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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har ökat markant de senaste åren och 

situationen är allvarlig. Barn med övervikt och fetma löper större risk att utveckla bland annat 

hjärt-och kärlsjukdomar, men även självkänslan och självförtroendet påverkas negativt. Flera 

olika faktorer interagerar i utvecklingen av fetma hos barn.. Det handlar om arv, fysisk 

inaktivitet och en obalans i energiintaget. Andra betydande faktorer är socioekonomiska och 

psykologiska faktorer.    

Syfte: Syftet var att utöka kunskapen om hur det är att som barn leva med övervikt eller 

fetma. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar. Resultatet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. 

Resultat: Analyser resulterade i sex olika kategorier: Kroppsuppfattning och självkännedom, 

Önskan om viktnedgång, Känslan av att vara utesluten, Påverkan på självkänslan och 

självförtroende, Brist på gemenskap och sökandet efter gemenskap samt Upplevelsen av stöd 

från familj och vänner.  

Slutsatser: De upplevelser som förekom frekvent i resultatet var att övervikt och fetma 

påverkar många barn negativt i deras vardag. De flesta blir retade av sina skolkamrater 

och/eller känner sig ensamma. Majoriteten har ett dåligt självförtroende och låg självkänsla på 

grund av sin övervikt och många har även en skev kroppsuppfattning. Detta gör att barnens 

vardag och sociala relationer påverkas negativt. 
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INLEDNING  
Övervikt och fetma har ökat markant runt om i världen de senaste åren och ses idag som ett av 

de största hoten mot folkhälsan. Det är allmänt känt att ohälsosamma levnadsvanor, så som 

bristande fysisk aktivitet och högt kaloriintag, kan leda till övervikt eller fetma. Lika känt är 

det inte om vilka psykiska konsekvenser övervikt och fetma kan orsaka hos barn. Intresset för 

ämnet väcktes då en av författarna arbetade som undersköterska på en barnklinik. Där träffade 

hon på många barn med överviktsproblematik och började fundera på hur det påverkade deras 

liv. Båda författarna är intresserade av problemet med den växande övervikten och framförallt 

när det gäller barn. Intresset ligger främst på de psykiska konsekvenserna. Vi vill inhämta 

kunskap hur barn med övervikt och fetma upplever det dagliga livet och hur övervikten 

påverkar deras självkänsla och självförtroende. ICN:s (International Council of Nurses) etiska 

kod beskriver att sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det är dessa ansvarsområden som ska 

ligga till grund för det arbetet som sjuksköterskorna utför. Frågan vi ställer oss är hur vi som 

framtida sjuksköterskor kan främja hälsa hos barn som har övervikt eller fetma. Det behövs 

även mer kunskap om hur barnen upplever sin livssituation innan sjuksköterskan kan sätta in 

insatser. Genom att få tillgång till barnets livsvärld kan sjuksköterskan individanpassa vården 

och på så sätt öka chanserna att främja hälsan hos individen.  

 

I denna uppsats definieras barn som varje människa under 18 år. 

BAKGRUND 
 

Prevalens av övervikt och fetma 

Förekomsten av övervikt och fetma har under de senaste åren ökat markant i stora delar av 

världen. Situationen har lett till att många idag talar om en fetmaepidemi. Idag är det fler som 

dör av övernäring än av undernäring vilket är alarmerande. Siffrorna uppskattas ha 

fördubblats under de senaste decennierna i världen, och i EU-länderna beräknas hälften av 

befolkningen lida av övervikt eller fetma. I Sverige är inte situationen lika allvarlig som i 

andra länder trots en stor ökning. Ungefär var tredje vuxen svensk lider av övervikt eller 

fetma. Det har även skett en ökning hos barn och ungdomar som ses som allvarlig och som 

medför stora hälsorisker. Ungefär var femte barn i den yngre skolåldern lider av övervikt eller 

fetma och av dessa är det 5% som har fetma. Ökningen av fetma och övervikt medför även 

ökade kostnader för hälso-och sjukvården. Beräkningar har visat att år 2030 kommer övervikt 

och fetma att ha fördubblats inom EU. I Sverige beräknas övervikt öka med 20% och fetma 

med 10% (Jädert, 2013). 

 

Fetman debuterar oftast mellan fem och tio års ålder (Nowicka & Flodmark, 2006). Enligt 

Jansson och Danielsson (2003) är fetma och övervikt innan tre års ålder ofarligt. Om ett barn 

är överviktigt vid sex års ålder är risken stor att barnet även kommer vara överviktigt i vuxen 

ålder. För att definiera övervikt och fetma används ofta mätverktyget BMI (Body Mass 

Index), där vikten divideras med längden i meter och resultatet av detta divideras med längden 

en gång till (ibid). 
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Orsaker till övervikt och fetma hos barn 

Ökningen av övervikt och fetma hos barn är sannolikt relaterat till förändringar i livsstilen, 

framförallt har barn blivit mer stillasittande. Istället för att ägna sig åt fysiska aktiviteter som 

sport och lek har dator- och TV-spel blivit en trend (Cowie, 2014; Swain & Sacher, 2009). 

Ökningen av övervikt och fetma har också ett samband med förändrade matvanor. Det 

handlar inte om att barnen äter mer än förr utan snarare sämre. Konsumtion av fet och 

kolhydratstät mat ökar medan intaget av frukt och grönt minskar (Kunin-Batson et al., 2015; 

Swain och Sacher, 2009). Det har även gjorts studier som visar att barn med överviktiga 

föräldrar har större risk att utveckla fetma. Desto högre BMI föräldern har desto större risk är 

det att barnet utvecklar fetma (McLoone & Morrison, 2014). Swain och Sacher (2009) menar 

att föräldrarna är en bidragande faktor till ökad vikt hos barn. Det kan handla om att 

föräldrarna är oengagerade eller helt enkelt inte lägger märke till att deras barn är överviktigt 

eller har fetma. 

 

Sutherland, Finch, Harrison och Collins (2008) menar att övervikt och fetma är vanligare hos 

barn som kommer från lägre socioekonomiska områden. Risken ökar med nästan 50% om 

barnet tillhör dessa områden. Det beror bland annat på att det finns större tillgänglighet till 

snabbmat, sämre tillgång till parker och gångvägar samt brist på pengar för att köpa till 

exempel medlemskap i någon sportförening.  Enligt Dahlman (2007, s 66-67) är det arvet som 

är den största avgörande faktorn i utvecklingen av fetma i barn- och ungdomsåren. 

Arvsanlagen bestämmer 30-80% om en person utvecklar övervikt eller fetma och resterande 

procent förklaras av livsstil och slumpen. 

 

 

Konsekvenser av övervikt och fetma hos barn 

Allt eftersom övervikten ökar så förändras även synen på vad en normal kropp är. En 

överviktig kropp är nu mer accepterat i samhället. Dessa attitydförändringar kan ses som ett 

hot mot folkhälsan, eftersom fler blir överviktiga (Cowie, 2014). Enligt Swain och Sacher 

(2009) finns det ett samband mellan ökat kroppsfett hos barn och ökad risk för flera allvarliga 

sjukdomar, till exempel diabetes typ 1 och 2, kardiovaskulära sjukdomar och vissa 

cancerformer. Regan och Betts (2006) tar även upp risken för att utveckla flera andra 

sjukdomar, som till exempel respiratoriska sjukdomar, ortopediska sjukdomar, mag-

tarmsjukdomar, ökat intrakraniellt tryck och störningar i puberteten. Överviktiga barn har 

visat sig ha lägre självkänsla och känner sig ensamma, ledsna och nervösa oftare än 

normalviktiga barn. Det finns även en större risk att denna grupp barn börjar konsumera 

alkohol och tobak (ibid). 

 

 

Behandling av övervikt och fetma hos barn 
När ett barn med övervikt ska behandlas är det viktigt att sätta upp små och rimliga mål 

eftersom det minskar risken för misslyckande. Familj, vänner och skolan bör inkluderas 

eftersom det är den vanemässiga livsstilen som ska förändras (Flodmark, Marcus & Mårlid, 

2007). Swain och Sacher (2009) menar också att barnets föräldrar spelar en viktig roll. De 

beskriver vikten av att föräldrarna får lära sig bättre måltidsrutiner, att tillämpa 

tallriksmodellen och att anpassa mängden mat till barnets behov. Ingram (2010) menar att ett 

barn som får motivation och uppmuntran av sina föräldrar har större sannolikhet att lyckas gå 

ner i vikt än ett barn som inte har det.  

 

Fysisk aktivitet ska alltid inkluderas i behandlingen hos barn med övervikt eller fetma, även 

om det inte skulle leda till en viktnedgång så minskar det i alla fall risken för följdsjukdomar. 
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Barn bör motionera 60 minuter per dag med låg till måttlig intensitet. Behandlingen bör även 

rikta in sig på att öka självkänslan och självtilliten hos barnen. Detta kan göra att både 

motivationen och medverkan kan förbättras hos barnen (Nowicka och Flodmark, 2006; 

Flodmark et al. 2007). 

 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn med övervikt eller fetma 

I studie av Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2013) framkom det att 

sjuksköterskor ansåg att de hade för lite kunskap för att bemöta frågor om barns övervikt och 

fetma. Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) menar att sjuksköterskor ansåg att 

många barriärer, till exempel barnets föräldrar, ska passeras innan barnets 

överviktsproblematik kan tas upp. Sjuksköterskorna var rädda att föräldrarna skulle ta illa upp 

och gå in i en försvarsposition. De kände att de var tvungna att prata runt problemet på grund 

av att ämnet är så pass känsligt, vilket hindrade dem i deras arbete. För att kunna diskutera 

barnens vikt ansåg sjuksköterskorna att relationen till föräldrarna spelar en central roll 

(Edvadsson et al, 2009; Isma et al. 2013). Sjuksköterskorna menar att om föräldrarna känner 

sig förolämpade kommer de inte att komma tillbaka för ett besök och därmed har även allt 

inflytande över barnets hälsa gått förlorat (Edvarsson et al, 2009). 

 

 

Tidigare forskning  

Snethen och Broome (2007) beskriver att barn har en förvrängd uppfattning om vad en 

normal vikt är. Överviktiga barn berättade att de var nöjda med sina kroppar för att 

majoriteten av barnen såg ut som dem, vilket gav en känsla av lycka. Samtidigt fanns det 

överviktiga barn som ansåg att deras vikt hindrade dem från att vara som de andra barnen. Ett 

exempel var att de inte kunde köpa kläder på barnavdelningen eftersom det inte fanns 

tillräckligt stora storlekar. I Gibsons et al. (2008) studie beskrivs det att psykosociala problem 

ökar i takt med att BMI ökar. Barn med övervikt visade sig ha högre nivåer av depression än 

normalviktiga barn. Överviktiga barn hade även lägre självkänsla, sämre livskvalitet, färre 

vänskapsrelationer samt beteendeproblematik.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien grundas i ett vårdvetenskapligt synsätt som inriktar sig på människans subjektiva 

upplevelser. Vårdvetenskapen beskriver hur den subjektiva upplevelsen av hälsa, 

välbefinnande och lidande har för betydelse för vårdaren i stödjandet av patientens 

hälsoprocesser. Sjukvårdspersonal använder vårdvetenskapen som ett stöd för att få förståelse 

för alla patienter som unika individer med unika livsvärldar, eftersom alla behöver en 

individanpassad vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Begreppen som behandlas systematiskt i studien presenteras nedan: 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den unika världen vi lever i och ingen livsvärld är den andra lik. Livsvärlden 

innefattar minnen, erfarenheter, tankar och känslor. Det är genom livsvärlden vi människor 

kommunicerar med varandra och det är även denna som påverkar hur sjukdom, lidande och 

hälsa upplevs. Det är livsvärlden som formar oss som människor och som avgör hur vi lever 

våra liv och hur vi reagerar i olika situationer (Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna 
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vårda ett barn med övervikt eller fetma är det viktigt att inhämta kunskap om barnets 

livsvärld. Genom att få tillgång till denna kan vården utföras individanpassat. 

 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande är någonting som finns både vid hälsa och ohälsa. Välbefinnande och hälsa 

kan vara svårt att skilja på, men välbefinnande kan sägas vara en förutsättning för att kunna 

uppleva hälsa. Välbefinnande kan också innebära att ”vara i stånd till” att utföra stora och små 

projekt, och välbefinnande är dessutom något som varje individ upplever olika. Mening och 

sammanhang är något som främjar välbefinnandet (Dahlberg och Segesten 2010). För att 

kunna främja barnens hälsa krävs att vårdaren har kännedom om vad som är välbefinnande 

för just den individen.  

 

 

Mening och sammanhang 

Mening och sammanhang är något ytterst individuellt och en förutsättning för att kunna 

uppleva hälsa. Vad som är meningsfullt varierar från person till person, och kan förändras 

över tid. Mening handlar om vad personer upplever vara meningsfullt för just denne. Det är 

relaterat till hur vi förhåller oss i olika situationer och de existentiella val vi ställs inför. 

Sammanhang däremot innebär att vi alla existerar i en värld tillsammans med andra 

människor, som bidrar till att alla händelser och materiella ting får en innebörd för oss. 

Ensamhet är något som uppstår när det inte finns någon gemenskap med andra människor och 

när det saknas mening och sammanhang. Ensamheten kan innebära att vara bortvald, det vill 

säga att vi inte själva väljer att vara ensamma utan blir uteslutna från gruppen. Detta kan 

skapa en känsla av att vara bortglömd, utestängd och obehövd. (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Barnens övervikt gör ofta att de blir uteslutna ur grupper. När det inte finns någon gemenskap 

med andra kan det leda till känslor av ensamhet. 

 

 

Lidande 

Lidande är något som alla människor går igenom under sin livstid eftersom människan alltid 

utsätts för situationer som kan orsaka lidande (Santamäki-Fisher & Dahlqvist, 2009). 

 Eriksson (2003) beskriver tre olika typer av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Det förstnämnda begreppet innebär att händelser i livet orsakar ett lidande, det 

andra innebär att lidande uppkommer till följd av en sjukdom och det sistnämnda innebär att 

lidande uppstår på grund av negativa upplevelser av den vård som ges. Barn med övervikt och 

fetma kan känna sig begränsade i sitt liv både fysiskt och psykiskt. Att inte kunna delta i 

fysiska aktiviteter kan orsaka ett sjukdomslidande, samtidigt som det kan orsaka ett 

livslidande då andra barn mobbar dem för att de inte orkar lika mycket som de andra barnen. 

PROBLEMFORMULERING 
 

Övervikt och fetma är i dagsläget ett växande hälsoproblem. Det finns mycket forskning om 

orsakerna till att barn och ungdomar utvecklar övervikt eller fetma, men det finns få studier 

om barnens upplevelser av att leva med det. Det finns många negativa konsekvenser med att 

som barn leva med övervikt eller fetma och det är därför viktigt att tidigt arbeta 

hälsofrämjande med de barn som är i behov av hjälp. Sjuksköterskor möter barn med övervikt 

eller fetma inom många områden i vården. Därför behövs en ökad kunskap om bemötande 
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och stöd som främjar hälsa. För att på bästa sätt kunna stödja dessa barn krävs också en 

förståelse för hur det är att som barn leva med övervikt eller fetma.  

 

SYFTE 

 
Syftet var att utöka kunskapen om hur det är att som barn leva med övervikt eller fetma. 

 

METOD 
 

Design 

Denna litteraturstudie har gjordes utifrån en kvalitativ design. Syftet med den kvalitativa 

metoden är att tolka, förstå, och skapa en mening i hur människan upplever världen runt 

omkring. Denna metod används när människors subjektiva upplevelser ligger i fokus för 

studien (Forsberg & Wengström, 2013). Studiens resultat bygger på vetenskapliga 

originalartiklar.  

 

 

Datainsamling  

Innan datainsamlingen påbörjades bestämdes vilka begrepp som var relevanta för studiens 

syfte. Dessa begrepp var barn, övervikt, fetma och upplevelser. Ordböcker användes sedan för 

att få fram förklaringar och synonymer till orden. Eftersom databaserna använder sig av 

engelska begrepp översattes ämnesorden innan sökningen påbörjades. Begreppen som valdes 

ut kollades upp i databasernas ämnesordlistor. Axelsson (2012) menar att användningen av 

ämnesord från databaser gör sökningen mer precis och att sökningen endast resulterar i 

relevanta artiklar.  Eftersom tre olika databaser med olika ämnesordlistor användes så blev de 

sökord som användes olika beroende på vilken databas som användes. 

 

Databaserna som användes för litteratursökningen var Cinahl, Psycinfo och Pubmed. 

Anledning till att dessa användes var för att de är inriktade på medicin och omvårdnad, vilket 

svarar bra på studiens syfte. Till att börja med gjordes en fritextsökning i alla databaser för att 

få en överblick av  hur många artiklar som handlade om barn med övervikt och fetma. 

Axelsson (2012) menar att det är bra att göra en fritextsökning i det initiala skedet för att se 

om det finns vetenskapliga artiklar inom det området som ska undersökas. Efter detta 

användes de framtagna sökorden för att göra en mer specifik sökning och för att på bättre sätt 

få fram artiklar som ringar in studiens syfte. Kombinerade ämnesordssökningar och 

fritextsökningar gjordes, vilket Axelsson (2012) menar ger bäst täckning. När detta gjordes 

blev antalet träffar väldigt få och många av artiklarna som sökningen resulterade i var inte 

utifrån barnens perspektiv, trots att detta ingick i sökningen. På grund av detta breddades 

sökningen återigen vilket resulterade i fler träffar. Sökorden kombinerades på alla tänkbara 

sätt för att försäkra att ingen artikel som svarar bra på studiens syfte missades (se bilaga 1). 

Eftersom den breda sökningen  resulterade i många träffar gjordes en manuell bortsållning av 

artiklar utifrån deras titlar. I vissa titlar kunde det utläsas att artiklarna handlade om 

föräldrarnas eller sjuksköterskans perspektiv vilket innebar att dessa abstract inte lästes 

igenom. Om det däremot var oklart om vad artiklarna handlade om lästes även artikels 

abstract igenom. Manuella sökningar gjordes även i andra C-uppsatser och i de vetenskapliga 

artiklarnas referenser. Ingen användbar artikel hittades i dessa på grund av att uppsatserna var 

för gamla eller baserade på kvantitativa artiklar. Att göra manuella sökningar från 
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litterturöversikter och sekundärkällor är ett bra sätt att finna artiklar som bör vara med i 

litteraturstudien (ibid). 

 

 

Urvalsförfarande  

Studien baserades på tio vetenskapliga originalartiklar. För att försäkra att artiklarna var 

vetenskapliga följdes Karolinska institutets (2010) anvisningar om att endast söka på artiklar 

som är peer-reviwed. Eftersom sökvalet inte finns i databasen PubMed försäkrades att 

artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift genom att de kontrollerades mot 

Ulrichsweb global serials directory (2015). Artiklarna skulle vara kvalitativa eller både 

kvalitativa och kvantitativa, men om de var det sistnämnda skulle det gå att utläsa i resultatet 

vilken del som var kvalitativ och endast den delen kunde användas. Artiklarna skulle vara på 

engelska och inte vara äldre än åtta år, vilket betyder att endast artiklar från 2007 till 2015 

användes. Artiklarna som valdes ut skulle hålla bra kvalitet och för att säkerställa detta 

användes Forberg och Wengströms (2013) checklista för granskning av kvalitativa artiklar (se 

bilaga 2). Poäng för varje fråga lades till i checklistan för att lättare kunna bedöma kvaliteten. 

Vidare togs även vissa frågor bort från denna eftersom de inte var relevanta för studien. För 

att en artikel skulle bli godkänd (medelhög kvalitet) att användas i studien krävdes det att 

artikeln fick minst 16 poäng (60%). För att en artikel skulle få hög kvalitet krävdes minst 20 

poäng (80%). 

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle handla om barn som lever med 

övervikt eller fetma eller vuxnas berättelser om upplevelser av att växa upp med övervikt eller 

fetma. Barnen skulle vara mellan 6 och 18 år och ha eller ha haft ett BMI på minst 25. 

Studierna skulle vara genomförda i Västvärlden. Avgränsningen valdes för att det inte finns 

tillräckligt många studier gjorda i Norden, och Västvärlden i helhet har ungefär samma livsstil 

och förutsättningar som Norden. Artiklarna skulle vara granskade av en etisk kommitté och 

innehålla de olika delarna i forskningsprocessen. Exklusionskriterierna var barn som hade 

andra sjukdomar utöver övervikt eller fetma. Artiklar där barn under 6 år inkluderades valdes 

bort, eftersom de barn inte utvecklat förmågan att uttrycka sig lika bra som äldre barn. 

 Artiklar som endast behandlade sjuksköterskans, föräldrarnas, eller lärares perspektiv 

exkluderades.  

 

 

Dataanalys 

Det utvalda artiklarna (se bilaga 3) analyserades enligt Lundman och Hällgren-Graneheims 

(2012) analysmodell för kvalitativa artiklar. Vid innehållsanalysen låg fokus på att se 

skillnader och likheter i resultatet för att kunna beskriva variationer. Det manifesta innehållet, 

vilket innebär det konkreta i texten, analyserades. Resultatet lästes först igenom av båda 

författarna upprepade gånger tills en förståelse för artiklarna hade uppnåtts. Vidare 

diskuterades resultatet gemensamt för att jämföra om både författarna hade uppfattat resultatet 

likvärdigt och om resultaten svarade på studiens syfte. Meningsbärande enheter, som enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) är den del av texten som är central och nödvändig 

för att förstå resultatet, plockades därefter ut. Vidare kondenserades de meningsbärande 

enheterna vilket innebär att texten kortas ner utan att det väsentliga innehållet försvinner 

samtidigt som texten blir mer lätthanterlig (ibid). Texten kortades därefter ned ytterligare 

genom att ge texten en kod. Därefter delades textstyckena upp i kategorier som låg till grund 

för studiens kategorier i resultatet. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att 

kategoriseringen bör göras så att ingen data utesluts eller faller mellan två olika kategorier, 
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vilket de betonar är svårt när texten handlar om upplevelser. Se tabell 1 för exempel på hur 

analysen genomfördes. 

 

Tabell 1. Exempel på analys  

Meningsbärande enheter Kondensering  Kod  Underkategori Kategori  

... Många av ungdomarna 

med fetma uppgav att de 

ofta hade svaga 

vänskapsrelationer med 

deras vänner och att det 

därför kändes som att de 

var utanför gruppen. 

Många av 

ungdomarna 

kände sig ofta 

utanför 

Utanförskap  Sökandet 

efter 

gemenskap 

och brist på 

gemenskap 

“att behöva köpa kläder i 

storlek 20 gjorde mig 

ingenting, det fanns alltid 

ursäkter som ‘den måste 

vara liten i storleken’”. 

Barnet hittade 

på ursäkter för 

att kläderna inte 

passade. 

Bristande 

förståelse 

för sin 

övervikt 

 Brist på förståelse 

 för sin övervikt 

 eller fetma 

Kropps-

uppfattning 

och 

självkänne-

dom 

 

 

Etiska överväganden 

Studiens syfte var att undersöka barns upplevelser vilket ledde till att författarna ansåg att de 

utvalda artiklarna måste vara granskade och godkända av en etisk kommitté. Detta för att se 

till att inget barn blivit utsatt för lidande under studiens genomförande. I 

Helsingforsdeklarationen (2013) finns det fyra etiska krav som ska uppfyllas för att en studie 

ska få genomföras. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I artiklarna som ligger till grund för resultatet ska 

informanterna blivit informerade om studiens syfte. Informanterna ska också ha blivit 

informerade om att de kan avbryta deras deltagande när de behagar samt att deras 

personuppgifter är skyddade. Dessutom skulle ett samtycke från personens ombud, i detta fall 

föräldrarna, finnas eftersom barnen i studierna inte var myndiga. 

 

Författarnas förförståelse  

När resultatet analyserades tog författarna hänsyn till sina egna förförståelser kring ämnet. 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att det är viktigt att sätta sin egen förförståelse 

åt sidan och låta texten presentera dess olikheter.  Om en forskare inte ifrågasätter sin egen 

förförståelse finns det en stor risk att viktiga delar av ett resultat förbises, och därmed även ny 

kunskap. Författarnas förförståelse om hur det är att leva med övervikt eller fetma som barn 

handlade mest om negativa känslor. När artiklarna analyserades var författarna därför extra 

noga med att vara öppen för både positiva och negativa upplevelser som kunde framkomma 

av resultatet.  
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RESULTAT 
 

Efter analys av de tio artiklarna kunde sex olika kategorier som beskriver hur det är att som 

barn ha övervikt eller fetma urskiljas. De kategorierna som var frekvent återkommande var: 

Kroppsuppfattning och självkännedom, Önskan om viktnedgång, Känslan av att vara 

utesluten, Påverkan på självkänslan och självförtroendet, Brist på gemenskap och sökandet 

efter gemenskap samt Upplevelsen av stöd från familj och vänner. Kategorin 

Kroppsuppfattning och självkännedom fick underkategorierna Brist på förståelse för sin 

övervikt eller fetma och Vikten som största respektive minsta bekymmer. I Känslan av att 

vara utesluten användes underkategorierna Mobbning i samband med skola och Isolering på 

grund av mobbning, och i Påverkan på självförtroendet hittas Svårigheter i sociala 

sammanhang och Ett försök till att bli accepterad. 

 

 

Kroppsuppfattning och självkännedom 

Brist på förståelse för sin övervikt eller fetma 

I många av artiklarna framkom det att barnen inte såg sig själva som överviktiga eller feta. De  

förstod inte allvaret i situationen och de vände uppmärksamheten till deras personlighet hellre 

än kroppen (Chung et al. , 2013; Smith et al., 2013; Ashcraft, 2013). Många av deltagarna 

uppgav att de inte tänker på att de är överviktiga för att deras vänner tyckte att de hade en fin 

personlighet och att deras personlighet vägde upp deras övervikt (Ashcraft, 2013; Smith et al., 

2013). Ett genomgående tema var att barn uppvisade ambivalens i sina uttalanden, antingen 

diskret eller genom kluvna tankar och känslor (Chung et al., 2013). “Losing weight is...one of 

my priorities but it’s not a big one... If I die, I die happy because I’m fat and I don’t care… I 

care, but really don’t, you know?” (ibid, s.1371). Smith et al. (2013) fann liknande resultat i 

sin studie. Där framkom det att många barn kom med ursäkter till varför de inte kunde köpa 

kläder i vanliga storlekar vilket ofta var att just det klädesplagget var litet i storleken. Det 

kunde också handla om att de inte märkte att de själva var överviktiga för att andra barn runt 

omkring dem också var det. Andra deltagare ogillade att vara överviktiga samtidigt som de 

inte var bekymrade eller försökte göra något åt det. 

 

Ett genomgående tema var att barnen hade en begränsad förståelse för sin fetma (Ashcraft, 

2013; Chung et al., 2013; Smith et al., 2013; Martinez-Aguilar et al., 2010). I Chungs et al. 

(2013) studie uttryckte barnen en tacksamhet för att de “bara” var såhär stora och att det hade 

kunnat vara mycket värre. Några deltagare  i Smiths et al. (2013) studie sa att de var lika 

glada som vilken annan människa som helst. Det framkom även att många av barnen inte 

uppfattade sig själva som överviktiga eller feta, även om deras BMI visade motsatsen. 

Deltagarna i studien mindes att de var överviktiga men att det inte påverkade deras tillstånd 

nämnvärt eftersom de alltid var glada. Ashcraft (2013) beskriver att ungdomarna i studien 

upplevde att det inte betydde något att ha fetma och en informant uttryckte att han inte tänkte 

på att han hade fetma förrän någon nämnde det. Vissa barn ansåg till och med att det var 

normalt att de hade fetma eftersom deras föräldrar hade det. Vidare beskrevs det att vissa barn 

hade vant sig vid att ha fetma och att de upplevde välbefinnande ändå (Martinez-Aguilar et 

al., 2010). 

 

 

Vikten som det största respektive minsta bekymret 

Även om många av deltagarna i studierna hade en begränsad förståelse för sin övervikt var det 

många som var medvetna om den också. Tjejer var mer medvetna om sin vikt och speciellt 
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när de nådde tonåren (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff,  2008).  Många av 

barnen beskrev vikten som det största bekymret under barn- och tonåren. Vissa deltagare var 

alltid bekymrade över sin vikt och försökte gömma sig bakom kläder. Andra deltagare 

berättade om en självförakt på grund av sitt utseende. Många berättar även att de uppfattade 

sig själva som större än vad de faktiskt var (Smith et al., 2013). Barnen var medvetna om sin 

övervikt vilket gjorde dem bekymrade och vissa gjorde allt för att gå ner i vikt (Mériaux et al., 

2010; Smith et al., 2013).  

 

I majoriteten av artiklarna fick barnen frågan om vad det betyder för dem att vara överviktiga 

eller ha fetma och svaren varierade. Det framkom att vissa barn var nöjda med sina kroppar 

trots övervikten. De menade att de inte ville vara någon annan än de själva och att övervikten 

var en del av dem. Många deltagare i studierna var oberörda av sin övervikt och tyckte inte att 

den betydde något speciellt (Mériaux, Berg & Hellström, 2010; Ashcraft, 2013, Smith, 

Sweeting & Wright, 2013). I Ashcrafts (2013) studie sa en av ungdomarna “It’s just me, who I 

am” (s. 32) vilket visar att övervikten tillhör dennes identitet. En deltagare i Chung, Sherman, 

Goodman, Bickham & Richs (2013) studie berättade att samhället ser negativt på fetma men 

att denne bara såg det som extra kärlek, “I see myself beautiful inside and out [..] Fat, being 

“obese” is beautiful. Skinny is not [..] If you’re small then you’re sick” (ibid, s.1372). 

 

 

Önskan om viktnedgång 

I flera av studierna framkom det att många deltagare önskade att de vägde mindre. I Chungs et 

al. (2013) studie beskrev majoriteten av deltagarna en oro över sjukdomar som fetman kunde 

leda till, vilket även ses i Ashcrafts (2013) studie. Ungdomarna beskrev en rädsla för att 

drabbas av konkreta sjukdomar så som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer (Chung et al, 

2013; Ashcraft, 2013; Davis & Davis, 2008) medan andra endast var medvetna om att det var 

skadligt (Martinez-Aguilar et al., 2010). Vissa uttryckte till och med en rädsla för att dö, en 

pojke sa “I know i need to fix it because I might be really bad sick from it. Young people, they 

die too[…]” (Ashcraft, 2013, s. 32).  Trots detta var det endast ett fåtal som försökt gå ner i 

vikt för att förbättra sin hälsosituation. De som hade försökt gå ner i vikt gjorde det för att må 

bättre men uttryckte svårigheter med att lyckas. Majoriteten konstaterade endast hälsoriskerna 

utan att ge konkreta lösningar (Ashcraft, 2013; Chung et al, 2013; Davis & Davis, 2008; 

Martinez-Aguilar et al, 2010).  

 

Att gå ner i vikt för att se bättre ut var något som beskrevs i flera av artiklarna. Barnen i 

Chungs et al. (2013) studie ville kunna se bra ut när de klädde upp sig, liksom vissa av 

deltagarna i Davis och Davis (2008) studie.  Barnen tyckte att det var jobbigt att vara stora, 

vissa till och med hatade sitt utseende och sin vikt (Smith et al., 2013). Andra barn ville gå ner 

i vikt för att slippa bli retade. De trodde att om de gick ner i vikt skulle de bli mer accepterade 

av klasskamraterna och därmed mindre mobbade.  Barnen ville också vara mer kapabla till att 

kunna springa, leka med kompisar och vara med på idrottslektionerna (Martinez-Aguilar et al. 

2010; Davis & Davis 2008). 

 

Känslan av att vara utesluten 

Mobbning i samband med skolan 

Ett vanligt förekommande tema i samtliga artiklar var att deltagarna hade blivit eller var 

utsatta för mobbning i varierande utsträckning. Något som var vanligt under skoltiden var att 

deltagarna i många av studierna blev kallade för diverse smeknamn som var relaterade till 
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deras övervikt eller fetma (Thomas et al., 2008; Davis & Davis, 2008; Ashcraft, 2013). 

Deltagarna i Griffiths och Page (2008) och Martinez-Aguilars et al. (2010) studie berättade 

hur de blev kallade för “fet kossa” eller “fet gris”, vilket sårade dem. Att bli kallad för diverse 

saker gav en känsla av att inte passa in i sammanhanget och en känsla av att inte vara kapabel 

till att utföra något. I Griffiths och Pages (2008) studie uttryckte informanterna att deras 

skolkamrater saknade förståelse för deras situation. De menade att klasskamraterna inte 

förstod vilken inverkan fetman hade på deras liv, vilka begränsningar som fanns och hur 

ensamma de kände sig. 

 

I Martinez-Aguilars et al. (2010) studie upplevde deltagarna svårigheter att delta i fysiska 

aktiviteter. Dessa svårigheter grundade sig  främst i att de kände sig avvisade av sina 

skolkamrater. Detta beskrivs även i Griffiths och Page (2008) studie där negativa upplevelser 

under idrottslektionerna var vanligt förekommande. Det handlade inte endast om att barnen 

upplevde fysiska svårigheter att delta utan det främsta problemet var mobbning. Vissa av 

barnen menade att det värsta var att byta om till gympakläder. De var då tvungna att visa upp 

sin kropp för sina klasskamrater och riskerade att bli retade på grund av hur de såg ut (Curtis, 

2008). Barnen berättade om hur skolkamraterna skrattade, sneglade och sa dumma saker om 

dem. Några barn beskrev att klasskamraterna sa att det låter som en jordbävning när de 

springer (Griffiths och Page, 2008; Davis & Davis, 2008; Curtis, 2008). Deltagaren i Skär och 

Prellwitz (2008) upplevde att han var tvungen att betala för att få vara med och leka, till 

exempel genom att låta de andra barnen rida på hans rygg. “It feels like giving presents to 

everybody but not receiving anything back” (ibid, s. 215). Pojken kände sig osäker i hur 

aktiviteterna skulle utföras och han upplevde sig som sämre än sina klasskamrater. Det gjorde 

honom ledsen att till exempel aldrig bli vald till något lag.  

 

En del av barnen och ungdomarna kände sig konstant granskade av sina skolkamrater. Detta 

kändes dömande och var tydligt kopplat med deras interaktioner med mat. Deltagarna menade 

att deras matval gav skolkamraterna en anledning att reta dem. Känslan av att vara granskad 

visade den sårbarhet som finns hos överviktiga barn och ungdomar i skolmiljön (Curtis, 

2008). I Chungs et al. (2013) studie beskrevs att deltagarna upplevde det orättvist att smala 

personer kan äta vad de vill utan att gå upp i vikt.  

 

Isolering på grund av mobbning 

För många av barnen var det jobbigt att gå till skolan på grund av mobbningen, vissa var så 

rädda för att bli mobbade att de inte ville gå till skolan (Curtis, 2008; Thomas et al., 2008) 

“[..]You’re that terrified that you don’t want to go too school, this is what my point of wiev 

were like, three years[...]” (Curtis, 2008, s. 414).  Ett barn berättade om hur situationen blev 

ohanterbar på grund av mobbningen och hur hon satt undangömd i ett skjul och grät varje dag. 

En annan deltagare i studien berättade att mobbningen gick så långt att han en gång blev 

hotad med kniv. Två andra deltagare i studien uppvisade aggressivitet som en följd av 

mobbningen och de uttryckte en önskan att slå sina mobbare (Griffiths och Page, 2008). En 

del deltagare trodde att de inte blivit slagna på grund av att de var stora och ingen fysiskt 

vågade ge sig på dem (Griffiths och Page, 2008; Thomas et al., 2008; Smith et al., 2013).  I 

Mériaux et al. (2010) studie uttryckte barnen även en rädsla för att gå ut efter skolan. Den 

utsatthet som barnen upplevde ledde till isolering och att barnen kände sig ensamma (Thomas 

et al, 2008; Mériaux et al., 2010; Ashcraft, 2013; Griffiths och Page, 2008). En deltagare i 

Ashcrafts (2013) studie uttryckte det som att det var lättare att dra sig undan det sociala 

sammanhanget för att på så sätt slippa tänka på det. En annan deltagare sa “[..] you were 

classed[..] you were decided that you were one of the outcasts, you weren’t the same as 

everybody else[...]” (Curtis, 2008, s. 414). 
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Påverkan på självkänslan och självförtroendet 

Svårigheter i sociala sammanhang 

I flera av artiklarna framkom det att övervikten påverkade deltagarnas självförtroende. Barnen 

kände sig ofta osäkra och dömda på grund av sin övervikt, vilket ledde till att många barn 

isolerade sig (Ashcraft, 2013; Thomas et al. 2008). Deltagarna i Griffiths och Pages (2008) 

studie kände ett missnöje över sina kroppar och uttryckte att de hade dåligt självförtroende. 

Relaterat till detta upplevde några av ungdomarna ångest och självförakt “[...]this is getting 

into my psyche a bit, but selfdisgust. I’m so disgusted… I’ve grown up being so disgusted by 

myself physically that I hate to think of somebody I like having to be near my body” (ibid s. 

43).  Några av ungdomarna  upplevde också att de var deprimerade och nedstämda på grund 

av att de blev retade för sin övervikt (Grifftiths & Page, 2008; Martinez-Aguilar et al., 2010). 

En del av informanterna i Chungs et al. (2013) studie berättade att de var deprimerade innan 

de blev överviktiga men att situationen förvärrades när vikten ökade. De kände sig mer 

självsäkra och piggare när de var smala. Depressionen bidrog till svårigheter att skaffa vänner. 

En av ungdomarna förknippade svårigheterna med att hon hade dåligt självförtroende på 

grund av sin vikt (Griffiths & Page, 2008). Smith et al. (2013) beskrev att barnen i deras 

studie blev utstötta av skolkamraterna på grund av deras utseende och vikt. Detta gjorde att 

 de kände sig ensamma och isolerade. Thomas et al. (2008) menar att vissa ungdomar 

upplevde det som känslomässigt svårt när de tänkte tillbaka på sin barndom i relation till 

fetma. En kille i Smiths et al. (2013) studie beskrev att han på grund av övervikten hade dåligt 

självförtroende och att detta påverkade hans möjligheter att hitta en flickvän. 

 

Många av tjejerna i flera av artiklarna upplevde det känslomässigt påfrestande att inte kunna 

bära vissa klädesplagg.. De ansåg att vissa kläder var till för de smala tjejerna, och de tyckte 

inte att plaggen passade på deras “tjocka mage”. Vissa ansåg till och med att de inte borde 

eller var värdiga att klä upp sig, göra i ordning håret eller sminka sig eftersom de var 

överviktiga (Chung et al., 2013). En deltagare i Martinez-Aguilars et al. (2010) studie tyckte 

att hon inte ens borde må bra. “I should not feel good because I’m overwheigt” (ibid, s. 52). 

 

Ett försök till att bli accepterad 

Griffiths och Page (2008) redogjorde för hur övervikten hade påverkat deltagare i deras studie 

till att ha sämre självförtroende. Dessa ungdomar uppträdde på ett visst sätt i skolan för att det 

skulle verka som att de hade bättre självförtroende än vad de hade. Ungdomarna berättade att 

de uppträdde “clownigt” och skämtade mycket för att de ville vara mer populära. De menade 

också att de inte alltid var sig själva. En av dem beskrev att hennes vänner förmodligen 

uppfattade henne som självsäker, men att de spelade en roll eller uppträdde på ett visst sätt för 

att vännerna skulle acceptera dem. För vissa påverkade övervikten fortfarande deras liv. De 

kände en obekvämhet runt människor de inte kände så väl. Bristen på social acceptans ledde 

till att de kände sig missnöjda med sig själva, vilket bidrog till svårigheter att delta i sociala 

sammanhang. 
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Brist på gemenskap och sökandet efter gemenskap 

Flera av barnen i studien uppgav att de ofta kände sig utanför kompisgrupperna i skolan och 

att de gärna hade velat ha en bra kompis. Brist på gemenskap kunde göra att barnen kände sig 

ledsna och ensamma. Att bli inkluderade i fritidsaktiviteter med skolkamrater och vänner 

kunde däremot göra så att barnen kände sig viktiga och därmed förstärktes deras självkänsla 

och välbefinnande (Mériaux et al., 2010). Curtis (2008) beskrev att flera av de ungdomar med 

övervikt eller fetma ofta hade svaga vänskapsrelationer, och därför kände de sig utanför. De 

ungdomar som uppgav att de hade starka vänskapsrelationer kunde däremot berätta att de inte 

är eller har blivit mobbade. Liknande resultat kan ses i artikeln av Skär och Prellwitz (2008), 

där deltagaren kände sig ignorerad och utelämnad av skolkamraterna. När han ringde sina 

skolkamrater blev han förolämpad och avvisad. Han kände sig ofta ensam, och för att få 

någon sorts gemenskap lekte han med sin låtsaskompis. Griffiths och Page (2008) beskrev att 

barnen i deras studie struntade i att vara med på vissa aktiviteter över huvud taget eftersom de 

trodde att de ändå skulle bli utesluten från gruppen. 

 

För att känna gemenskap sökte sig barnen och ungdomarna till familj och husdjur. Detta 

räckte dock inte alltid, så vissa använde maten som en sorts “gemenskap”. För att undvika att 

känna sig ensamma strävade barnen efter att vara upptagna med andra saker så som  TV-spel 

eller mat.. Detta var ett försök till att ersätta den gemenskap som vanligtvis delas med andra 

människor (Mériaux et al., 2010). 

 

 

Upplevelsen av stöd från familj och vänner 

Betydelsen av stöd från vänner och familj tas upp i flera av artiklarna. Curtis (2008), Davis 

och Davis (2008) och Griffiths och Page (2008) menar att vännerna hade stor betydelse för 

barnens självförtroende och självkänsla. Hade barnet många vänner och var med i ett stort 

kompisgäng var chansen stor att barnet slapp undan mobbning. Vidare beskrevs det hur 

barnen tyckte att en vän bland annat ska vara stödjande,  stå upp för en, att den ska hålla 

hemligheter och kunna leka med varandra. I Griffiths och Pages (2008) studie uttryckte alla 

deltagarna begäret efter just en sådan vän. Vissa av deltagarna kände sig mer självsäkra när de 

var bland sina vänner, men också tillsammans med familjen. En deltagare i Ashcrafts (2008) 

studie menade att han tillsammans med sina vänner kände sig som alla andra och inte tänkte 

på sin övervikt, medan han mådde dåligt över det i andra sammanhang.  

 

Familjens stöd visade sig ha väldigt stor beydelse gällande barnens välbefinnande. Hemmet 

beskrevs i Griffiths och Pages (2008) studie som en trygg miljö. I hemmet och bland familjen 

fanns skydd från utsatthet och att bli retad för sin kropp. Familjen kunde också ge en känsla 

av tillit, vilket i sin tur kunde höja barnens välbefinnande. Barnen kände sig trygga när de 

visste att de hade familjen att gå till om något skulle hända. Vidare beskrevs hur 

uppskattningen från familjen, vännerna eller till och med läraren kunde höja välbefinnandet 

(Mériaux et al., 2010).  

 

I artiklarna framkom även brist på stöd från familjen. Skär och Prellwitz (2008) tar upp att 

deltagaren i studien fick stöd av sin mamma, vilket fick honom att känna sig trygg i relationen 

med henne, medan relationen med pappan var en besvikelse eftersom han önskade att pappan 

skulle ställa upp oftare för honom.  I Smiths et al. (2013) och Davis och Davis (2008) studie 

framkommer det även att några av barnen blev retade hemma av sina syskon. Även i Griffiths 

och Pages (2008) studie togs bristen på stöd av familjen upp. Citatet “Mum used to say: ‘got 

to lose weight as nobody’s ever going to love you’, stuff like that. Very, very bad body image 
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developed from a very young age basically and inspired self-disgust to a degree” (Griffiths & 

Page, 2008, s. 42) visar att stödet från familjen var viktigt för att kunna bygga upp ett 

självförtroende. 

 

 

DISKUSSION  
 

Syftet med studien var att utöka kunskapen om  hur det är att som barn leva med övervikt 

eller fetma. Resultatet beskriver barnens  Kroppsuppfattning och självkännedom, Önskan om 

viktnedgång, Känslan av att vara utesluten, Påverkan på självkänslan och självförtroendet, 

Brist på gemenskap och sökandet efter gemenskap samt Upplevelsen av stöd från familj och 

vänner. Samtliga kategorier belyser och besvarar studiens syfte.  

 

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Detta är ett lämpligt 

metodval eftersom syftet var att utöka kunskapen om hur det är att som barn leva med 

övervikt eller fetma. En intervjustudie uteslöts redan från start, trots att detta anses vara den 

ultimata metoden för studiens syfte. En sådan studie skulle kunna skapa obehag för barnen 

och det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till. Dock togs dessa etiska aspekter hänsyn 

till i granskningen av artiklarna. Ett av inklusionskriterierna var att samtliga artiklar skulle ha 

sina etiska överväganden beskrivna och/eller vara godkända av en etisk kommitté. I vissa 

artiklar framkom det inte om en etisk kommitté hade godkänt studien. I dessa fall har 

författarna mailat artikelförfattarna och frågat, och därefter fått en bekräftelse att artiklarna är 

godkända. 

 

Studien baseras på tio vetenskapliga kvalitativa artiklar. I två av artiklarna var det vuxna som 

berättade om sina egna upplevelser att ha övervikt eller  fetma under deras barn- och tonår. 

Eftersom det är ett retroperspektiv kan många upplevelser ha glömts bort eller färgats av 

senare erfarenheter i livet. Två av artiklarna innehåller intervjuer med barn som besökte en 

klinik för överviktiga barn, vilket betyder att barnen genomgick någon form av behandling 

under tiden de deltog i studien. Detta skulle kunna förändra barnens syn på sin situation i 

jämförelse med barn som inte genomgick en behandling. Dock framkom ungefär samma 

resultat i alla artiklar vilket pekar på att detta inte påverkade resultatet nämnvärt. Anledningen 

till att dessa fyra artiklar användes trots att de innehåller ett retroperspektiv eller där barn 

genomgick en behandling var på grund av svårigheter att finna kvalitativa artiklar som endast 

inkluderade barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Artiklarna innehåller ett stort spann 

i åldrar och även olika grad av överviktsproblematik. Det skulle kunna finnas en skillnad i hur 

en 6-åring upplever sin övervikt och hur en 17-åring upplever sin övervikt. Det skulle också 

kunna finnas varationer i upplevelser baserat på vilket BMI deltagarna hade.  I denna studie 

görs ingen skillnad på åldrar och BMI i resultatet trots medvetenheten om att det kan finnas 

en variation. Detta för att det inte framkommer vilken ålder och vilket BMI deltagarna har i 

resultatdelen i artiklarna. 

 

Forsberg och Wengströms (2013) checklista modifieras för att underlätta bedömningen av 

artiklarnas kvalitet. Sju av artiklarna bedömdes ha hög kvalitet och tre hade medelhög kvalitet 

vilket stärker studiens trovärdighet. För att göra resultatet tillförlitligt gjordes en grundlig 

analys enligt en beprövad innehållsanalysmall. Detta gjorde att resultatets olika kategorier 
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växte fram på ett naturligt sätt. Axelsson (2012) beskriver vikten av att ha en struktur på 

arbetet för att resultatet ska bli begripligt för läsaren. Om det inte görs en grundlig analys 

finns det en stor risk att resultatet blir svårförståeligt och chansen att dra slutsatser från 

resultatet blir nästintill omöjligt.  Analysen genomfördes både enskilt och gemensamt av 

författarna vilket Lundman och Hällgren-Granheim (2012) menar stärker tillförlitligheten i 

resultatet. Att data har samlats in systematiskt i studien ökar tillförlitligheten.  

 

Rosberg (2012) menar att resultatets överförbarhet är beroende av djup, variation och 

innebördsrikedom i materialet. Det viktiga i resultatet är inte att så många som möjligt av 

informanterna ska säga samma sak utan att de ska belysa fenomenet på en djupare nivå och 

föra fram alla typer av upplevelser. Lundman och Hällgren-Granheim (2012) hävdar att 

författarna kan skapa förutsättningar för överförbarhet genom att ha en grundlig beskrivning 

av metoden. Resultatets överförbarhet anses vara  hög eftersom resultatet belyser både 

positiva och negativa upplevelser. Studiens resultat har en stor variation gällande åldrar och 

upplevelser, vilket gör att studien kan överföras till många olika sammanhang och miljöer till 

exempel skola, fritid och arbete. 

 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver en variation av barns upplevelser av att leva med 

övervikt eller fetma. Artiklarna som ligger till grund för resultatet behandlar främst negativa 

upplevelser som barnen har, men även positiva upplevelser behandlas. Artiklarna som 

analyserades innehöll främst liknande resultat men även en del skillnader kunde urskiljas. 

 

I resultatet kom det fram skiftande beskrivningar av överviktens betydelse för barnen. Många 

barn och ungdomar beskrev inte sig själva som överviktiga eller feta medan andra uppfattade 

övervikten eller fetman som påtaglig.  Detta kan jämföras med Gualdi-Russos et al. (2008) 

studie som visar att barn med övervikt eller fetma har en förvriden kroppsuppfattning. 

Majoriteten av deltagarna ville vara smalare än vad de var. Samtidigt var det vissa som 

önskade att de var större. Deltagarna i Jackson, Wilkes och McDonalds (2007) studie 

beskriver också att barnen har en förvriden kroppsuppfattning, vilket främst visade sig när de 

skulle köpa kläder. Ungdomarna i Smith och Perkins (2008) studie däremot beskriver att de 

alltid sett sig själva som överviktiga. De har alltid känt sig annorlunda jämfört med de andra 

barnen på grund av deras övervikt. På grund av detta försökte ungdomarna distansera sig från 

övervikten och fokusera på personliga styrkor istället.  

 

Ett tema som växt fram i studien är att några barn och ungdomar uttrycke en önskan att gå ner 

i vikt men att majoriteten upplevde svårigheter att göra detta. Smith och Perkins (2008) 

beskriver ungdomarnas stävan efter viktnedgång. Deltagarna beskriver hur de har försökt med 

allt för att gå ner i vikt, de försöker äta mindre och träna, men att ingenting fungerar, vilket 

kan liknas med resultatet i denna litteraturstudie. Gellar et al. (2012) har i sin studie visat hur 

barn med övervikt eller fetma upplever barriärer i samband med viktnedgång samt hur 

sjuksköterskan kan utnyttja denna kunskap för att främja hälsan hos barnen. Många barn 

upplever det som jobbigt att gå till skolsköterskan för skolkamrater frågar vad de ska göra där. 

Barnen var rädda för att bli mobbade om skolkamraterna fick reda på varför de skulle besöka 

skolsköterskan. Barnen skulle vilja att möten med sjuksköterskan skulle vara helt 

konfidentiellt, ingen annan ska få veta vad de gör där eller att de ens är där. Med denna 

kunskapen menar sjuksköterskan att det är bättre om en lärare förmedlar tid för träffen eller 

att bestämma en tid via internet.  
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I resultatet framkom det att barnen blev retade av sina skolkamrater på grund av sin övervikt 

eller fetma, vilket även kan ses i Feeg, Candelaria, Krenitsky-Korn och Vesseys (2014) studie. 

Majoriteten av deltagarna i studien redogjorde för att de blev retade och kände sig besvärade 

över det. Denna form av mobbning var mer förekommande bland flickor än bland pojkar. 

Detta går att jämföra med Hestetun, Svendsen och Oellingrath (2015) och Smith och Perkins 

(2008) som båda beskriver att övervikt och fetma är en av de största anledningarna till att barn 

och ungdomar blir mobbade. Deltagarna beskrev hur de relaterat till sin övervikt blir till 

åtlölje av andra människor. De beskrev det som ett förlöjligande som aldrig tar slut och hur de 

försöker ignorera detta, men orden sårar ändå. Enligt Feeg et al. (2014) är däremot mobbning 

inte relaterat till barnens BMI, men på grund av mobbning kan barnens vikt öka.  

 

Ett centralt fynd i denna studie är att många barn och ungdomars självkänsla och 

självförtroende påverkas negativt av övervikten eller fetman. En jämförelse kan dras till 

Gibsons et al. (2008) studie där det framkommer att bland annat depression, kroppsmissnöje 

och låg självkänsla ökar i takt med att BMI ökar. Fenomenet var mest förekommande bland 

tjejer och äldre barn. Överviktiga barn hade psykosociala problem, till exempel dålig självbild 

och lågt självförtroende, i större utsträckning än normalviktiga barn, vilket även ses i Hestetun 

et al. (2015) och Gualdi-Russos et al. (2009) studier. Deltagarna i studien hade också svårare 

än de normalviktiga barnen att finna nya vänner, och de inbillade sig att andra ofta sa elaka 

saker om dem. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärlden unik och påverkas av både 

nutid och dåtid. Minnen från det förflutna kan upplevas lika levande som minnen från igår 

och påverkar hur vi ser på oss själva.  Eriksson (2003) menar att lidande är kopplat till att vara 

människa och att leva. Alla händelser i livet som upplevs som ohanterbara kan orsaka ett 

livslidande.  

 

I studiens resultat framkommer det att många av barnen och ungdomarna längtade efter en 

gemenskap och vissa sökte sig till familjen för att känna en gemenskap. Smith och Perkins 

(2008) beskriver att överviktiga ungdomar kan uppleva en gemenskap och närhet med sin 

familj, något som de inte gör utanför hemmet. Ungdomarna längtade efter att ha ett starkt 

vänskapsband med någon av det motsatta könet men möttes ofta av en besvikelse. Bristen på 

gemenskap med andra fick ungdomarna att känna sig ensamma (ibid). Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver att gemenskapen med andra utgör grunden för existensen. Gemenskapen 

återfinns oftast hos personer som står en nära. Hestetun et al. (2015) menar att det är troligt att 

överviktiga barn och barn med fetma blir socialt isolerade och tillbakadragna. I förlängningen 

kan detta leda till svårigheter att knyta vänskapsband. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

att när en person blir utesluten från en gemenskap som denne vill vara en del av kan känslor 

av ensamhet upplevas. Ensamheten kan vara så stark att den berör hela existensen. Att vara 

utesluten kan innebära att personen har förlorat sitt sammanhang och utan sammanhang kan 

det vara svårt att uppleva välbefinnande. Att vara ensam och inte kunna göra något åt sin 

situation resulterar i känslor av utsatthet.  Eriksson (2003) menar att känslan av att inte vara 

inkluderad och välkommen orsakar ett lidanade. 

 

I resultatet kom det fram att familjen var ett viktigt stöd för barnen. En majoritet av barnen i 

Gellars et al. (2012) studie ville däremot inte att föräldrarna skulle vara med i  ett 

interventionsprogram. Orsaken var framförallt på grund av att barnen upplevde att föräldrarna 

inte ville förändras med barnen. Det kunde handla om att föräldrarna inte ville köpa hem 

hälsosam mat och några barn uttryckte även att föräldrarna var dömande när barnen sa att de 

ville äta hälsosamt och träna. Sjuksköterkan menar att barnen själva bör få bestämma om 

föräldrarna ska delta eller inte. Barnen upplevde svårigheter med att äta hälsosamt i samband 
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med att de umgås med deras vänner. De menar att vännerna kan påverka dem antingen 

positivt eller negativt i deras ätande och deltagande i fysisk aktivitet. Barnen menar dock att 

de lättare skulle kunna lyckas gå ner i vikt om de hade stöd från en nära vän. Med detta menar 

sjuksköterskan att en nära vän till barnet skulle kunna vara med under samtalen för att ge en 

känsla av stöd. Barnen hade även en problematik med tröstätande, vilket sjuksköterskan 

menar skulle kunna undvikas genom stödjande samtal. Jackson et al. (2007) skriver om 

svårigheterna för familjen att ge stöd åt barnen. De visste inte hur eller om de skulle säga 

något om deras övervikt till barnen, med rädsla över att barnen skulle ta illa upp och få sämre 

självförtroende. Samma sak gällde att föreslå någon typ av behandling. De menade att de 

visste att barnen fick utstå mobbning i skolan och därför ville familjen att hemmet skulle vara 

en plats utan skam över vikten. 

 

Slutsats 

Barnfetma är ett komplext och känsligt ämne eftersom det påverkar barnens hela livssituation. 

De upplevelser som förekommer frekvent i resultatet är att övervikt och fetma påverkar 

många barn negativt i deras vardag. De flesta blir retade av sina skolkamrater och/eller känner 

sig ensamma. Majoriteten har ett dåligt självförtroende och låg självkänsla på grund av sin 

övervikt och många har även en skev kroppsuppfattning. Detta gör att barnens vardag och 

sociala relationer påverkas negativt. Kunskaperna om hur det är att som barn leva med 

övervikt eller fetma har ökat. Detta kommer komma till nytta i sjuksköterskeyrket eftersom de 

överviktiga barnen kommer att påträffas inom många olika områden i sjukvården. För att 

kunna främja barnens välbefinnande är det viktigt att lyssna och att uppmärksamma deras 

lidande. För att få en ännu djupare förståelse i barns upplevelser av att leva med övervikt eller 

fetma bör det i framtiden göras fler kvalitativa studier i området. Dessutom skulle forskning 

behöva göras utifrån föräldrarnas perspektiv eftersom hela familjen påverkas. En annan 

aspekt kan vara att intervjua vuxna människor som har varit överviktiga som barn, för att få 

en förståelse för hur upplevelserna som barn påverkar människan i det vuxna livet. 
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Bilaga 1      Sida 1(1) 

Sökschema  
 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl* 2015-

11-02 

(MM "Pediatric Obesity") OR  

(MM "Obesity") 

2589  

  (MH "Life Experiences") 30 2 

PsycInfo* 2015-

11-02 

(MM "Obesity") OR  

(MM "Overweight") 

2467  

  Experience 135  

  Qualitative 26 3 

Cinahl* 2015-

11-02 

(MM “Pediatric Obesity”) 2745  

  (MH “Interviews”) OR  

(“Semi-structured Interview”) OR  

(MH “Qualitative Studies”) 

273  

  “Body Image” 13 2 

PubMed** 2015-

11-03 

("Obesity/psychology"[Mesh]) OR 

("Overweight/psychology"[Mesh] ) 

2381  

  “Qualitative Research” 60  

  Adolescent 48 2 

Cinahl* 2015-

11-03 

(MM “Pediatric Obesity”) 2745  

  (MH “Focus Groups”) 81  

  Experience 9 1 

 

*Avgränsat till åren 2007-2015, ålder 6-18 år, engelskt språk samt markerat peer reviewed. 

**Avgränsat till åren 2007-2015, ålder 6-18 år samt engelskt språk. 

 

 

MM – Exact major subject heading 

 

MH – Exact subject heading 

 

MeSH – Medical Subject Headings



 

 

 

Bilaga 2      Sida 1 (3) 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar – Forsberg och 

Wengström (2003) s 206-210 

Med tillagd poängsättning. 

 

A.    Syftet med studien? 
1.      Vilken kvalitativ metod har använts? Ej använd 

 

2.      Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja 1p                                 Nej 0p 

 

 

B.     Undersökningsgrupp 
3.      Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier skall vara beskrivna) 

Ja 1p                                Nej 0p 

 

4.      Var genomfördes undersökningen? Ej använd 

 

5.      Urval, finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? Ej använd 

 

6.      Vilken urvalsmetod användes?                       Totalt max 1p 

 

Strategiskt urval 1p 

Snöbollsurval 1p 

Teoretiskt urval 1p 

Ej angivet 0p 

 

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

bakgrund) 

      Finns beskrivet 1p            Finns ej beskrivet 0p 

 

8.      Är undersökningsgruppen lämplig? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

 

C.    Metod för datainsamling 
9.      Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

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

 

11.  Ange datainsamlingsmetod                            Totalt max 5p 

 

Ostrukturerade intervjuer 1 p 

Halvstrukturerade intervjuer 1 p 

Fokusgrupper 1 p 

Observationer 1 p 

Video/bandinspelning 1 p 

Skrivna texter eller teckningar 1 
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12.  Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/intervjuprotokoll)? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

 

D.    Dataanalys 
13.  Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade? Ej använd 

 

14.  Ange om:                                   Totalt max 4p 

 

Teman är utvecklade som begrepp 1p 

Det finns episodiskt presenterade resultat 1p 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 1p  

Svaren är kodade 1p 

 

15.  Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

16.  Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

17.  Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

18.  Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

      Ja 1p                                Nej 0p 

 

19.  Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ej använd 

  Ja     Nej  

 

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

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

      Ja 1p                                Nej 0p  

 

 

E.     Utvärdering 
21.  Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja 1p                                Nej 0p 

 

22.  Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja 1p                                Nej 0p  

 

23.  Har resultaten klinisk relevans? 

Ja 1p                                Nej 0p 

 

24.  Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja 1p                                Nej 0
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25.  Finns risk för bias? 

Ja 0p                                 Nej 1p 

 

26.  Vilken slutsats drar författaren? Ej använd 

 

27.  Håller du med om slutsatsen? Ej använd 

Ja                                     Nej 

 

28.  Ska artikeln inkluderas? Ej använd 

Ja                                     Nej 

 

Totalt 25 poäng 
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Artikelöversikt 

 

 

Art. 

Nr. 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

1 Martinez-Aguilar 

ML; Flores-Peña Y; 

Rizo-Baeza MM; 

Aguilar-Hernández 

RM; Vázquez-

Galindo L; 

Gutiérres-Sánchez 

G 

2010 

Mexico 

Revista 

Latino -

Americana 

De 

Enfermagem 

7th to  7th to 9th 

 grade obese 

adolescents' 

perceptions 

about obesity 

in 

Tamaulipas, 

Mexico 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattningen 

om fetma bland 

överviktiga 

ungdomar i 

åldrarna 11-15 

år. 

n=24 

11-15 år 

14 flickor, 10 

pojkar 

Kvalitativ metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visar bla. att 

överviktiga barn ofta 

underskattar deras vikt, att 

det fanns svårigheter att 

delta i fysiska aktiviteter, 

dåligt självförtroende samt 

blev de utstötta i sociala 

sammanhang 

Hög 

(21/25) 

2 Davis, SP & Davis, 

M. 

2008 

USA 

Journal of 

cultural 

diversity. 

A focus group 

study of 

african-

american 

obese 

children in 

Mississippi. 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter hos 

överviktiga 

afroamerikanska 

barn i 

Mississippi. 

N=34, 17 barn och 

17 vuxna 

8-11 år 

Kvalitativ metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper 

Resultatet visade att barnen 

ville gå ner i vikt, svårt att 

delta i aktiviteter och att 

vikten påverkade deras 

vänskapsrelationer. 

Hög 

(20/25) 
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Art. 

Nr. 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

3 Ashcraft, 

Pamela F., 

University of 

Central 

Arkansas, 

Conway, AR 

2013 

USA 

Public health 

Nursing 

African american 

adolescent males 

living with obesity 

Syftet var att 

undersöka, 

genom 

begreppen 

självuppfattningo

ch mening, 

  erfarenheter av 

att leva med 

övervikt som 

African 

American  i 

åldrarna 13-17 år 

N=13 

13-17 år 

Kvalitativ 

metod med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visade att vissa 

deltagare inte brydde sig 

om att de hade fetma 

medan andra kände sig 

osäkra och var rädda för 

de hälsorisker det kunde 

medföra. 

Hög 

(20/25) 

4 Smith, E., 

Sweeting, H., & 

Wright, C. 

2013 

Storbritannien  

International journal 

of obesity 

'Do I care?' Young 

adults recalled 

experiences of early 

adolescent 

overweight and 

obesity: A 

qualitative study. 

Syftet var att 

undersöka hur 

unga vuxna som 

under de tidiga 

tonåren hade 

övervikt eller 

fetma minns 

denna tid. 

N=35 

 

24 år  

enkäter från 

11, 13, 15 års 

ålder 

Kvalitativ 

metod med 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

som 

jämfördes 

med enkäter 

från tiden de 

var 

överviktiga 

eller hade 

fetma. 

Resultatet visade att inte 

alla klassade sig som 

överviktiga eller feta. 

Vissa deltagare var inte 

alls påverkade av 

övervikten medan andra 

stora bekymmer med det. 

Lägre självkänsla, färre 

vänner och större utsatthet 

var genomgående teman. 

Hög 

(20/25) 
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Art. 

Nr. 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

5 Mériaux, BG., 

Berg, M., & 

Hellström, A. 

2010 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Everyday 

experiences of 

life, body and 

well-being in 

children with 

overweight. 

Syftet var att 

beskriva 

dagliga 

upplevelser av 

livet, kroppen 

och 

välbefinnande 

hos barn med 

övervikt. 

N=16 

8 flickor, 8 

pojkar 

10-12 år 

En kvalitativ metod 

baserade på semi-

strukturerade 

intervjuer baserade 

på 

livsvärldsperspektive

t. 

Resultatet visar att 

barnen saknar 

gemenskap, var 

ensamma och 

utsatta, föräldrarna 

var inte tillräckligt 

närvarande, de var 

medvetna om 

deras dåliga 

livsstil men 

lyckades inte gå 

ner i vikt. 

Hög 

(23/25) 

6 Curtis, P. 

2008 

Storbritannien 

Health and Social 

Care in the 

Community 

The experiences 

of young people 

with obesity in 

Secondary 

School: some 

implacations for 

the healthy 

 school agenda. 

Syftet var att 

utforska 

upplevelser 

ungdomar med 

fetma har. 

N=17 

10-17 år 

Kvalitativ metod 

med fokusgrupper 

och individuella 

intervjuer. 

Resultatet visar att 

barnen helst 

undviker idrotten 

på skolan pga att 

de måste byta om 

och blir mobbade, 

upplevde en skam 

för att de åt 

mycket mat samt 

visade det sig att 

nästan alla blivit 

mobbade av 

klasskamrater. 

Medel 

(19/25) 
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Art. 

Nr. 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

7 Griffiths, L-J., 

Page, A-S. 

2008 

Storbritannien 

Obesity, 16 

The impact of 

wieght-related 

victimization 

on peer-

relationships: 

The female 

adolescent 

perspective 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet mellan 

fetma och utsatthet 

samt dess 

påverkan på 

vänskapsrelationer. 

N=5 

12-18 år 

Endast tjejer 

Kvalitativ 

studie med 

djupgående 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

Resultatet visar att 

informanter 

upplever utsatthet 

i vardagen och i 

vänskapsrelationer 

Medel 

(19/25) 

8 Thomas, S-L., 

Hyde, J., 

Karunaratne, 

A., Herbert, 

D., & 

Komesaroff, 

P-A. 

2008 

Australien 

Health 

Expectations. 

Being 'fat' in 

today's world: 

a qualitative 

study of the 

lived 

experiences of 

people with 

obesity in 

Australia 

Syftet var att 

utveckla en 

djupgående bild av 

både upplevda 

erfarenheter av 

fetma och 

påverkan av 

sociokulturella 

faktorer på 

människor med 

fetma. 

N=72 

16-72 år 

Kvalitativ 

metod med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Nästan alla 

upplevde 

diskriminering 

under barn- och 

tonåren, social 

isolering, 

mobbning, 

utfrysning från 

fysiska aktiviteter. 

Hög 

(20/25) 
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Art. 

Nr. 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

9 Skär, L. & 

Prellwitz, M. 

2008 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Participating 

in play 

activities: a 

single-case 

study focusing 

on a child 

with obesity 

experiences 

Syftet var att 

beskriva hur ett 

barn med fetma 

upplevde 

deltagande i 

 lekar. 

N=1 

9 år 

Kvalitativ metod 

med semi-

strukturerade 

intervjuer, 

observationer och 

självutvärderingsrap

port 

Resultatet visade bland 

annat att pojken som 

undersöktes blev retad och 

utstött från sina 

klasskamrater. Han 

upplevde brist på vänner att 

leka med, brist på kunskap 

om hur vissa lekar utförs 

samt brist på stöd och 

uppmuntran från vuxna. 

Hög 

(23/25) 

10 Chung, R-J., 

Sherman, L., 

Goodman, E., 

Bickham, D-

S., Rich, M. 

2013 

USA 

Qualitative 

health 

research 

Exploring the 

perspectives 

of obese 

adolescent 

girls 

Syftet var att 

undersöka 

överviktga unga 

flickors 

perspektiv 

gällande vikt och 

hälsa för att 

bättre förstå de 

faktorer som kan 

motivera eller 

hämma 

hälsofrämjande 

beteendeförändri

ngar. 

N=14 

12-20 år 

Kvalitativ metod 

med 

videoinspelningar. 

Resultatet visar att 

ungdomarna är ambivalenta 

när det gäller deras fetma 

och viktnedgång relaterat 

till denna. Det visade sig 

även att många av 

deltagarna inte förstod 

hälsoriskerna som fetman 

medför. Det sista temat var 

att deltagarna var oroliga 

över deras utseende och hur 

andra ser på dem. 

Medel 

(19/25) 

 


