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SAMMANFATTNING 
 
 
I hela västvärlden är övervikt bland barn och ungdomar ett ökande problem. Det är därför 
viktigt för såväl vårdpersonal som allmänhet att få kunskap om hur den som är överviktig 
upplever sin situation för att kunna erbjuda rätt hjälp och stöd. Litteratursökningen visade 
sparsamt med vetenskapliga studier som behandlade upplevelsen av att vara överviktig, 
vilket motiverar denna studie. Syftet med studien var att beskriva tonåringars upplevelse 
av att leva med övervikt och hur det påverkar dem i det dagliga livet. Metoden är en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats, skriven utifrån ett livsvärldsperspektiv. I resultatet 
framkom att övervikt i tonåren ofta leder till mobbning, våld, missbruk och en 
problemfylld skolsituation. Att vara överviktig i tonåren var också nära knutet till 
depressiva symtom. Flera tonåringar uppgav att de var medvetna om att övervikten var en 
hälsorisk och därför var de även oroade över sin egen kroppsstorlek. De flesta tonåringar 
upplevde sig begränsade av sin övervikt och hade även en stark önskan om viktnedgång. 
De menade också att det var deras eget ansvar att ha kontroll över sin vikt och sin 
matkonsumtion. Resultatet kan bidra till att ge en ökad förståelse för dessa tonåringars 
situation och hur viktigt ett respektfullt bemötande är och vikten av att erbjuda 
professionell hjälp och stöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLL 
 
 
Bakgrund           1 
    Definition           1 
    Förekomst           1 
    Orsaker till övervikt         1 
    Konsekvenser av övervikt         2 
    Sjusköterskans roll          2 
    Subjektiv kropp          3 
    Livsvärld           3 
 
Problemformulering          3 
 
Syfte            4 
 
Metod            4 
    Material           4 
    Tillvägagångssätt                     6 
    Analys                      6 
    Forskningsetiska aspekter                    7 
 
Resultat                      8 
    Mobbning                       8 
    Frustration                      9 
    Begränsningar i det dagliga livet 9 
    Önskan om viktnedgång 10 
 
Diskussion 11 
    Metoddiskussion 11 
    Resultatdiskussion 12 
 
Referenser 14 
 
Bilagor 
    1. BMI-kurvor för barn 
    2. Artikelöversikt  
  
  
    
                   
      
 
 
 
 



                                     

BAKGRUND 
 
 
Förekomsten av övervikt bland barn och tonåringar ökar ständigt i västvärlden. De 
senaste åren har den fysiska aktiviteten minskat och barn och tonåringar har idag en mer 
stillasittande livsstil (Berg, Simonsson & Ringqvist, 2005). Författarna anser att 
tonåringars upplevelse av att leva med övervikt är ett angeläget och intressant ämne att 
undersöka. I vårt framtida arbete som sjuksköterskor kommer vi att möta övervikt bland 
barn och tonåringar och se konsekvenserna det får senare i livet. Det är viktigt att få en 
ökad förståelse för tonåringarnas upplevelse av att leva med övervikt för att kunna 
bemöta dem på ett respektfullt och professionellt sätt.  
 
Definition 
Övervikt definieras enligt Nationalencyklopedin som kroppsvikt som överstiger vad som 
anses vara en övre gräns för normalvikt. Begreppet övervikt innefattar enbart ökad 
kroppsvikt som är orsakad av förhöjd mängd kroppsvävnad (Nationalencyklopedin, 
1996). Fetma definieras som en abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen. Fetma är 
vanligen liktydigt med övervikt (Nationalencyklopedin, 1991). Enligt Janson och 
Danielsson (2003) är övervikt ingen sjukdom i sig utan innebär en risk för att utveckla 
fetma. Fetma är däremot en sjukdom. Det är alltså fetma som är det allvarliga tillståndet. 
Författarna har valt att endast använda sig av begreppet övervikt i texten eftersom 
begreppen övervikt och fetma ofta används synonymt. 
 
Hos både barn och vuxna definieras fetma med hjälp av BMI. För att mäta mängden 
kroppsfett är kroppsmasseindex eller body mass index (BMI) den bästa metoden. För att 
mäta detta divideras vikt i kilo med längd i meter i kvadrat. Det är dock inte helt 
problemfritt att använda sig av BMI eftersom det varierar med kroppsproportionerna, 
ålder och pubertetsstatus. Ytterligare en svaghet med BMI är att det inte skiljer mellan 
fett och muskelmassa. För barn används särskilda BMI-kurvor som visar BMI för varje 
ålder, se bilaga 1. Gränsen för övervikt och fetma som används för vuxna kan ej användas 
för barn eftersom BMI varierar kraftigt med åldern (SBU, 2002).  
 
Förekomst  
I hela västvärlden är övervikt bland barn och ungdomar ett ökande problem. Studier som 
gjorts i Sverige visar att 18-25 procent av barn i tioårsåldern är överviktiga och att 3-4 
procent av barnen i dessa åldrar har fetma. I samband med mönstring inom 
försvarsmakten har det framkommit att andelen unga män med övervikt har fyrdubblats 
sedan 1950-talet (Ibid.).   
 
Orsaker till övervikt 
Både ärftlig benägenhet och omgivningsfaktorer inverkar för att fetma ska kunna 
utvecklas. Det har framkommit i flera studier att det biologiska arvet spelar stor roll, 
exempelvis har studier av adopterade barn visat att de i stor utsträckning antar samma 
kroppsform som sina biologiska föräldrar (Ibid.). Barns tendens att utveckla övervikt är 
också kopplad till barnens uppväxtmiljö och sociala status. Det har framkommit att risken 
för att bli överviktig är dubbelt så stor i de lägre samhällsklasserna. Det finns ett samband 
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mellan tiden som spenderas framför dator och TV och övervikt, även energiintaget har 
betydelse. Det har visat sig att de som äter frukost fem gånger i veckan eller mer sällan 
har en högre risk att utveckla övervikt jämfört med de barn som äter frukost dagligen 
(Frost Andersen, Lillegaard, Overby, Lytle, Klepp & Johansson, 2005). Berg et al (2005) 
menar att pojkar med övervikt har mer oregelbundna matvanor än normalviktiga pojkar. 
Det finns ett samband mellan övervikt och socioekonomisk status i I-länder där mat 
ständigt finns tillgängligt. Oregelbundna måltider och ett stort intag av energirik och 
onyttig mat, såsom chips, kakor och läsk har visat sig vara vanligt förekommande bland 
barn och tonåringar från lågutbildade familjer. Det har också framkommit att barn och 
tonåringar till högutbildade föräldrar konsumerade mer frukt och grönsaker. Unga män 
med lågutbildade mödrar hade högre BMI jämfört med unga män med högutbildade 
mödrar (Kark & Rasmussen, 2005).  
 
Enligt Agras, Hammer, McNicholas och Kraemer (2004) har föräldrarnas övervikt en 
direkt effekt på barnens övervikt. Likaså har födelsevikten och viktökningen under 
barnets första sex månader betydelse för risken att utveckla övervikt. Det har även 
framkommit att de barn som senare i livet utvecklar övervikt sover ungefär 30 minuter 
mindre än de som behöll sin normalvikt. SBU (2002) menar att för barn under tre år är 
risken låg för att övervikten ska bli bestående. Risken för att som vuxen drabbas av fetma 
är för dessa barn samma som för normalviktiga barn. Barn över tio år med uttalad fetma 
löper dock en stor risk för att denna fetma blir bestående. Prognosen för tonåringar med 
svår fetma är ännu sämre. Nästintill alla 15-åringar med BMI över 30 bibehåller sin fetma 
även som vuxna.  
 
Konsekvenser av övervikt 
Övervikt hos barn kan få både omedelbara och långsiktiga konsekvenser för folkhälsan. 
Detta drabbar både den enskilda individen och samhället i stort. Barn och tonåringar med 
övervikt löper stor risk att drabbas av allvarliga sjukdomar. Risken för diabetes ökar 
eftersom insulinkänsligheten minskar. Även förhöjda blodfetter förekommer i högre grad 
hos dessa barn. Övervikt leder till förändrat tillväxtmönster på grund av förändringar i 
hormonbalansen. Barn med övervikt växer vanligen snabbare än jämnåriga barn trots att 
de har en lägre grad av tillväxthormon. Under puberteten är tillväxten sämre hos barn 
med övervikt, men efter puberteten blir barnens längd ungefär densamma som övriga 
jämnårigas (SBU, 2002).  
 
Flera studier har visat att den psykosociala hälsan är sämre hos barn med övervikt. Det 
har framkommit att dessa barn är mer missnöjda med sin fysiska prestationsförmåga och 
att de genomgående har lägre självskattning än normalviktiga barn. Det framgick också 
att de blev retade och mobbade för sin övervikt. Den psykosociala ohälsan hos barn med 
övervikt kan bero på att många av föräldrarna till dessa barn lider av psykisk ohälsa. 
Övervikt kan således vara en effekt av familjens psykosociala ohälsa snarare än en orsak 
till den (Ibid.). 
 
Sjuksköterskans roll 
I vår kultur är det inte ovanligt att personer med övervikt möts av fördomsfulla attityder 
inom vården. Genom forskning om livskvaliteten hos personer med övervikt är 
förhoppningen att bidra till förändring av attityderna gentemot övervikt. Istället för att 
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skuldbelägga patienterna ska kraven höjas på hälso- och sjukvårdsinsatserna (SBU, 
2002). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska bygga på den 
enskilda människans värdighet och ges med respekt för alla människors lika värde. 
Hälso- och sjukvården ska främja goda kontakter mellan patienter och personal. Så långt 
det är möjligt ska vården och behandlingen tillgodose patientens behov av trygghet och 
utformas och genomföras i samråd med patienten.  
 
Subjektiv kropp 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är kroppen inte bara en fysisk gestalt utan det är via 
vår kropp vi förmedlar våra känslor och har kontakt med omvärlden. Människan är sin 
kropp och alla har ett unikt förhållande till sin kropp. Merleau-Ponty (1997) menar att det 
är via vår kropp vi upplever både oss själva och världen eftersom människan ständigt är 
närvarande i sin kropp. Vår identitet och våra upplevelser skapas och förmedlas via vår 
kropp. Den bild vi har av oss själva och den värld vi lever i formas genom våra sinnen. 
Förändras kroppen exempelvis till följd av skada eller sjukdom förändras människans 
upplevelse av sig själv och världen (Wiklund, 2003).  
 
Wiklund (2003) beskriver att människan är en enhet, bestående av kropp, själ och ande. 
Vår personlighet och hur vi utvecklas påverkas av hur vi samspelar med andra 
människor. Vi skapas i mötet med andra och reaktioner från människor i vår närhet är 
viktiga för hur vi upplever oss själva. Människan har tillgång till livet genom kroppen, vi 
lever alltså i och genom vår kropp. Kroppen är kärnan i människans hela existens. Med 
varje förändring i kroppen följer en förändring av vår tillgång till livet och världen. Detta 
blir extra tydligt när människan drabbas av sjukdom eller skada (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Livsvärld 
I forskning utifrån ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människans vardagsvärld och 
hennes dagliga tillvaro. Det innebär att beskriva och analysera livsvärlden eller delar av 
den så som den upplevs i syfte att fördjupa förståelsen för ett specifikt fenomen i 
livsvärlden. I livsvärldsperspektivet ligger fokus på relationen mellan världen och 
subjektet där människors upplevelser och erfarenheter betonas (Ibid). 
 
Livsvärlden kan beskrivas som den verklighet vi dagligen lever i och som vi ständigt tar 
för given. Ett livsvärldsperspektiv innebär att beskriva den levda erfarenheten i sitt 
sammanhang (Dahlberg, 1996). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
 
Övervikt bland barn och tonåringar är inte längre något ovanligt. Eftersom författarna 
endast funnit sparsamt med vetenskapliga studier när det gäller tonåringars upplevelse av 
att leva med övervikt anser författarna att det är ett angeläget ämne att undersöka. 
Frågeställningar som kom upp när vi diskuterade ämnet var följande: Vad är orsaken till 
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att övervikt bland tonåringar har ökat? Hur upplever tonåringarna detta? Känner de sig 
utstötta? Upplever de lidande/välbefinnande på grund av sin övervikt? Vad kan man göra 
för att förebygga övervikt? Hur behandlas det när det har uppkommit? Hur reagerar 
omgivningen? Eftersom det blir alltför omfattande att besvara alla dessa frågor har 
författarna beslutat att avgränsa sig genom att formulera två mer specifika frågor. 
 

• Hur upplever en tonåring sin övervikt? 
• Hur påverkas det dagliga livet? 

 
SYFTE 
 
 
Syftet med studien var att beskriva tonåringars upplevelse av att leva med övervikt och 
hur det påverkar dem i det dagliga livet.  
 
METOD 
 
 
För att besvara syftet genomfördes litteraturstudien med en kvalitativ metod. Vid 
beskrivningar av mänskliga upplevelser och händelser används i de flesta fall en 
kvalitativ metod. Denna forskningsmetod används även för att fördjupa och förklara 
förståelsen för mänskliga upplevelser. Forskaren strävar efter att förstå individens 
upplevelse och hitta mönster och kännetecken. Syftet med den kvalitativa metoden är 
holistiskt, vilket innebär att det som studeras är helheten och inte variabler (Willman & 
Stoltz, 2002).  
 
Studien genomfördes utifrån ett livsvärldsperspektiv, vilket innebär att upptäcka, 
analysera, klargöra och beskriva innebörden av det som studeras. För att kunna använda 
ett livsvärldsperspektiv krävs en öppenhet inför det som ska undersökas. Ett öppet 
livsvärldsperspektiv handlar om att se det unika i situationen och värna om den unika 
människan (Dahlberg, 1997). Målsättningen med livsvärlden som ansats är att utforska 
och förstå världen utan att förändra den. Det är viktigt att hela tiden vara öppen och 
följsam för det som undersöks. Det innebär att möta den andre så förutsättningslöst som 
möjligt och vara medveten om varje persons unikhet. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att vi alltid har någon form av förförståelse, att vi aldrig är helt 
förutsättningslösa (Dahlberg et al.). 
 
Material 
Sökningen efter material inleddes på Växjö universitetsbibliotek. Författarna använde sig 
av databaserna Cinahl, PubMed, SweMed+, PsykINFO, Elin@Växjö och Libris. Cinahl 
är en databas som innefattar områdena omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. 
Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning. PubMed täcker områdena omvårdnad, 
medicin och odontologi. Databasen innehåller till största delen vetenskapliga artiklar. 
SweMed+ är en databas som täcker vårdforskning. PsykINFO är en bred databas och 
innefattar psykologisk forskning inom bland annat medicin och omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2003). Elin@Växjö är en databas som integrerar information från databaser, 
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förlag och öppna e-print arkiv 
(http://elin.lub.lu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=se, 2006).  
 
Författarna ansåg det angeläget att använda sig av ett flertal databaser för att bredda 
sökningen. Sökningen genomfördes med ett antal sökord och olika kombinationer av 
dessa. De sökord vi använde oss av var obesity, overweight, child, adolescent, 
experience, perception, body image, attitude, daily living och quality of life. 
Kombinationerna av dessa sökord och antalet träffar redovisas i tabell 1. Författarna 
begränsade sökningarna genom att välja age 13-18, english och nursing journals i de 
databaser där funktionen more limits fanns. Författarna gjorde även en manuell sökning. 
Rikscentrum för överviktiga barn kontaktades angående den pågående studien Stopp.  
 
Tabell 1. Redovisning av databaser, sökord och antal träffar.  

Databas Sökord Urval Antal träffar 
SweMed+ 1. obesity or overweight   645
  2. child$ or adolescent$   10311
  3. kombinera  1+2 133
Cinahl 1. obesity (explode) Complications,    3070
    Ethical issues, nursing,   
    Prevention and control,   
     Psychosocial factors,   
    Trends, risk factors   
  2. more limits age 2-18 1031
  3. attitude (explode)  Attitude, attitude to life 78204
  4. experience Experience mp,  36213
    Search as keymord   
  5. quality of life (explode) Ethical issues,  108
    Psychosocial factors   
  6. daily living  Activities of daily living 103
     (explode)   
    Physiology,    
    Psychosocial factors   
  7. kombinera 3 or 4 or 5 or 6 106845
  8. kombinera 2 and 7 73
  9. perception (explode)   9822
  10. kombinera 2 and 9 36
  11. perception Perception mp, 11928
    Search as keymord   
  12. kombinera 2 and 11 16
  13 body image (explode)      2339
  14. kombinera 2 and 13    35

 PubMed 1. (obesity or overweight) and English, nursing journals 45
     (attitude or experience) Age 13-18 years 

 Elin@ 1. adolescent and obesity 413
 Växjö 2. kombinera 1+experience 9

 3. kombinera 1+perception 9
 PsykINFO 1. obesity  Explode 5449

 Attitudes toward 
 2. more limits Age 13-17 years 628
 3. body image (explode) 5411
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 4. kombinera 2+3 62
 1. obesity (explode) 5386
 2. experience$ Experience mp,  218132
 Search as keymord 
 3. more limits Age 13-17 years 21602
 4. kombinera 1 and 2 and 3 37

 Academic 1. overweight and children  34
 Search and experience   
 Libris 1. valfria sökord: övervikt   25
 bibliotekskod: VO   
 
Tillvägagångssätt 
Urvalet av artiklar gjordes utifrån de kriterier som gäller för att en artikel ska anses som 
vetenskaplig. För att en artikel ska räknas som vetenskaplig krävs att den är 
primärpublicerad i en vetenskaplig tidskrift. Innan artikeln publiceras skall den ha 
granskats av tidskriftens råd. Det är viktigt att en vetenskaplig artikel finns tillgänglig för 
forskare i bland annat olika databaser, kataloger och bibliotek. För att en artikel ska anses 
som vetenskaplig måste det finnas ett abstract. Detta bör innehålla syfte, metod, resultat 
och slutsats samt nyckelord som kännetecknar innehållet i artikeln. Den vetenskapliga 
artikeln måste även innehålla en introduktion, metod, resultat, diskussion, 
acknowledgement och referenser (Hanson, 2005). Författarna valde att enbart använda 
sig av artiklar publicerade senare än 1996, detta för att ta del av det mest aktuella 
forskningsmaterialet. Under sökningen påträffades endast ett begränsat antal av 
vetenskapliga artiklar som handlade om tonåringars upplevelse av att leva med övervikt 
och endast ett fåtal av dessa med en kvalitativ metod, varför även artiklar med en 
kvantitativ metod inkluderades.  
 
Under vår sökning i databaserna gjordes ett första urval av artiklar genom att titlarna i 
träfflistan lästes igenom. I de artiklar vars titlar tycktes överensstämma med syftet lästes 
abstractet igenom och ytterligare ett urval gjordes utifrån dess innehåll. I de fall där 
abstractet ansågs relevant för studien skrevs artikeln ut och lästes i sin helhet. Efter 
genomläsningen valdes de artiklar ut som passade in i studien. Slutligen återstod sju 
artiklar som användes till resultatet. En översikt av innehållet i dessa artiklar finns att se i 
bilaga 2.  
 
Alla artiklar skrevs ut i två exemplar för att författarna skulle läsa materialet var för sig 
och bilda sig en egen uppfattning. Efter genomläsningen valdes relevanta delar ut 
gemensamt. Allt arbete med uppsatsen har författarna gjort gemensamt. Synpunkter och 
tankar har lyfts fram och diskuterats.  
 
Analys 
Författarna har valt att analysera materialet utifrån Granheims & Lundmans (2004) 
analysmetod. Innehållsanalysen innebär att meningsbärande enheter lyfts fram ur texten. 
De meningsbärande enheterna kan antingen vara ord eller meningar med samma 
innebörd. Dessa sammanfattas sedan till kondenserade meningsbärande enheter som i sin 
tur utvecklas till koder. De kondenserade meningsbärande enheterna är en koncentrerad 
sammanfattning av de meningsbärande enheterna. En kategori svarar på frågan vad och 
inkluderar ofta ett antal underkategorier. Det kan dock vara svårt att skapa specifika 
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kategorier när texten handlar om upplevelser. Slutligen blir koderna till teman som svarar 
på frågan hur. Meningsbärande enheter, koder eller kategorier kan passa under flera än ett 
tema. Författarna började analysen med att var för sig läsa igenom artiklarna i sin helhet. 
Därefter diskuterades innehållet i artiklarna gemensamt och meningsbärande enheter 
plockades ut i varje artikel. De sammanfattades i kondenserade meningsbärande enheter 
som i sin tur blev en kod. De koder som återkom i flera av artiklarna utvecklades sedan 
till fyra kategorier. Utifrån dessa kategorier bildades rubriker till resultatet och materialet 
delades sedan in under dessa. Ett exempel på stegen i analysmetoden visas i tabell 2.     
 
Tabell 2. Stegen i analysmetoden.  

Meningsbärande enheter Kondenserade meningsbärande 
enheter 

Koder 

Av de som var BMI-klassificerade som Frustration över viktuppgång. Frustration 
överviktiga eller feta rapporterade hälften att  
de var frustrerade över sin ökade aptit och att  
deras lår, magar och höfter hade blivit fetare.  
Många tonåringar menade att det var deras Personligt ansvar att ha kontroll Ansvar 
personliga ansvar att ha kontroll över sin  över sin vikt. 
kroppsstorlek, figur och matkonsumtion.  
Flera av de överviktiga tonåringarna Mobbade och kallade fula saker Mobbning 
berättade att de blev mobbade och kallade fula på grund av sin vikt. 
saker på grund av sin vikt, framförallt i skolan.   
En del tonåringar, framför allt flickor Begränsade i klädval till följd av Begränsning 
upplevde att de var begränsade vad det gäller sin vikt. 
klädval till följd av sin vikt och sin kroppsform.  
 
Forskningsetiska aspekter 
I Helsingforsdeklarationen 1982 finns regler och riktlinjer som en forskare ska följa för 
att tillgodose grundläggande etiska krav. Enligt Helsingforsdeklarationen måste 
försökspersonernas integritet beaktas. Dessutom ska en bedömning göras av den 
förväntade nyttan i förhållande till de risker de kan innebära för försökspersonerna. Innan 
medverkan i en studie ska försökspersonerna informeras om projektets syfte, metod samt 
tänkbara risker och obehag (Hansagi & Allebeck, 1994). 
 
Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras när det gäller urval och presentation 
av resultat. Det är viktigt att välja studier där noggranna etiska överväganden gjorts eller 
studier som fått tillstånd från etisk kommitté. Forskaren måste redovisa samtliga artiklar 
som ingår i litteraturstudien samt presentera alla resultat. Det är oetiskt att endast 
presentera de artiklar som stödjer forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Eftersom författarna endast använde sig av redan publicerat material var det angeläget att 
ta reda på om författarna till artiklarna tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter. Alla 
artiklar vi använt oss av har varit vetenskapliga och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 
och författarna förutsätter därför att de forskningsetiska aspekterna har beaktats även i de 
artiklar där detta inte står angivet.    
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RESULTAT 
 
 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier: Mobbning, frustration, begränsningar 
i det dagliga livet och önskan om viktnedgång.  
 
Mobbning 
Flickor upplevde dubbelt så ofta som pojkar depressiva symtom. Tonåringar som 
upplevde sig väga för mycket hade en högre tendens till depressiva symtom än de 
tonåringar som kände sig nöjda med sin vikt (Daniels, 2005). Övervikt kan leda till låg 
självkänsla och tonåringar med övervikt är mer missnöjda med sin kropp än jämnåriga 
(Berg et al. 2005).  
 
Av de tonåringar som deltog i Wills, Backett-Milburn, Gregory & Lawtons (2006) studie 
upplevde hälften att de hade blivit mobbade eller kallade elaka saker på grund av sin vikt. 
En av flickorna beskrev det på följande sätt: 
  
 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 ´y me, like she kept shoutin’ at me  

“You better eat your dinner” an’ aw that, // Sad an’ sick, so I made mysel’ sick 
(Wills et als. 2006, s 400-401). 

  
I en annan studie upplevde pojkar med övervikt att de var utsatta för både sparkar och 
slag och även de själva retade sina skolkamrater i högre grad än andra jämnåriga gjorde. 
Det visade sig även att de överviktiga pojkarna upplevde att de hade fler symtom på 
depression såsom sömnsvårigheter, nervositet och suicidala tankar. Tonåringar med 
övervikt upplever stor oro över sin vikt och har ätstörningar i större utsträckning än andra 
jämnåriga. Att vara överviktig i tonåren leder i flera fall till en problemfylld skolsituation, 
våld, missbruk och få nära vänner (Berg et al. 2005). Det framkom i en annan studie att 
äldre tonåringar, 15 till 17 år, tenderade att i högre grad än yngre tonåringar uppge 
depressiva symtom och låg självkänsla. Det framkom även att de yngre tonåringarnas 
psykiska hälsa påverkades av BMI. De yngre tonåringarna med högt BMI var också mer 
benägna än jämnåriga med normalt BMI att uppge låg självkänsla och de menade också 
att de fungerade sämre både i skolan och socialt (Swallen, Reither, Haas & Meier, 2005). 
 
Hos både pojkar och flickor fanns det ett samband mellan BMI och verbal mobbning. 
Den verbala mobbningen innefattade både att de blev kallade elaka saker, retade och att 
andra gjorde sig roliga på deras bekostnad. Bland flickorna fanns det också ett samband 
mellan BMI och fysisk mobbning som ökade med ökat BMI. Hos både flickor och pojkar 
fanns det en koppling mellan BMI och relationsmobbning i form av utstötthet. 
Relationsmobbningen innefattade dock inte lögner och rykten och inte heller sexuella 
trakasserier. Även i denna studie framkom det att tonåringar med övervikt hade en 
tendens att mobba sina jämnåriga i högre grad än sina normalviktiga klasskamrater 
(Janssen, Craig, Boyce & Pickett, 2004). Av de tillfrågade uppgav två tonåringar med 
övervikt att de hade bytt skola till följd av mobbning (Wills et al. 2006).  
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En av flickorna i studien menade att den enda anledningen till att hon inte var utstött på 
grund av sin vikt var att hon var del av en populär grupp av vänner. Hon menade att andra 
tonåringar kände sig hotade av henne och hennes vänner. Däremot blev hon ständigt 
kritiserad i hemmet av sin mamma till följd av sina matvanor och sin vikt. Även en av 
pojkarna i studien berättade att han blev kritiserad av sin mamma och mormor av samma 
anledning. Ingen annan av informanterna uppgav att de blivit kritiserade eller mobbade 
av sin familj (Wills et al. 2006).     
 
Frustration 
En av informanterna berättade att hon var orolig över sin viktuppgång och hade konstant 
negativa tankar om sin feta kropp. ”I wear big sizes and that to hide it, I dinnae want 
anybody to see my fat.”  (Ibid. s. 399). 
 
Den allmänna uppfattningen bland eleverna i Brook och Teppers (1997) studie var att 
övervikt är en hälsorisk. Hälften av de tillfrågade var oroade över sin egen kroppsstorlek. 
Flickorna upplevde sig överviktiga i högre grad än pojkarna och de ville också gå ner i 
vikt i större utsträckning. Tonåringar med övervikt ansåg sig vara ohälsosamma och 
flickor bantade i högre grad än pojkar. Generellt fanns det en önskan om att ändra någon 
del av sin kropp bland tonåringar med övervikt.  
 
Hälften av tonåringarna med övervikt kände frustration över sin ökade aptit eller över att 
deras lår, magar och höfter hade blivit större. Dessa kroppsförändringar beskrevs ofta 
som oönskade och var något som framförallt oroade flickorna. En orsak till tonåringarnas 
övervikt var den minskade tiden tonåringarna spenderade på fysisk aktivitet. Många 
menade att de inte hade samma möjlighet att motionera som tidigare eftersom vännerna 
inte längre ville lägga ner lika mycket tid på fysisk aktivitet (Wills et al. 2006). 
 
Begränsningar i det dagliga livet  
Flera tonåringar upplevde sin övervikt som ett hinder för att skaffa nya vänner (Fonseca 
& Gaspar de Matos, 2005). I en studie som gjorts framkom det att tonårspojkar med 
övervikt hade färre vänner. Dessutom hade de en mer problemfylld skolsituation. Av de 
989 tillfrågade pojkarna upplevde 21 procent att de inte tyckte om att gå i skolan och 26 
procent uppgav att de var frånvarande mer än två gånger i månaden (Berg et al. 2005).  
 
En negativ konsekvens av övervikt som var mer förekommande hos flickorna var känslan 
av att vara begränsad när det gäller val av kläder. Få kände sig tillräckligt självsäkra för 
att använda liknande kläder som sina smala vänner. Detta kunde många gånger vara ett 
hinder vid klädköp eftersom de skämdes över att prova kläder inför andra. Bland pojkar 
var det däremot vanligare att de kände sig otillräckliga gentemot sina vänner när det 
gäller idrottsutövning. På frågan om varför en av pojkarna inte kände sig på topp när de 
talade om idrottsutövning svarade han: ”Because I get puffed out a wee bit more than my 
friends, some of them can run faster than me, // Just because they’re taller and thinner” 
(Wills et al. 2006, s 401). Tonåringar med övervikt upplevde sig handikappade av sin 
vikt. Denna uppfattning var mest uttalad bland pojkar och framförallt bland dem som 
idrottade (Brook & Tepper1997).  
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Tonåringar med övervikt upplevde att de generellt hade sämre hälsa än tonåringar med 
normalt BMI. De ansåg sig också ha fysiska begränsningar till följd av sin övervikt. 
Flickor angav i högre grad än pojkar att de hade en sämre hälsa, fler funktionella 
begränsningar, fler sjukdomssymtom, depression och låg självkänsla (Swallen et al. 
2005).  
 
Önskan om viktnedgång 
Tonåringar som var klassificerade som överviktiga talade ofta om sin vikt och 
kroppsstorlek i komplexa termer. De flesta av tonåringarna hade antingen något positivt 
att säga om sin vikt, kroppsstorlek eller delar av sin kropp eller kände de sig helt enkelt 
nöjda med sin kropp. En av informanterna tyckte om att se sig själv i spegeln eftersom 
hon upplevde sig smalare än vad hon gjort tidigare. ” I used to hate looking in the mirror 
when I was fat, I used to hate looking in it, but now I look in it every day, my wee favour” 
(Wills et al. 2006, s 400). Flertalet av informanterna i studien menade att det var deras 
eget ansvar att ha kontroll över sin kropp och sin matkonsumtion. Ingen av informanterna 
ansåg att föräldrarna hade något ansvar för deras vikt. En av tonåringarna var upprörd 
över att vara överviktig som en följd av brist på initiativförmåga och viljekraft (Ibid.)  
 

I mean if you’re the one that wants to lose weight, then you can’t say ”Right, 
mum, can you lose weight for me?” Or em, that’s up to you and you’re the one 
who has to go oot for exercise and cut doon on your foods and that eh? // like 
some days, I mean, I just can’t even be bothered eh? But that’s down tae me. I just 
can’t be bothered so I stay in (Ibid. s 400). 

 
Att gå ner i vikt ansågs som väldigt angeläget bland tonåringar med övervikt. Minskat 
kaloriintag tillsammans med fysisk aktivitet beskrevs som de vanligaste sätten för att 
lyckas gå ner i vikt (Daniels, 2005). Känslan av att ha kontroll, viljekraft och självkänsla 
ansågs vara nödvändigt för att kunna gå ner i vikt, men de tonåringar som försökt men 
inte lyckats gå ner i vikt kände sig upprörda, deprimerade och nedstämda. Hälften av de 
tonåringar som deltog i studien menade att det var mer effektivt att öka den fysiska 
aktiviteten istället för att ändra sina matvanor för att gå ner i vikt. De tonåringar som hade 
högst BMI kände sig frustrerade över att det var så svårt att gå ner i vikt. Lyckades de gå 
ner i vikt, men sedan gick upp igen kändes det som bortkastad tid och möda om 
viktnedgången inte blev bestående. De flesta pojkarna gick ner i vikt när de deltog i 
organiserad träning. Trots att flickorna uttryckte en önskan om att ta kontroll över sin vikt 
var de mer motsträviga till fysisk aktivitet. En av de främsta anledningarna var att de inte 
ville gå och träna utan sina vänner. En av flickorna beskrev det som ”I don’t know, I 
might start, like I’m going to start like swimming more and that, just I need all of my pals 
to come with me, I don’t like going [by] myself.” (Wills et al. 2006, s 401). 
 Att lyckas gå ner i vikt beskrevs av alla som något positivt. Lycka, stolthet, upprymdhet 
och motivation var ord som användes för att beskriva upplevelsen av att ha lyckats gå ner 
i vikt på egen hand (Ibid.). 
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DISKUSSION 
 
 
Några av de viktigaste fynden som framkom i vår studie var att tonåringar med övervikt 
löper en ökad risk att drabbas av depression. Att vara överviktig i tonåren leder ofta till en 
problemfylld skolsituation, våld, mobbning och missbruk. Det har framkommit att 
tonåringar upplever sin övervikt som ett hinder när det gäller att träffa nya vänner. 
Flertalet tonåringar menade att det var en hälsorisk att ha övervikt och flera var även 
oroade över sin egen kroppsstorlek. Tonåringar med övervikt upplevde sig handikappade 
av sin vikt. Denna upplevelse var mest uttalad bland pojkar och framförallt bland dem 
som idrottade. De flesta tonåringarna önskade att gå ner i vikt och de menade att det var 
deras eget ansvar att ha kontroll över sin vikt och sin matkonsumtion.  
 
Författarna anser att syftet med studien är uppnått trots att det har varit väldigt svårt att 
hitta relevanta artiklar. Ett större antal kvalitativa artiklar hade underlättat arbetet och 
bidragit till att frågeställningarna kunnat besvaras på ett bättre sätt. Detta eftersom det 
hade givit fler infallsvinklar till resultatet.  
 
Metoddiskussion 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Vid beskrivningar av mänskliga 
upplevelser används i de flesta fall en kvalitativ metod. Denna forskningsmetod används 
för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser (Willman & 
Stoltz, 2002). Studien genomfördes även utifrån ett livsvärldsperspektiv. Vid arbete 
utifrån ett livsvärldsperspektiv är det enligt Dahlberg et al. (2003) viktigt att hela tiden 
vara öppen och följsam för det som undersöks. Det innebär att möta den andre så 
förutsättningslöst som möjligt och vara medveten om varje persons unikhet. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att vi aldrig är helt förutsättningslösa, vi har alltid någon 
form av förförståelse. Författarna har i den mån det är möjligt försökt bortse från sin egen 
förförståelse för att bearbeta allt material på lika villkor. I livsvärldsperspektivet 
uppmärksammas människors upplevelser och erfarenheter (Ibid.). Författarna valde att 
arbeta utifrån det här perspektivet eftersom studiens syfte var att beskriva tonåringarnas 
upplevelser och erfarenheter.   
 
För att eventuellt öka studiens trovärdighet och få en bättre förståelse för hur tonåringar 
upplever sin övervikt kunde författarna ha genomfört en intervjustudie istället för en 
litteraturstudie. Vid en intervjustudie hade vi haft en större möjlighet att få svar på våra 
specifika frågor. Författarna ansåg dock att det var ett alltför känsligt ämne för att 
genomföra intervjuer eftersom det bland tonåringar kan upplevas som kränkande att bli 
intervjuad angående sin vikt. 
 
Vi har under vår datainsamling gjort en omfattande sökning. Sökningen genomfördes i ett 
flertal databaser och med ett stort antal sökord och olika kombinationer av dessa. Under 
vår sökning i olika databaser fann författarna endast en, för studien relevant artikel 
skriven med en kvalitativ metod. På grund av detta inkluderades även kvantitativa 
artiklar. En av de kvantitativa artiklarna ansåg författarna relevant till både bakgrund och 
resultat. Till bakgrunden har endast material från artikelns bakgrund använts och 
detsamma gäller för resultatet. Till denna studies resultat användes sju artiklar. Under 
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arbetet med resultatet fann vi att samma material ur artiklarna kunde placeras under flera 
rubriker, därför var det ibland svårt att veta under vilken rubrik materialet skulle placeras.  
 
Författarna anser att resultatets trovärdighet hade ökat om fler kvalitativa artiklar använts. 
Eftersom syftet var att beskriva upplevelsen var det ibland svårt att utläsa denna ur de 
kvantitativa artiklarna där resultatet mestadels redovisas genom statistik. På grund av att 
studien genomfördes med denna kvalitativa metod är resultatet inte generaliserbart.  
 
Under den manuella sökningen stötte författarna på en ännu ej publicerad studie om barn 
med övervikt. Studien vid namn Stopp leds av Claude Marcus vid Rikscentrum för 
överviktiga barn. Eftersom studien ännu inte är publicerad togs upprepad kontakt med 
Claude Marcus med förfrågan om att ta del av materialet. Tyvärr fick vi inget svar på vår 
förfrågan. Det hade varit intressant att få ta del av en sådan aktuell studie.  
 
Resultatdiskussion 
Den verklighet vi dagligen lever i och som vi ständigt tar för given kan beskrivas som vår 
livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv innebär att beskriva den levda erfarenheten i sitt 
sammanhang (Dahlberg, 1996). Studiens resultat kan relateras till begreppet livsvärld 
eftersom vi inriktat oss på tonåringars levda erfarenhet av att leva med sin övervikt. 
Många människor riskerar att utveckla övervikt och det är inget någon önskar sig. 
Personer med övervikt ska inte behandlas nedsättande eller fördömande. Den försämrade 
livskvaliteten som personer med övervikt upplever är starkt kopplad till andra människors 
attityder (SBU, 2002). Författarna fann att flertalet tonåringar upplevde att de blev 
mobbade och illa behandlade till följd av sin övervikt. Även depressiva symtom var nära 
knutet till övervikt. Dessa symtom behöver inte enbart vara till följd av mobbning utan 
beror också till stor del på tonåringars frustration över sin kroppsform. Författarna tror att 
det är oerhört viktigt att omgivningen visar respekt och ändrar sina attityder gentemot 
tonåringar med övervikt. Ingen ska behöva må dåligt över att omgivningen inte 
accepterar ens vikt eller utseende.  
 
Det är via vår kropp vi förmedlar våra känslor och har kontakt med omvärlden. Vår 
identitet och våra upplevelser skapas och förmedlas via vår kropp. Vi skapas i mötet med 
andra och reaktioner från människor i vår närhet är viktiga för hur vi upplever oss själva 
(Wiklund, 2003). En del tonåringar upplevde att de var mobbade av sin familj till följd av 
sin vikt och sina matvanor. Att som tonåring vara medveten om att inte vara accepterad 
av människor i sin närhet kan vara en bidragande orsak till dålig självbild och depressiva 
symtom. Tonåringarna i de analyserade studierna mådde väldigt dåligt av att bli kränkta i 
hemmet, som istället borde representera trygghet i tillvaron.  
 
Författarna fann att det var en skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller synen på 
den egna kroppen och begränsningar i det dagliga livet. Flickor upplevde sig överviktiga i 
högre grad än pojkar och försökte även gå ner i vikt i större utsträckning. När det gäller 
begränsningar i det dagliga livet upplevde flickorna begränsningar främst i samband med 
klädval medan pojkarna främst kände sig begränsade i samband med idrottsutövning. 
Författarna tyckte det var intressant att det var så tydliga skillnader mellan flickor och 
pojkar när det gäller upplevelsen av begränsningar till följd av sin övervikt. Vi anser att 
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det är viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till dessa skillnader i mötet med pojkar 
respektive flickor.      
 
Övervikt är ett ökande problem i västvärlden och konsekvenserna av detta syns inte minst 
inom vården. Sjuksköterskan har idag en viktig roll i mötet med dessa patienter. I 
framtiden tror vi att sjuksköterskans hållning i dessa möten kommer att bli allt viktigare 
eftersom övervikt i unga år är en stor hälsorisk och förmodligen kommer att innebära 
besök inom hälso- och sjukvården. Att vara överviktig i tonåren är en stor belastning för 
kroppen. Hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare och kommer tidigare än hos den som varit 
normalviktiga i tonåren, oavsett vad personen väger som vuxen (Janson & Danielsson, 
2003). Orsakerna till övervikt är många. Vår erfarenhet är att tonåringar idag har en mer 
stillasittande livsstil och spenderar mer tid framför tv och dator än tidigare. I vissa skolor 
har idrotten fått allt mindre utrymme, vilket också bidrar till det ökade problemet. 
Författarna tror även att den stress familjer upplever i sin vardag påverkar förekomsten av 
övervikt. Mindre tid läggs på matlagning och gemensamma måltider och snabbmat 
konsumeras i allt högre grad. Vi är medvetna om att denna trend är svår att bryta, men 
någonstans måste den onda cirkeln brytas för att få bukt med problemet. 
 
Övervikt bland tonåringar är ett problem som ligger i tiden. Författarna ansåg därför att 
det var ett angeläget ämne att undersöka. Vi ville enbart ta reda på hur tonåringar 
upplever att leva med övervikt och hur det påverkar dem i det dagliga livet. Under vår 
sökning fann vi endast ett begränsat antal studier, vilket ytterligare motiverar vår studie. 
På grund av att problemet ständigt ökar behövs mer forskning som koncentrerar sig på 
tonåringars upplevelse. Författarna har fått intrycket av att det generellt upplevs som 
känsligt att genomföra intervjuer inom detta ämne, men det skulle vara önskvärt med fler 
kvalitativa intervjustudier i framtiden.  
 
Studien har visat på olika typer av svårigheter i de överviktiga tonåringarnas vardag. Mot 
bakgrund av vad som beskrivits i resultatet anser vi att Hälso- och sjukvården bör ta ett 
större ansvar för de överviktiga barnens psykiska och fysiska hälsa. Det borde satsas mer 
resurser på förebyggande arbete såväl inom skola som fritidsverksamhet. Förslag på nya 
insatser kan vara speciella viktmottagningar för tonåringar, olika viktprojekt inom 
skolhälsovården eller Internetcaféer för ungdomar med övervikt, där de kan använda sig 
av särskilda viktreduceringsprogram med stöd av sjuksköterska. Förslag till vidare 
forskning kan vara att undersöka vilken typ av stöd som fungerar bäst för tonåringar med 
övervikt. 
 
 
 
 
 
 

13  



                                     

REFERENSER 
 
 
Agras, WS., Hammer, LD., McNicholas, F. & Kraemer, HC. (2004). Risk factors for 
childhood overweight: A prospective study from birth to 9,5 years. The Journal of 
Pediatrics 1, 20-25.   
 
Berg, IM., Simonsson, B. & Ringqvist, I. (2005). Social background, aspects of lifestyle, 
body image, relations, school situation, and somatic and psychological symptoms in 
obese and overweight 15-year-old boys in a county in Sweden. Scandinavian Journal of 
Primary Health Care 23, 95-101. 
 
Brook, U. & Tepper, I. (1997). High school students’ attitudes and knowledge of food 
consumption and body image: implications for school based education. Patient Education 
and Counseling 30,  283-288. 
 
 
Dahlberg, K.(red)(1996). Konsten att dokumentera omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.  
 
Dahlberg, K., (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur.  
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, BO. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Daniels, J., (2005). Weight and Weight Concerns: Are They Associated With Reported 
Depressive Symptoms in Adolescents? Journal of Pediatric Health Care 19, 33-41.  
 
Fonseca, H. & Gaspar de Matos, M. (2005). Perception of overweight and obesity among 
Portuguese adolescents: an overview of associated factors. European Journal of Public 
Health 15, 323-328.   
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Frost Andersen, L., Lillegaard, ITL., Overby, N., Lytle, L., Klepp, KI. & Johansson, L. 
(2005). Overweight and obesity among Norwegian schoochildren: Changes from 1993 to 
2000. Scandinavian Journal of Public Health 33, 99-106.  
 
Granheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, precedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 
24, 105-112.  
 
Hansagi, H. & Allebeck, P. (1994). Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård. 
Handbok för forskning och utvecklingsarbete. Lund: Studentlitteratur. 
 

14  



                                     

Hanson, UCh. (2005). Vad är en vetenskaplig artikel? Kort introduktion. Karolinska 
Institutet, Universitetsbiblioteket. http://www.kib.ki.se/student/KIB_vet_art.pdf Hämtat 15 
februari 2006.   
 SFS (1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Janson, A. & Danielsson, P. (2003). Överviktiga barn – en handbok för föräldrar och 
proffs. Stockholm: Forum.   
 
Janssen, I., Craig, WM., Boyce, WF. & Pickett, W. (2004). Associations Between 
Overweight and Obesity With Bullying Behaviors in School-Aged Children. Pediatrics 5, 
1187-1194.  
 
Kark, M. & Rasmussen, F. (2005). Growing social inequalities in the occurrence of 
overweight and obesity among young men in Sweden. Scandinavian Journal of Public 
Health 33, 472-477.  
 
Nationalencyklopedin (1991). Band 6. Höganäs: Bra böcker ab. 
 
Nationalencyklopedin (1996). Band 20. Höganäs: Bra böcker ab. 
 
SBU-rapport 160 (2002). Fetma – problem och åtgärder. En systematisk 
litteraturöversikt.   
 
Swallen, KC., Reither, EN. Haas, SA. & Meier, AM. (2005). Overweight, Obesity, and 
Health-Related Quality of Life Among Adolescent: The National Longitudinal Study of 
Adolescent Health. PEDIATRICS Vol. 115 No. 2 February. 340-347. 
 
Växjö universitetsbibliotek (2006). Elin@Växjö. 
http://elin.lub.lu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=se Hämtat 15 februari. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Willman, A. & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wills, W., Backett-Milburn, K., Gregory, S. & Lawton, J. (2006). Young teenagers’ 
perceptions of their own and others’ bodies: A qualitative study of obese, overweight and 
‘normal’ weight young people in Scotland. Social Science & Medicine 62, 396-406.  
  

15  

http://www.kib.ki.se/student/KIB_vet_art.pdf
http://elin.lub.lu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=se


                    Bilaga 1 s. 1(1) 
    
BMI-kurvor för barn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

                           Bilaga 2 s. 1(7) 
Artikelöversikt 

Författare/Titel/Tidskrift Syfte Urval Metod Resultat 
Wills, W., Backett-
Milburn, K., Gregory, S. & 
Lawton, J.  (2006). 

Genom att skiva utifrån 
tonåringars perspektiv var 
syftet att ta reda på om, 
och hur vikt och  

Det har framkommit i 
tidigare studier att 
tonåringar som växer upp i 
familjer med låg social  

I studien användes en 
kvalitativ metod. Först 
användes ett 
frågeformulär för att  

Resultatet är indelat 
under fem rubriker. Den 
första rubriken är 
Conceptualisations of  

Young teenagers’ 
perceptions of their own 
and others’ bodies: A 
qualitative study of obese, 
overweight and ‘normal’ 
weight young people in 
Scotland.   
 

kroppsstorlek påverkar 
tonåringarnas dagliga liv 
och hur detta upplevs, 
och om medicinska 
definitioner av fetma 
bekymrar unga 
människor.   

status har en ökad tendens 
att utveckla övervikt. Skolor 
kontaktades i östra 
Skottland och eleverna och 
deras föräldrar blev 
tillfrågade. Ett första  
urval gjordes genom ett 
frågeformulär där frågor 

göra ett första urval. De 
informanter som valdes 
ut intervjuades sedan av 
forskarna.  

fatness and body size tar 
upp tonåringars syn på 
sig själva och sin kropp. 
Den andra är Percieved 
influences on body shape 
and size tar upp hur det 
är att leva med övervikt 
och hur deras liv  

Social Science & Medicine 
62 (2006) 396-406. 

 an fysisk aktivitet, synen 
gående social status, 

 påverkas. Den tredje The 
consequences of being fat 

 
Keywords:  
Scotland,  

 På den egna kroppen och 
matvanor.  
De tonåringar som var 

 handlar om de 
konsekvenser som 
övervikt får för  

Young teenagers, 
Obesity, 
Overweight, 
Body image, 
Qualitative study. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

underviktiga exkluderades. I 
studien deltog 36 tonåringar, 
18 flickor och 18 pojkar. 
Alla i åldrarna 13-14 år. 

 tonåringarna. Under 
rubriken Experiences of 
losing weight tas 
upplevelsen av att gå ner 
i vikt upp. Under den 
sista rubriken Friends, 
family and fatness 
handlar om hur 
omgivningen ställer sig 
till tonåringars övervikt. 
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& Ringqvist, I. (2005). 
 
Social background, aspects 
of lifestyle, body image, 
relations, school situation, 
and somatic and 
psychological symptoms in 
obese and overweight 15-
year-old boys in a county 
in Sweden.  
 
Scandinavian Journal of 
Primary Health Care, 
2005; 23: 95-101. 
 
Keywords: 
Adolescents, 
Lifestyle, 
Obesity, 
Overweight, 
Schooling, 
Sweden, 
Symptoms. 
 

Syftet med den här 
studien var att jämföra 
sociala faktorer, livsstil, 
kroppsuppfattning, 
relationer, skolsituation, 
tobak-, alkohol- och 
droganvändning och 
somatiska och psykiska 
symtom bland feta, 
överviktiga och icke 
överviktiga 15-åriga 
pojkar. 

Inklusionskriterierna var att 
deltagarna gick i nionde 
klass i Västmanland och var 
15 år. Den totala 
populationen i studien var 
2711 och bestod av flickor 
och pojkar. Efter bortfall 
återstod 989 pojkar som 
deltod i studien. 

Studien genomfördes 
med en kvantitativ 
metod. Forskarna 
använde sig av ett 
frågeformulär med 31 
frågor. Utifrån dessa 
formulerades sex 
kategorier.  

I resultatavsnittet 
framgick det att pojkar 
med övervikt hade mer 
oregelbundna matvanor 
än jämnåriga pojkar. De 
var mer missnöjda med 
sin kropp och hade färre 
vänner. Dessutom 
rapporterade de en mer 
problematisk 
skolsituation, mer 
missbruk och fler 
somatiska och psykiska 
symtom.  
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Författare/Titel/Tidskrift Syfte Urval Metod Resultat 
Janssen, I., Craig, WM., 
Boyce, WF. & Pickett, W. 
(2004). 
 
Assosiations Between 
Overweight and Obesity 
Bullying Behaviors in 
School-Aged Children. 
 
PEDIATRICS Vol. 113 
No. 5 May 2004. 1187- 
1194. 
 
Keywords: 
Body mass index, 
Adolescence, 
Bully-perpetrating, 
Peer victimization 

Syftet med den här studien 
var att undersöka 
relationen mellan 
mobbning och övervikt och 
fetma bland en stor grupp 
kanadensiska tonåringar.  

Totalt ingick 7266 barn, 
av dessa excluderades de 
som var yngre än 11 år 
och äldre än 16 år samt 
de som inte räknades som 
överviktiga. Slutligen 
återstod 5749 personer. 
Eftersom det var en 
riksomfattande studie var 
det en demografisk 
variation på deltagarna.  

Studien genomfördes 
med en kvantitativ 
metod. Forskarna 
använde sig av ett 
frågeformulär för att få 
sina frågor besvarade.  

I resultatet framkom 
bland annat att det finns 
ett samband mellan BMI 
och all form av 
mobbning. Bland 
flickorna i studien fanns 
också ett samband mellan 
BMI och fysisk 
mobbning. Tonåringar 
med övervikt hade en 
tendens att mobba sina 
jämnåriga kamrater mer 
ofta än sina 
normalviktiga 
klasskamrater.  
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Författare/Titel/Tidskrift Syfte Urval Metod Resultat 
Brook, U. & Tepper, I. 
(1997).  
 
High school students’ 
attitudes and knowledge of 
food consumption and 
body image: implications 
for school based education. 
 
Patient Education and 
Counseling 30 (1997) 283-
288. 
 
Keywords: 
Nutrition, 
Body image, 
School education, 
Dieting, 
Obesity. 
 

Studiens syfte var följande:
1. Beskriva israeliska 14-

18-åringars matvanor.  
2. Beskriva israeliska 

tonåringars 
kroppsuppfattning. 

3. Få en översikt över 
studenternas kunskap 
om mat och näringslära 
för att få en bild av 
deras attityder till 
övervikt. 

4. Ta reda på varifrån 
tonåringarna fått 
information angående 
näringslära. 

Fyra klasser valdes ut att 
delta i studien, totalt 
omfattade detta 141 
elever. Fyra studenter 
exkluderas. Medelåldern 
på deltagarna var 
15,6±1,2 år. 43,3 % var 
pojkar och 56,7 % var 
flickor.  

Studien genomfördes 
med en kvantitativ 
metod. I det slutliga 
frågeformuläret ingick 
122 frågor. Det bestod av 
sex delar, allmän 
information, matvanor, 
tillfredsställelse med den 
egna kroppen, elevernas 
kunskaper om 
matkonsumtion, attityder 
gentemot fetma och 
önskan att förbättra sina 
kunskaper.  

Den allmänna 
uppfattningen bland 
deltagarna i studien var 
att övervikt är en 
hälsorisk och hälften av 
de tillfrågade var oroade 
över sin egen 
kroppsstorlek. Flickorna 
upplevde sig överviktiga 
i högre grad än pojkar 
och ville också gå ner i 
vikt i större utsträckning. 
Tonåringar med övervikt 
ansågs handikappade av 
sin vikt. Denna 
uppfattning var mest 
uttalad bland pojkar och 
mest bland dem som 
idrottade.  
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Författare/Titel/Tidskrift Syfte Urval Metod Resultat 
Fonseca, H. & Gaspar de 
Matos, M. (2005). 
 
Perception of overweight 
and obesity among 
Portuguese adolescents: an 
overview of associated 
factors. 
 
European Journal of Public 
Health, Vol. 15, No. 3, 
323-328. 
 
Keywords: 
Adolescence, 
Body image, 
Obesity,  
Overweight,  
Psychosocial factors.  
  

Syftet med denna studie 
var att identifiera 
psykosociala faktorer som 
skiljer tonåringar med 
övervikt från andra 
jämnåriga.   

Urvalet gjordes genom 
att 191 skolor valdes ut 
med sammanlagt 2500 
elever i varje årskurs. I 
varje skola deltog 2 
klasser i olika årskurser. 
För att besvara syftet 
valdes tonåringar som 
inte uppfyllde kraven på 
ålder, vikt och längd bort. 
Slutligen återstod 5697 
tonåringar som studien 
baseras på. 

Studien genomfördes  
med en kvantitativ 
metod. Ett tvådelat 
frågeformulär användes. 
Frågeformuläret inleddes 
med frågor om ålder, kön 
och skolrelaterade frågor. 
Sedan följde frågor om 
bland annat matvanor, tv-
tittande, tobak- och 
alkoholkonsumtion, 
fysisk aktivitet och BMI. 

Resultatet är uppdelat 
under 12 rubriker. Under 
rubrikerna förklaras de 
redovisade tabellerna. De 
framkom bland annat att 
det finns en signifikant 
skillnad mellan 
överviktiga och icke 
överviktiga tonåringar 
när det gäller fysisk 
aktivitet. Flickor bantade 
i högre grad än pojkar. 
Tonåringar upplevde 
övervikten som ett hinder 
när det gällde att träffa 
nya vänner.    
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Swallen, KC., Reither, EN. 
Haas, SA. & Meier, AM. 
(2005). 
 
Overweight, Obesity, and 
Health-Related Quality of 
Life Among Adolescent: 
The National Longitudinal 
Study of Adolescent 
Health. 
 
PEDIATRICS Vol. 115 
No. 2 February 2005. 340-
347. 
 
Keywords: 
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Health-related quality of 
life, 
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Studiens syfte var att ta 
reda på hur övervikt 
respektive undervikt 
påverkar den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
tonåringar. 

I studien deltog 
tonåringar i klasserna 7-
12 under läsåret 1994-
1995 som uppfyllde 
kraven på längd och vikt. 
Sammanlagt deltog 4743 
tonåringar i studien.    

Studien genomfördes 
med en kvantitativ 
metod. Varje deltagare 
intervjuades två gånger 
med ett års mellanrum 
och varje deltagare 
vägdes innan intervjun. 

Det framkom i studien att 
tonåringar med övervikt 
upplevde att de generellt 
hade sämre hälsa än 
tonåringar med normalt 
BMI. De ansågs sig 
också ha fysiska 
begränsningar till följd av 
sin övervikt. Flickor 
angav i högre grad än 
pojkar att de hade en 
sämre hälsa, fler 
funktionella 
begränsningar, fler 
sjukdomssymtom, 
depression och låg 
självkänsla.  
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Daniels, J. (2005). 
 
Weight and Weight 
Concerns: Are They 
Associated With Reported 
Depressive Symptoms in 
Adolescents?  
 
Journal of Pediatric Health 
Care. (2005). 19, 33-41.  
 
 

Syftet med den här studien 
var att undersöka 
förekomsten av övervikt, 
upplevelsen av sin vikt och 
depression och ta reda på 
relationen mellan dessa 
bland tonåringar. 

Deltagarna i studien var 
mellan 16-18 år och 
deltog alla i Centers for 
Disease Control and 
Prevention’s. De 
tonåringar som ansågs ha 
för lågt BMI 
exkluderades ur studien 
för att undvika eventuella 
promblem med anorexi 
och andra ätstörningar.  

Studien genomfördes 
med en kvantitativ metod 
i två omgångar. Den 
första genomfördes 1999 
i 144 skolor och den 
andra genomfördes 2001 
i 150 skolor. 
Datainsamlingen skedde 
med hjälp av ett 
frågeformulär.  

Det framkom att 
depressiva symtom är 
nära knutet till matvanor 
och vikt. Flickor 
rapporterade dubbelt så 
ofta som pojkar 
depressiva symtom. De 
tonåringar som ansågs sig 
väga för mycket hade en 
högre tendens till 
depressiva symtom än de 
tonåringar som kände sig 
nöjda med sin vikt.  
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