

Skolsköterskan kan i sitt dagliga arbete utnyttja resultatet från denna studie genom att bli mer 

noggrann när det handlar om att starta upp olika grupper och projekt för överviktiga elever. 
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Det är viktigt att skolsköterskan tar reda på hur barn och ungdomar upplever sin situation och 

hur de önskar att ha det innan grupper påbörjas. Vid de återkommande hälsosamtalen ger 

resultatet en vägledning om hur skolsköterskan bör närma sig den överviktige elevens 

problematik. Detta kan göras genom att uppmuntra deras positiva egenskaper och på så sätt 

stärka deras självkänsla. Då resultatet visar att de flesta känner sig utpekade, mobbade och 

utstötta, bör skolsköterskan ha detta i åtanke vid samtal med just denna kategori av elever.  

Förslag till fortsatt forskning 

Då resultatet visar att överviktiga barn och ungdomar upplever ett lidande, är det viktigt att 

mer kvalitativ forskning görs i syfte att belysa problematiken än mer. Forskare kan känna ett 

obehag i att behöva ställa känsliga frågor till dessa redan utsatta barn och ungdomar, men 

detta får inte hindra möjligheten till ökad förståelse för dessa barn. Möjligheten finns att det är 

forskarna som tror att de överviktiga barnen inte vill prata om sin situation för att det skulle 

kunna vara för jobbigt för dem att uttrycka de negativa känslorna. En annan anledning till 

bristen på kvalitativa studier kan vara att forskarna är rädda för att åsamka barnen och 

ungdomarna mer skada och lidande genom att i en intervju behöva belysa deras övervikt. 

Dock visar forskning att många överviktiga barn i samtal vill prata om sin övervikt och 

problematik kring denna (Rees et al., 2011). 

Slutsats 

Barn och ungdomar mår dåligt och lider av sin övervikt eller fetma. De känner sig mobbade 

och upplever ett utanförskap. De får även en försämrad självbild till följd av sin övervikt eller 

fetma. Nästa gång ett samtal förs med ett barn eller en ungdom som lider av övervikt eller 

fetma kan det vara bra att ha det i åtanke. Människor vill inte alltid erkänna sina innersta 

tankar och att vara överviktig kan vara förknippat med skamkänsla.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………… 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja 

Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna). 

Ja 

Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? 

      Strategiskt urval 

      Snöbollsurval 

      Teoretiskt urval 

      Ej angivet 

 



 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  

Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja 

Nej 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlinsmetod: 

     Ostrukturerade intervjuer 

     Halvstrukturerade intervjuer 

     Fokusgrupper  

     Observationer 

     Video-/bandinspelning 

     Skrivna texter eller teckningar 

Är data syistematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja 

Nej 

 



 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ange om: 

     Teman är utvecklade som begrepp 

     Det finns episodiskt presenterade citat 

     De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

     Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja 

Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja 

Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja 

Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja 

Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja 

Nej 



 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja 

Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja 

Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja 

Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja 

Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja 

Nej 

Finns risk för bias? 

Ja 

Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja 

Nej 

 



 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja 

Nej 

 



 

Bilaga 2 

Översikt av analyserade artiklar 

Titel: The experiences of young people with obesity insecondary school: some implications 

for the healthy school agenda 

Författare: Curtis, P. 

År, Land: 2008, Storbritannien (England). 

Syfte: Hur överviktiga och feta barn- och ungdomar upplevde sin situation gällande 

mobbning, emotionellt välbefinnande och social inklusion/exklusion i skolan, i relation till att 

försöka äta nyttigare och vara mer fysiskt aktiva. 

Metod: Intervjuer med 18 överviktiga barn- och ungdomar i åldrarna 10 – 17 år, delvis 

individuellt men även i grupp. Dessa ungdomar var delaktiga i ett nationellt skolhälsoprogram 

i Södra Yorkshire i Storbritannien. I programmet ingick att vara delaktig i mera fysisk 

aktivitet i skolan, men även att försöka lära sig att äta mer hälsosam mat. 

Resultat: I Storbritannien infördes ett nationellt skolhälsoprogram, med avsikten att främja 

den sociala inkluderingen bland ungdomar. Då det hade antagits att feta barn lättare mobbades 

och utsattes för social exkludering, genomfördes ett steg i skolhälsoprogrammet i syfta att få 

dessa feta barn att bli smalare genom att försöka få dem att äta hälsosammare och bli mer 

fysiskt aktiva. Studien visade dock att de feta barn som via skolhälsoprogrammet tvingades 

försöka äta nyttigare och bli mer fysiskt aktiva, istället blev mer mobbade. 

 

Titel: The impact of Weight-related Victimization on peer relationships: The Female 

Adolescent perspective 

Författare: Griffiths, L-J & Page, A-S.  

År, Land: 2008, Storbritannien (England). 

Syfte: Att undersöka relationen mellan fetma och mobbning och vilken påverkan det hade på 

kompisrelationer. 

Metod: Enskilda intervjuer med fem överviktiga eller feta flickor i åldrarna 12 – 17 år. 

Resultat: Upplevelsen av viktrelaterad mobbning var vanlig och effekten på 

kompisrelationerna var komplex. Låg självkänsla, ensamhet och oro var resultaten av att bli 

mobbad och dessa faktorer utgjorde hinder för att kunna utveckla nya kompisrelationer. 

 



 

Titel: Everyday experience of life, body and well-being in children with overweight. 

Författare: Gunnarsson Mériaux, B.,Berg M & Hellström A-L.     

År, Land: 2008, Sverige. 

Syfte: Att beskriva hur barn med övervikt i vardagen upplevde sitt liv, sin kropp och sitt 

välbefinnande. 

Metod: Enskild intervjustudie med 16 barn i åldrarna 10 – 12 år. Åtta av barnen var pojkar 

och åtta var flickor. 

Resultat: Många av deltagarna uttryckte att de sökte efter en gemenskap i det dagliga livet. 

Många ville tillhöra en gemenskap, men var ofta ensamma. Föräldrar och andra 

familjemedlemmar var en viktig del av gemenskapen, men de var oftast inte närvarande i den 

utsträckning som deltagarna behövde. 

 

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. 

År, land: 2006, Storbritannien (England). 

Syfte: Att utforska och identifiera fysiska och psykiska hinder för att minska i vikt hos feta 

barn, sett ur just dessa barnens perspektiv. 

Metod: Intervjuer enskilt och i grupp med 20 barn med fetma i åldrarna 8-14 år genomfördes. 

Varje barn erbjöds att ha med en förälder eller en vårdnadshavare under intervjuerna, dock var 

det bara ett barn som önskade det. De flesta deltagarna ställde upp i både de enskilda 

intervjuerna och i gruppintervjuerna, där samtliga var med i de enskilda men tre inte kunde 

vara med i gruppintervjuerna. 

Resultat: Barnen beskrev känslan av förnedring, mobbning och social uteslutning som den 

främsta orsaken till att de ville gå ner i vikt. För att kunna förändra sitt beteende till att kunna 

gå ner i vikt, krävdes en bra och nära kontakt med en person som de uppfattade som en 

förebild. Många av barnen ville gå ner i vikt, där orsakerna till detta bland annat var både 

mobbning och önskan att passa in. Att bli mobbad på grund av vikten påverkade självkänslan 

negativt. 

 

 



 

Titel: Perceived stigmatization among overweight African-American and Caucasian 

adolescent girls. 

Författare: Neumark-Sztainer, D., Story, M. & Faibisch, L. 

År, Land: 1998, USA. 

Syfte: Att ta reda på hur afroamerikanska och vita flickor beskrev upplevelsen av 

viktrelaterad stigmatisering och hur de reagerade på dessa upplevelser. 

Metod: Enskilda intervjuer med 50 flickor i åldrarna 15 – 17 år genomfördes, där 24 var 

afroamerikanska och 26 var vita. Flickorna gick på fem olika kommunala gymnasieskolor 

(high-schools) i St.Paul, Minnesota.  

Resultat: Deltagarna berättade hur de upplevde att bli utsatta för verbal mobbning, i form av 

att de blev retade och kallade för olika saker. Deltagarna beskrev hur denna verbala mobbning 

kunde ske på olika sätt. En annan upplevelse var att det fanns många fördomar mot 

överviktiga. 

 

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. & Adamiak, M.  

År, Land: 1999, USA. 

Syfte: Att lyssna på överviktiga flickors upplevelser för att förstå hur de såg på sig själva och 

deras sociala sammanhang. Studien syftade även till att jämföra hur flickorna såg på sin kropp 

och om de hade någon självbildsproblematik.   

Metod: Enskilda intervjuer med 50 överviktiga flickor i åldrarna 14 – 20 år, varav 24 

afroamerikanska och 26 vita. 

Resultat: Många uttryckte situationer, antingen bland andra människor eller där de skulle ha 

vissa kläder, som kunde göra deltagarna mycket generade eller besvärade på grund av att de 

var överviktiga. Både de afro-amerikanska och de vita flickorna uttryckte en önskan om att 

vara smalare och att de kände sig missbelåtna med sin kroppstorlek och sin kroppsform. 

 

 

 

 



 

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., Backet-Milburn, K., Gregory, S. & Lawton, J.  

År, Land: 2006, Storbritannien (Skottland). 

Syfte: Att ta reda på om och hur vikt och kroppstorlek påverkade andra delar och områden i 

tonåringars vardagliga liv, samt hur dessa problem upplevdes och uppfattades, men även om 

den medicinska definitionen av fetma var något som bekymrade dessa tonåringar.   

Metod: Enskilda intervjuer med 36 ungdomar i åldrarna 13 – 14 år. Hälften av deltagarna var 

överviktiga eller feta och hälften var normalviktiga.  

Resultat: Hälften av de överviktiga och feta deltagarna i studien uppgav att de hade blivit 

mobbade eller blivit kallade för elaka saker på grund av deras vikt. Oftast hände det i skola, 

och många av dem mådde dåligt av det. Flera beskrev även att de kände sig begränsade i det 

vardagliga livet på grund av sin kroppsform. 

 

 

 


