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Bakgrund: Barnfetma är på väg att bli ett stort folkhälsoproblem i samhället. 42 miljoner barn 

under fem år är överviktiga i världen. God självkänsla är viktigt för det psykiska välbefinnandet 

Syfte: Vi vill undersöka om en överviktig ungdom löper större risk att drabbas av låg självkänsla 

jämfört med en normalviktig ungdom. Metod: Vi har gjort en litteraturstudie där vi har 

analyserat tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Övervikt och fetma är ett stort problem med 

negativ påverkan på ungdomars psykiska hälsa. Skillnader finns mellan kön, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund. Flickor rapporterar lägre självkänsla än pojkar och ungdomar med 

afroamerikansk etnicitet rapporterar högre självkänsla än ungdomar från andra etniciteter. 

Slutsats: Övervikt och fetma har ett tydligt samband med låg självkänsla hos ungdomar, 

speciellt tydligt hos flickor. Därför är det viktigt att börja med insatser i tidig ålder för att 

motverka övervikt. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Childhood obesity is becoming a major public health issue in the community. 42 

million children under the age of five are overweight globally. Good self-esteem is important for 

mental well-being. Aim: We wanted to investigate if overweight youths were more likely to 

develop low self-esteem compared with normal weight youths. Method: We did a literature 

study where we analyzed ten scientific articles. Results: Overweight and obesity is a major 

problem with a negative impact on adolescent’s mental health. There is a difference between 

gender, ethnicity and socioeconomic background found in these studies. Girls report lower self-

esteem compared to boys and young African-American report higher self-esteem compared to 

adolescents from other ethnicities. Conclusion: Overweight and obesity is clearly associated 

with low self-esteem in adolescents, especially evident in female gender. Therefore, it is 

important to start with interventions at an early age to prevent the problem of obesity. 
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Introduktion 

Övervikt är i dag ett folkhälsoproblem i stora delar av världen med stora kostnader för samhället. 

Enligt World Health Organization(WHO, 2013) lever 65 % av världens befolkning i länder där 

övervikt och fetma bidrar till död i större utsträckning är undervikt. WHO(2013) bidrar med 

siffror så höga som att 40 miljoner barn under 5 år lever med övervikt i världen, år 2011. 

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och mellan 20-40 procent 

av Sveriges befolkning uppskattas lida av psykisk ohälsa i varierande grad. Det har visat sig i 

olika studier att psykisk ohälsa förekommer hos 25-35 % av barn och ungdomar i form av 

huvudvärk, magvärk, dålig självkänsla, humörsvängningar etcetera och man ser en tendens till 

ökning av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. I värsta fall leder det till självmordsförsök, 

runt 1500-2000 barn/ungdomar om året i Sverige varav 10% av dessa slutar i dödlig utgång 

(Pellmer, Wramner & Wramner., 2012). 

Vi har valt att inrikta oss främst på unga då vi anser att det är där som grunden till både 

övervikt och psykisk ohälsa, bland annat i form av dålig självkänsla, uppkommer. Ungdomar 

befinner sig i ett skede i livet där mycket utvecklar sig och personligheten formas. Ungdomen 

ska under denna tidsperiod utveckla sig mot en vuxen individ och detta kan vara svårare att göra 

om självkänslan är låg på grund av övervikt. I dagens samhälle inriktas mycket av reklam och 

sociala medier mot ett “smalt” skönhetsideal som bidrar till ökad ångest över vikten framförallt 

hos unga. Barn och ungdomar är beroende av sin omgivning så som miljö, utbildning, reklam 

etcetera för att kunna göra hälsosamma val både fysiskt och psykiskt(WHO, 2014) 

Bakgrund 

Fetma och övervikt ansågs förr vara ett problem för höginkomst länder, men man kan nu se att 

största ökningarna i låg- och mellaninkomstländer. Det finns mer än 30 miljoner överviktiga barn 

i u-länder medan i-länder beräknas vara 10 miljoner.(WHO, 2014). 

I en studie som gjorts i fyra städer i Sverige(Lager, Fossum & Bremberg, 2005) där 

sammanlagt 3165 barn i åldern 9-11,5 ingick, data inhämtades från skolhälsovården. Studien 
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visade en förekomst av övervikt hos 18,7 % av barnen och fetma hos 4,9 % (p-värde 0,05). En 

något större andel flickor var överviktiga, 20 %, jämfört med pojkar, 17,3 %. Däremot var det 

fler pojkar i studien som levde med fetma, 5,94 %, jämfört med flickor, 3,80 %. I studien 

jämfördes även hur stor inverkan moderns utbildningsnivå har på övervikt och fetma hos barnen. 

Man kunde se en skillnad vid jämförelse mellan barn till mödrar med endast förgymnasial 

utbildning och barn till mödrar med eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. Det var 1,6 gånger 

vanligare att barn med en moder med enbart förgymnasial utbildning levde med övervikt, och 2,0 

gånger vanligare att de levde med fetma(Lager et.al., 2005). Men dessa siffror har begränsad 

betydelse enligt författarna då man kunde förvänta sig större skillnader då två av städerna som 

ingick i studien hade fler mödrar med högre utbildning jämfört med landet i stort. 

Barnfetma 

WHO(2013) anser att barnfetma är på väg att bli ett stort folkhälsoproblem, 42 miljoner barn 

under 5 år är idag överviktiga i världen. I Sverige var år 2008 17 % av 7-9 åringar överviktiga. 

Studier visar dock på att i Sverige har fetmaepidemin inte eskalerat de senaste åren utan har hållit 

sig på samma siffror, medan i länder som USA, Indien och Kina har övervikt ökat oroväckande 

mycket(http://www.forskning.se, 2011). Barn och ungdomar som lever med övervikt och fetma 

har en överhängande risk att ha fortsatta problem även upp i vuxen ålder(WHO, 2014).  

Övervikt och framförallt fetma har de senaste 20 åren ökat och med det kommer en 

ökning av folkhälsoproblem, så som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes. Man 

kan även se en ökning av problem med bland annat smärta i rygg och knän, sömnproblem samt 

högt blodtryck(Pellmer et.al., 2012). Förutom de fysiska problemen vid övervikt och fetma kan 

man även se en ökning av psykiska åkommor så som depression och ångest(Pellmer et.al., 2012). 

I rapporten “Övervikt och fetma i ett befolkningsperspektiv” utgiven i samarbete med 

Karolinska institutet(Kark, Tynelius & Rasmussen, 2012) kan man läsa att övervikt hos 4-åringar 

har sjunkit mellan åren 2006-2010 samtidigt som övervikt istället har ökat hos vuxna individer 

under samma period. Data har inhämtats från Barnhälsovårdens årsrapporter var fjärde år samt 

från folkhälsoenkäter. Man kan se att det är något högre andel flickor som är överviktiga jämfört 

med pojkar i fyraårsåldern, det finns även jämförelser mellan kommunerna i Stockholms län där 

man kan se högre andel övervikt och fetma hos barn som bor i socialt utsatta stadsdelar. Övervikt 
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och fetma har ökat i större utsträckning hos åldersgruppen 18-24 än hos individer i åldersgruppen 

25-75 år(Kark et.al., 2012). 

Vad orsakar fetma? 

Övervikt och fetma uppkommer av flera orsaker, en del kan vara medfödda andra är ett resultat 

av dålig kost och brist på träning. Om ena föräldern lever med övervikt är risken 50% att barnet 

kommer drabbas, är båda föräldrarna överviktiga är risken hela 80% att även barnet kommer bli 

överviktigt (American Acedemy of Child and Adolescent Psychiatry, 2011).  

Enligt Livsmedelsverket(2007) kommer nästan en fjärdedel av energin som barn får i sig 

från godis, läsk och liknande. Dessutom har tv-tittande och datorspelande ökat markant för barn 

och ungdomar, var tredje 10-18 åring spenderar minst 3 timmar om dagen framför TVn. 

(http://www.forskning.se, 2011) 

Vad är BMI? 

Definitionen för övervikt enligt WHO(2013) är om en person har ett BMI[Body Mass Index] 

över 25 är man överviktig, har man däremot ett BMI över 30 lider man av fetma. Under 2008 

beräknades 35 % av världens vuxna, ålder över 20, vara överviktiga samt 11 % leva med 

fetma(WHO, 2013). Vid uträkning av BMI dividerar man vikten i kilogram med längden i meter 

i kvadrat. (Pellmer et.al., 2012) 

 BMI räknas ut på ett annorlunda sätt för barn då bland annat ålder spelar in i 

uträkningen(WHO, 2010), se tabell 1.  
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Tabell 1, BMI hos barn(WHO, 2010) 

Biological 

outcome  

Definition Rationale for 

the choice 

 Primary 

Data 

Secondary 

Data 

Remarks 

Proportion of 

overweight 

school-age 

children  

and adolescents 

(5-19 years) 

 

Overweight: BMI for 

age >+1 standard 

deviations  

(SD) of the WHO 

2007 Reference 

median  

(equivalent to BMI 

25 kg/m2 

 at 19 years) 

Obesity: BMI for age 

>+2 standard 

deviations (SD)  

of the WHO 2007 

Reference median 

(equivalent to  

BMI 30 kg/m2 

 at 19 years) 

 

Childhood 

obesity is 

associated with a 

higher  

probability of 

obesity in 

adulthood, 

which can  

lead to a variety 

of disabilities 

and diseases,  

such as diabetes 

and 

cardiovascular  

diseases.  

 

 

- National 

Surveys 

- DHS  

- 

Surveillance 

systems 

 

- GDGSCA This is an 

important 

indicator to 

monitor given 

increasing  

rates of 

overweight 

and obesity in 

both 

developed and  

developing 

countries. 

 

 

 

 Självkänsla 

Vad är självkänsla? 

Enligt Nationalencyklopedin(2014) definieras självkänsla som ”medvetenhet om den egna 

personlighetens värde”. Det innebär att man känner sig värdefull som människa, hur man ser sig 

själv samt hur man tror att andra ser på en. 
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Maarit Johnson (2003) beskriver självkänsla som något som en individ inte enbart ”har” 

utan det är något som vi strävar efter att få eller utöka. Självkänsla är hur vi värderar, accepterar 

och värderar oss själva. Vidare anser Johnson att den inre självkänslan är något som utvecklas 

redan i tidig ålder genom föräldrars bekräftelse. För barn är den inre självkänslan den som först 

utvecklas genom emotionell bekräftelse eller avvisande (relationsbaserad) för att med åldern ge 

mer plats åt yttre självkänsla (kompetensbaserad), det vill säga hur man bedöms av sig själv och 

andra utifrån sitt utseende, kompetens och intresse etcetera (Johnson, 2003) 

Enligt Magnus Lindwall (2011) går det inte att peka på någon definition av självkänsla 

som är mer korrekt eller vedertagen inom forskning utan att det rör sig om olika teorier och 

synsätt. Lindwalls egen beskrivning av självkänsla är något som man varken kan ta på eller se 

men som är viktigt för vår existens då det är en utvärdering på vad vi tycker om oss själva. 

Varför är det viktigt med god självkänsla? 

Att ha en god självkänsla är viktigt för att det psykiska välbefinnandet, om man har en sund 

grundsyn på sig själv har man lättare att utstå svårigheter och motgångar i vardagen 

(Psykologiguiden, 2013). 

Det är även av vikt med en god självkänsla för att minska risk för depressioner(Lindwall, 

2011). 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka huruvida övervikt påverkar ungdomars 

självkänsla baserat på tidigare forskning. Vi vill undersöka om en ungdom som är överviktig 

löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, i detta fall låg självkänsla, eller om risken ligger 

på samma nivå som för en normalviktig ungdom. 
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Metod 

Design 

En litteraturstudie innebär att man gör en skriftlig sammanställning av den kunskap som finns 

inom ett visst forskningsområde. Vi kommer systematiskt granska vetenskapliga artiklar utifrån 

deras metoder, resultat samt hur de har utfört sina studier.  

Datainsamling och dataurval 

Vi har använt oss av databasen PubMed för att söka efter artiklar till denna litteraturstudie. Vi 

har sökt efter artiklar genom att använda söktermen “Overweight OR obesity AND self-esteem“ 

med tillagda inställningar där ålder, barn upp till 18 år samt unga vuxna, 19-24 år, har valts. 

Publiceringstid har angetts till att artiklarna ska ha publicerats de senaste 5 åren, 2008 och 

framåt, samt artikelspråk har valts till svenska samt engelska, detta ger en träff på 182 unika 

artiklar, sökningen gjordes 22 april 2014. Vi har valt att använda oss av både kvalitativa samt 

kvantitativa ansatser på artiklarna vi analyserar i denna litteraturstudie. 

 För att kontrollera hur många artiklar som finns tillgängliga inom området i stort har vi 

gjort sökningar då vi använt endast ett utav våra sökord per sökning. Sökningen gjordes 2014-

05-17. Vid sökning med enbart sökordet “obesity” fick vi 197 924 träffar. När vi använt sökordet 

“overweight” fick vi 152 591 träffar samt vid sökning på sökordet “self-esteem” fick vi 86 283 

träffar. Då dessa sökningar gav väldigt många träffar har vi sammansatt våra sökord och då fått 

182 träffar. 

 Vi har även gjort sökningar på olika åldersgrupper inför denna uppgift, vi använde 

samma sökterm och samma inställningar förutom ålder, vi fick då 55 träffar på artiklar som 

involverade unga vuxna, 18-24 år samt 155 träffar på artiklar som involverade barn 0-18 år. 

Genom denna sökning har vi inte inkluderat några artiklar utan vi ville undersöka hur många 

artiklar som fanns publicerade inom de olika åldersintervallen. 

 De artiklar med en rubrik som nämnt det på det vi vill undersöka, self-esteem, började vi 

läsa abstracten på för att därefter bestämma oss för om den artikeln ska läsas i fulltext. Av de 

abstract som gav oss information som behandlade vårt ämne laddades hela artikeln ner för vidare 

läsning och den fick sedan genomgå ännu ett urval utefter artikelns helhet. Bestod artikeln inte 
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av barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma och upplevd självkänsla exkluderades 

den. 

 De inklusionskriterier vi har gått efter i sökningen efter artiklar har varit tydliga etiska 

förhållningssätt då artiklarna undersöker barn och ungdomar. Artikeln ska vara publicerad inom 

det intervall vi valt, senaste fem åren, involvera individer i åldern 0-24 år som klassificerats som 

överviktiga. Artikeln skall finnas fritt tillgängligt online samt vara skriven på engelska eller 

svenska för att inkluderas. 

 Artiklarna som vi har exkluderat efter läsning har exkluderas på grund av att de inte har 

undersökt självkänsla utan de har undersökt exempelvis particepanternas nutritionskunskaper 

och deras upplevda självbild. Annan orsak till exkludering var att de undersökt fysisk aktivitet 

och mental hälsa, vilket är för brett för denna litteraturöversikt. Vi har även exkluderat artiklar 

som vi ansett inte haft tillräckligt tydliga etiska förhållningssätt. Artiklar som inte har följt våra 

inklusionskriterier har även de exkluderats fastän de skulle varit intressanta för analys, 

exempelvis publiceringsår innan 2008. 

Vi har båda sökt efter artiklar och delat upp arbetet mellan oss. En har börjat söka artiklar 

från första artikeln som visades i sökningen och den andra har börjat från sista artikeln, detta för 

att inte dubbelarbeta i sökningen. När vi har inkluderat en artikel har vi i en gemensamt 

dokument angett referensen till artikeln, genom detta dokument är det dessutom enklare att hålla 

koll på antalet inkluderade artiklar. Vi har när vi hittat tio artiklar som vi vill inkludera läst 

igenom samtliga artiklar och sedan analyserat dessa tillsammans och diskuterat oss fram till vårt 

resultat.  
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Tabell 2, Sammanställning av artikelsökning. 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

  

Obesity OR 

overweight 

AND self-

esteem. 

182 30 abstract 14 5 

PubMed Obesity OR 

overweight 

AND self-

esteem. 

182 38   12  5 

           

Databearbetning/Analys 

Vid analysen av artiklarna har vi efter noggrann läsning sorterat artiklarna utefter 

datainsamlingsmetod samt analysmetod för att kunna placera artiklarna i vår tabell över 

inkluderade artiklar. Efter sorteringen har vi påbörjat analysen av artiklarna. I samband med 

analysen av artiklarna har vi delat in artiklarna i kategorier som formar rubriker i resultatdelen. 

Vi har därefter påbörjat en grov sammanfattning av resultatet i artiklarna för att sedan 

sammanställa dessa till vårt resultat. 

Etiska aspekter 

Etiska aspekter vi har tagit hänsyn till i denna litteraturstudie är att då vi undersöker övervikt och 

dess påverkan på självkänsla hos ungdomar har det varit väldigt viktigt att de studier och artiklar 

vi använt oss av blivit godkända av etiska råd i respektive land där studien har genomförts. 

 Vi har också varit noggranna med vår referenshantering till dessa olika studier och 

artiklar för att betona att dessa artiklar inte är skrivna utav oss utan av andra forskare. 
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Resultat 

Loth, Mond, Wall och Neumark-Sztainer(2011) inriktar sig på att ta reda på mer kring 

överviktiga ungdomar och deras emotionella mående i sin studie. Författarna uppmärksammar att 

kvinnor som lever med övervikt påverkas mer av det än vad pojkarna gör. Författarna såg även 

tecken på att problem med psykiskt mående vid övervikt var vanligare för yngre än äldre 

ungdomar vilket kan bero på hormonförändringar i samband med puberteten. Slutsatsen de kom 

fram till genom sin forskning är att det behövs mer förebyggande åtgärder för att hjälpa 

överviktiga ungdomar för att på så sätt förhindra dåligt emotionellt mående.  

Även Rofey, Kolko, Iosif, Silk, Bost, Feng, Szigethy, Noll, Ryan och Dahl (2009) 

undersökte i sin studie förhållandet mellan vikt och humörstörningar hos barn/ungdomar. De 

kom fram till att det finns ett starkt samband mellan högt BMI och ångest eller depressioner. De 

hittade även indikationer på att flickor med högre BMI i högre grad led av ångest än pojkar, 

vilket i sig resulterar i dålig självkänsla. Författarna anser att det finns flera orsaker till 

humörstörningar hos unga med högt BMI, exempelvis så kan ångest och depressioner ge 

viktökning med tiden, ångest eller depressioner kan leda till en stillasittande livsstil samt ökar 

risken för känslomässigt ätande. Användning av psykiatrisk medicin i sig kan leda till viktökning 

samt påtryckningar från samhället att man ska vara “smal” samt även hormonella orsaker kan 

alla bidra till humörstörningar hos unga. Författarna(Rofey et.al., 2009) anser att studien 

motiverar till ytterligare utredningar för att kunna förebygga problem hos unga. Vissa 

indikationer tyder på att självkänsla har stärkts och depressioner har minskat när unga fått hjälp 

med viktminskning. 

Självkänsla, fetma och dess inverkan på ätstörningar 

I en studie gjord av Sonneville, Calzo, Horton, Haines, Austin och Field(2012) visade det sig att 

flickor som lever med fetma och var någorlunda nöjda med sin kropp hade lägre årlig 

viktuppgång jämfört med överviktiga flickor som var mindre nöjda med sin kropp. Flickor som 

var någorlunda nöjda med sin kropp hade 61 % lägre risk att utveckla hetsätningssyndrom 

jämfört med de som var mindre nöjda med sin kropp(Sonneville et.al., 2012). De som var helt 

nöjda med sin kropp löpte 85 % lägre risk att utveckla hetsätningssyndrom. Vid jämförelse 
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mellan åldrar hos ungdomarna kunde författarna se att de som var nöjda med sin kropp löpte 

lägre risk att utveckla hetsätning, speciellt bland yngre ungdomar. 

Författarna Ternouth, Collier och Maughan(2009) utgick från att emotionella problem, 

exempelvis låg självkänsla, och extern “locus of control”, till exempel ohälsosamt ätbeteende 

som bulimi, anorexi, hetsätningssyndrom, i barndomen ligger till grund för viktökning i vuxen 

ålder. Deras resultat visar på högre förekomst av övervikt på grund av låg självkänsla och extern 

“locus of control” hos kvinnor jämfört med hos män. Studien ska enligt författarna motivera till 

ett tidigt ingripande(innan 10års ålder) för att hindra den ökande fetmaepidemin i samhället.  

Även i studien gjord av Ferrante, Fiore, Sciacca, Leon, Sciacca, Castaing och Modonutti 

(2010) kunde författarna få fram siffror som tyder på att i samband med ökad förekomst av 

övervikt även sker en ökning av ätstörningar och olika dieter. Studien belyser sambandet mellan 

bantning, kön och självkänsla.  

Studien utfördes i Italien där man märkt en markant ökning av barnfetma. I åldersgruppen 

6-17 år såg man att 24 % av barnen lever med övervikt, vanligast var förekomsten i södra 

Italien(Ferrante et.al., 2010). Författarna uppmärksammar att mycket litet investeras i lämpliga 

förebyggande åtgärder för att förebygga barnfetma. Författarna nämner att förekomsten av 

ätstörningar var högre hos flickor än hos pojkar fastän förekomsten av övervikt och fetma var 

högre hos pojkar.  

Ferrante et.al. (2010) anser att studien visar tecken på att diet oftast förekommer på grund 

av ett generellt “ideal” att vara smal snarare än ett verkligt behov av viknedgång. 

Skillnader mellan etniciteter 

I två artiklar(Caccavale, Farhat och Iannotti, 2013; McClure, Tanski, Kingsbury, Gerrard, 

Sargent. 2010) vi har analyserat kan man se att det finns skillnader mellan etniciteter i hur 

ungdomar upplever sin kropp. I studien utförd av Caccavale et.al. (2013) som undersökte 

sambandet mellan vikt och kroppsuppfattning hos amerikanska ungdomar, medelålder 14,4 år, 

rapporterade pojkarna att de var nöjda med sin kropp i större utsträckning än flickor.  

Övervikt och fetma är relaterat till kroppsligt missnöje och brukar leda till sämre socialt 

umgänge för både flickor och pojkar. I denna studie upplevde flickorna större socialt umgänge 

jämfört med pojkar men var ändå mindre nöjda med sin kropp då pojkarna rapporterade att de 

var nöjda i större utsträckning än flickor(Caccavale et.al., 2013). Vid jämförelse med 
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normalviktiga ungdomar så är ungdomar som lever med övervikt eller fetma mindre nöjda med 

sin kropp och har ett sämre socialt umgänge. Man kan även se att ungdomar med bra socialt 

umgänge var mer nöjda med sin kropp jämfört med ungdomar med ett mindre socialt nätverk. I 

denna studie fick man även fram att ungdomar med afroamerikansk härkomst i större 

utsträckning är nöjda med sin kropp jämfört med andra etniciteter, i detta fall vita. Denna 

information har även McClure et.al. (2010) fått fram i sin forskning.  

I McClure et.al. (2010) forskning visade det sig att det fanns skillnader mellan etniciteter. 

De kom fram till att afroamerikanska ungdomar hade bättre självkänsla än sydamerikanska samt 

vita ungdomar och det var speciellt tydligt hos ungdomar som lever med fetma. Låg självkänsla 

var något vanligare hos äldre ungdomar samt hos flickor. Ungdomar som dessutom sökte efter 

mycket uppmärksamhet, var rebelliska eller de som tittade mycket på TV rapporterade lägre 

självkänsla än andra ungdomar.  

Ungdomar med föräldrar som ställde högre krav, ungdomar med bättre skolprestation 

eller ungdomar som var involverade i lagsporter hade bättre självkänsla(McClure et.al., 2010). 

Man kunde även se att afroamerikanska flickor inte löpte lika hög risk att drabbas låg självkänsla 

som flickor av andra etniciteter. Låg självkänsla ter sig vara extra vanligt hos flickor av 

etniciteterna vita, sydamerikanska och mixad etnicitiet. McClure et.al. (2010) fann också att 

pojkar av sydamerikansk etnicitet löpte lika stor risk, 2,5 till 3 gånger större, att utveckla låg 

självkänsla som flickor. 

Påverkan på hälsorelaterad livskvalitet 

Studier(Ratcliff, Eshleman, Reiter-Purtill & Zeller, 2013; Wallander, Karbawy, Toomey, Lowry, 

Elliott, Escobar-Chaves, Franzini & Schuster, 2013) har även visat på att övervikt har ett 

samband med HRQOL, Health Related Quality Of Life. I studien utförd av Ratcliff el.al. (2013) 

som studerat ungdomar med fetma eller kraftig fetma(BMI över 40 kg/m
2
) som skulle genomgå 

en Roux-en-Y Gastric Bypass, vidare Gastic by-pass, fick ungdomarna markera sin nuvarande 

kroppsstorlek samt markera en önskad storlek denne vill uppnå efter operation. Efter genomförd 

Gastic by-pass operation såg man en kraftig minskning av självupplevd kroppsstorlek 6 månader 

efter operation och ungdomarna hade bibehållit samma önskvärda kroppsstorlek. I samband med 

den postoperativa viktnedgången reducerades den negativa kroppsuppfattningen med störst 

förändring de första 6 månaderna(Ratcliff et.al., 2013). 
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Man kunde se att om de upplevde sin nuvarande kroppsstorlek och den önskade 

kroppsstorleken med ett mindre spann gav det ett bättre resultat på hälsorelaterad livskvalitet. 

Kroppsbild är starkt relaterat till känslolivet hos ungdomar och en förbättrad kroppsbild ger 

bättre självkänsla som i sin tur minskar risken för ohälsosamt beteende(Ratcliff et.al., 2013). 

I studien utförd av Wallander et.al.(2013) rapporterade ungdomar som levde med 

övervikt, fetma eller kraftig fetma signifikant sämre hälsorelaterad livskvalitet, fysiskt utseende, 

kroppsuppfattning och självvärde jämfört med normalviktiga ungdomar. Ungdomar med fetma 

och kraftig fetma rapporterade dessutom sämre psykosocial livskvalitet och social livskvalitet 

jämfört med normalviktiga ungdomar. Wallander et.al. (2013) lade sedan till variabeln 

socioekonomisk bakgrund samt etnicitet till jämförelsen om hälsorelaterad livskvalitet och då 

visade det sig att skillnaderna inte längre var relevanta hos ungdomar med fetma och kraftig 

fetma men den fanns kvar hos överviktiga ungdomar. Vilket innebär att överviktiga ungdomar 

fortfarande upplevde sämre hälsorelaterad livskvalitet medans ungdomar med fetma eller kraftig 

fetma inte upplevde detta längre. 

Inget samband 

I en studie av Mond, van den Berg, Boutelle, Hannan samt Neumark-Sztainer(2012) kan 

man utläsa att överviktiga ungdomar hade lägre självkänsla och depressiva känslor i något större 

utsträckning än normalviktiga ungdomar. Skillnaderna mellan överviktiga och normalviktiga 

ungdomar var däremot inte tillräckligt stora för att nå statistisk signifikans. Forskarna utförde 

ytterligare en analys med variabeln “kroppsligt missnöje” och i denna analys hade övervikt inte 

någon negativ inverkan på självkänsla eller depressiva känslor. 

 Även Wallander et.al.(2013) kom fram till att låg självkänsla inte har något samband med 

övervikt hos ungdomar med fetma eller kraftig fetma när man tog hänsyn till socioekonomisk 

bakgrund och etnicitet, men sambandet fanns däremot kvar hos ungdomar med övervikt. 

Longitudinella resultat 

Ratcliff, Eshleman, Reiter-Purtill & Zeller(2013) samt Ternouth, Collier & Maughan(2009) har 

gjort longitudinella studier där de kommit fram till att om barnen upplevt låg självkänsla vid tio 

års ålder ökar risken för övervikt i vuxen ålder(Ternouth et.al., 2009). Ratcliff et.al. (2013) 
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gjorde jämförelser 12 månader efter operation och kom då fram till att även liten viktnedgång ger 

en tydlig positiv verkan på den egna kroppsbilden hos ungdomar.  

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar 

Författare 

och år 

Plats för 

studien 

Antal 

deltagare 

Studiedesign/m

etod 

Resultat Slutsats 

Caccavale, 

Farhat & Iannott. 

2012. 

USA 6909 Kvantitativ Pojkar är i större 

utsträckning nöjda med 

sin kropp jämfört med 

flickor. Övervikt är 

relaterat till missnöjdhet 

med sin kropp och 

mindre socialt liv för 

både pojkar och flickor. 

Genom att få 

ungdomar att 

skapa starka 

vänskapsband 

minskar risken 

för missnöjdhet 

för sin kropp. 

      

Ferrante, Fiore, 

Sciacca,Leon, 

Sciacca, 

Castaing & 

Modonutti. 2010 

 

Italien/Sicilie

n 
 2335 Kvantitativ Självkänsla och diet har 

ett samband. Personer 

med låg 

självkänsla(40,8%) gick 

oftare på diet jämfört 

med personer med bra 

självkänsla(20,9%). 

Att börja med en 

diet beror inte 

enbart på grund av 

övervikt utan även 

egen 

kroppsuppfattning

.  

Kendrin, 

Sonneville, 

Calzo, Horton, 

Haines, Austin & 

Field. 2012. 

USA 1559 Kvantitativ Flickor som var 

någorlunda nöjda med 

sin kropp hade lägre årlig 

BMI-ökning. 

Överviktiga som 

är någorlunda 

nöjda med sin 

kropp löper lägre 

risk att utveckla 

hetsätningssyndro

m.  

Loth, Mond, 

Wall & 

Neumark- 

Sztainer. 2011. 

USA 2516 Kvantitativ Självkänsla hos 

överviktiga ungdomar 

förändrades inte med 

tiden(5 år). 

Övervikt har ett 

samband med 

känslolivet hos 

ungdomar. 

McClure, Tanski, 

Kingsbury, 

Gerrard & 

Sargent. 2010. 

USA 6522 Kvantitativ Låg självkänsla är 

vanligare hos äldre 

ungdomar samt flickor. 

Speciellt vanligt hos 

ungdomar med 

fetma(30%). 

Vid förändring av 

specifika faktorer 

minskar risken för 

besvär som har 

samband med låg 

självkänsla. 
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Mond, van den 

Berg, Boutelle, 

Hannan & 

Neumark-

Sztainer. 2010. 

USA 806 Kvantitativ Överviktiga har något 

lägre självkänsla än 

normalviktiga men det 

nådde inte statistiskt 

signifikans. 

Samband mellan 

fetma och låg 

självkänsla är inte 

lika tydligt när 

man tar in 

variabeln 

kroppsligt 

missnöje. 

Ratcliff, M.B., 

Eshleman, K.E., 

Reiter-Purtill & 

Zeller .2011. 

 

USA 16 Kvantitativ Självupplevd 

kroppsstorlek minskade 

märkbart mellan 

baslinjen och 6 månader, 

däremot ingen minskning 

mellan 6 och 12 

månader. 

Förbättrad 

kroppsuppfattning 

leder till förbättrad 

självkänsla. 

Rofey, Kolko, 

Iosif, Silk, Bost, 

Feng, Szigethy, 

Noll, Ryan & 

Dahl. 2009. 

USA 285 Kvantitativ och 

kvalitativ 
Barn som lider av 

depression eller ångest 

löper större risk för högt 

BMI. 

Resultatet 

beskriver det 

invecklade 

sambandet mellan 

barns fysiska och 

psykiska hälsa. 

Ternouth, Collier 

& Maughan . 

2009. 

 

England 7588 Kvantitativ Låg självkänsla i 

barndomen är en 

indikator för högre BMI i 

vuxen ålder. 

 

Låg självkänsla är 

ett resultat av 

fetma samt är en 

riskfaktor till 

viktuppgång i 

vuxen ålder. 

Wallander, 

Kerbawy, 

Toomey, Lowry, 

Elliott, Escobar-

Chaves, Franzini 

& Schuster. 

2013. 

USA 5147 Kvantitativ och 

kvalitativ 
Överviktiga rapporterade 

betydligt sämre HRQOL 

än normalviktiga. 

Det finns ett 

samband mellan 

övervikt och 

HRQOL mellan 

olika 

samhällsklasser 

och etniciteter. 

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden vi har använt i denna litteraturstudie tycker vi har fungerat bra. Vi har använt oss av 

den databas som rekommenderats i första hand, PubMed. Där har vi funnit tillräckligt många 
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artiklar av intresse för att vara nöjda med enbart en databas. Vi har båda sökt efter artiklar till 

undersökningen vilket troligtvis gynnat oss tidsmässigt.  

 Vi bestämde oss tidigt i arbetet för vilket sökord vi skulle använda oss av vid 

artikelsökning samt vilka andra tilläggsinställningar vi använt oss av, exempelvis publiceringstid 

samt ålder på barnen. Om vi hade delat in våra sökningar på två åldergrupper hade vi kunnat få 

fram ett annat resultat som sedan hade kunnat utvisa en skillnad mellan åldergrupper, exempelvis 

barn 0-18 år samt unga vuxna 18-24 år. En sådan jämförelse har vi inte utfört i denna studie utan 

vi har koncentrerat oss på om det finns något samband mellan övervikt och låg självkänsla. 

 Vi har använt oss av gemensamma dokument där vi båda har kunnat göra ändringar och 

tillägg av text. Där har vi använt oss av diverse olika dokument med olika innehåll som sedan har 

sammanförts till ett dokument. 

Eftersom vi var noga med de etiska aspekterna fick vi utesluta en del studier som innehöll 

relevant information för vårt arbete. 

Resultatdiskussion 

Vi hade som syfte till denna litteraturstudie att undersöka om överviktiga ungdomar löpte större 

risk för låg självkänsla jämfört med normalviktiga ungdomar. Vi tycker att vi har fått ett ganska 

tydligt svar på det, majoriteten av artiklarna vi har läst och inkluderat har visat på ett samband. 

Däremot är det två utav de inkluderade artiklarna som inte har visat på samband om man 

analyserat med faktorer som socioekonomisk bakgrund(Mond et.al., 2010; Wallander et.al., 

2013). 

Då vi funnit i några utav våra artiklar att det finns etniska skillnader i hur man utvecklar 

sin självkänsla kan man undra sig vad detta beror på. En orsak till etniska skillnader skulle kunna 

vara kulturellt betingat då vissa kulturer lär sina barn och ungdomar att man som individ ska 

klara sig på egen hand(Olsson, 2012) mycket tidigare än vad andra etniciteter lär sina barn. Detta 

kan diskuteras vidare om det är på gott eller ont. Men i syftet att öka självkänslan hos 

ungdomarna skulle det kunna vara en god sak att lära dem självständighet redan i tidig ålder då 

det skulle kunna gynna dem i vuxenlivet.  

 Vi har även i två studier inhämtat information om att viktnedgång hos ungdomar ska ha 

en positiv verkan på den hälsorelaterade livskvaliteten vilket verkar vara relevant(Ratcliff et.al., 

2011; Wallander et.al., 2013). I samband med viktnedgång får självförtroendet en skjuts i en 
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positiv riktning och därmed leder det till bättre livskvalitet. Vilket vi anser att man kan se ganska 

tydligt i dagens samhälle då personer som går ned i vikt får en annan attityd till omvärlden. 

Däremot fick Wallander et.al. (2013) fram efter vidare analys med tillägg av variablerna 

socioekonomisk bakgrund samt etnicitet fram till att så inte var fallet hos överviktiga ungdomar, 

däremot fanns skillnaden fortfarande kvar hos ungdomar med fetma eller kraftig fetma. Detta 

skulle kunna bero på de kulturella skillnader vi tidigare nämnt men även attityderna i samhället 

där ungdomarna lever. Det skulle kunna vara så att ungdomarna bor i socialt utsatta områden där 

majoriteten av invånarna är låginkomsttagare, vilket kanske kan ge en syn som att en överviktig 

ungdom har bättre inkomstförhållanden då de har tillräckligt med mat på bordet som är 

någorlunda nyttig jämfört med en ungdom med fetma eller kraftig fetma vars familj kanske inte 

har råd att inhandla nyttig mat. En familj som enbart lever på halvfabrikat, vilket ibland anses 

som ett billigare alternativ, får troligtvis inte i sig tillräckligt med energi vilket gör att de äter mer 

vilket i sin tur kan leda till viktuppgång. 

I tre studier vi granskat (Sonneville et.al., 2012; Ternouth et.al., 2009: Ferrante et.al., 

2010) tog de upp ämnet ätstörningar, så som hetsätning, anorexi, och konstaterade att det finns 

ett samband mellan dessa och övervikt samt dålig självkänsla. Det är ett problem som vi tycker 

att man borde fokusera mer forskning kring för att kunna finna lämpliga åtgärder i tidig ålder då 

ätstörningar kan utvecklas sig till ett livslångt och eventuellt livsfarligt beteende. Vi tror att 

grunden till det här problemet kan vara det rådande skönhetsidealet som är i dagens samhälle, 

man ska vara “smal” för att vara vacker och olika medier skriver ständigt om dieter och träning 

för att bli smal och vacker snabbt istället för att fokusera på att träning ska vara till för hälsans 

skull. Barn och ungdomar har dessutom i regel inget inflytande över den mat som serveras i 

hemmet och ingen riktig kunskap om vad som är nyttigt, vilket gör dem mer mottagliga för 

mediers budskap om olika snabba lösningar i form av dieter och träning istället för att göra 

nyttigare val i vardagen genom att välja bort godis, chips och läsk för att välja hälsosammare 

alternativ som frukt och vatten. Det är här vi tror att åtgärder behöver göras på ett tidigt stadium 

för att upplysa både barn och deras föräldrar om vikten av hälsosamma val i vardagen samt även 

stärka ungas självkänsla att kunna stå emot trycket från rådande samhällsideal. I flera av 

studierna kan man se att det är främst flickor som har en lägre självkänsla(Caccavale et.al., 2013; 

Ferrante et.al., 2010; McClure et.al., 2010; Loth et.al., 2011; Sonneville et.al., 2012; Ternouth 

et.al., 2009; Rofey et.al., 2009) vid övervikt även fast det är vanligare med övervikt bland pojkar. 
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Vi tror att även det har med pressen från medier att vara smal att göra, flickor “matas” dagligen 

med bilder på smala modeller i tv, tidningar och internet. 

Flertalet artiklar(Ferrante et.al., 2010; Loth et.al., 2011; Rofey et.al., 2009; ) påtalar 

vikten med tidig intervention mot övervikt. En tidig intervention för att minska risken för att 

barnen ska utveckla övervikt tycker vi är relevant då det är lättare att minska sin vikt i tidig ålder. 

Det är lättare att få barnen att börja med hälsosamma vanor, exempelvis lagidrott på fritiden, än 

vad det kanske är för vuxna individer att börja motionera regelbundet från ett tidigare 

stillasittande liv. I och med viktminskningen som kan komma av de hälsosamma vanorna, 

exempelvis lagidrott, lyfts även självförtroendet som har positiv verkan på självkänslan(McClure 

et.al., 2010). I och med denna information skulle en intervention kunna vara reducerade priser 

för medlemskap i en idrottsförening. 

Det framgår i två av studierna(Rofey et al., 2009; Loth et al., 2011) att det är komplicerat 

att avgöra hur mycket av ungdomars problem kan kopplas samman med puberteten, vi tror att det 

finns behov av att undersöka det närmare, i vilket fall väga in den faktorn tyngre, när man gör 

liknande studier för att kunna få ett mer rättvisande resultat. 

Intressant att nämna är att åtta stycken av våra inkluderade artiklar är utförda i USA, en 

är genomförd i England och en i Italien. Vi har tidigare nämnt att överviktsstatistiken ökat 

signifikant i Stillahavsområdet samt Kina(http://www.forskning.se, 2011) men därifrån har vi 

inte funnit relevanta artiklar att analysera.  
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Slutsats  

Vi har i denna litteraturstudie kommit fram till att övervikt har ett signifikant samband med låg 

självkänsla. Det finns studier som visar på ett mindre samband när analys med andra variabler, 

socioekonomisk bakgrund samt etnicitet, lagts till.  

Vi har sett skillnader mellan etniciteter då det gäller upplevd självkänsla hos överviktiga 

ungdomar, detta kan bero på flera orsaker, vår huvudhypotes till de etniska skillnaderna är att det 

är kulturella skillnader i uppväxten som spelar in. Etniciteten som rapporterar bättre självkänsla 

än andra etniciteter är afroamerikaner. 

 Flickor rapporterar låg självkänsla i större utsträckning än pojkar. Vilket kan vara en följd 

av rådande skönhetsideal som många gånger är riktade mot flickor i större utsträckning än 

pojkar. 

 Vi har sett att barn som är involverade i lagsporter har bättre självkänsla än barn som inte 

är involverade i en lagsport. Detta kan vara ett resultat av gruppsamhörigheten som bildas i ett 

idrottslag. 
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