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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande 

samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av 

många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt 

eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och 

kulturella faktorer. Barn som är överviktiga eller lider av fetma riskerar att vara det livet 

ut. Sjuksköterskan har som uppgift att främja hälsa genom att ha en holistisk syn på 

individen. En insikt i hur varje person uppfattar sin livskvalitet är därför en 

grundläggande utgångspunkt.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva barn och ungdomars livskvalitet vid 

övervikt eller fetma skattat utifrån det egna och föräldrarnas perspektiv. 

 

Metod: Litteraturstudie av beskrivande design som omfattar 12 stycken artiklar, varav 

en använde mixed method och de övriga 11 använde kvantitativ ansats.  

 

Huvudresultat: Barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma skattade ofta sin 

livskvalitet lågt. Detta framför allt i kategorierna för fysiska- psykiska- och sociala 

funktioner då många uppgav sämre fysiskt välmående och hade svårigheter att delta i 

fysisk aktivitet, upplevde nedstämdhet och hade en låg självkänsla. Erfarenheter av 

mobbing och utanförskap var vanligt förekommande hos dessa barn och ungdomar.  

 

Slutsats: Samband mellan låg livskvalitet och ökad vikt kunde observeras i domänerna 

för fysisk- psykisk- och social funktion. Då övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar ständigt ökar världen över behöver sjuksköterskan ha en förståelse för detta 

fenomen för att kunna ha ett holistiskt synsätt på individen och ge ett gott stöd för att 

stärka barnen och ungdomarnas känsla av sammanhang i sitt arbete med att främja 

hälsa.  
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Abstract  

Background: Overweight and obesity among children and adolescents is an increasing 

societal problem all over the world and a serious risk factor of being affected by many of the 

welfare diseases that exists in present time. The main causes of being overweight or obese is a 

mix of living habits, genetic- social-, psychological- and cultural factors. Children who are 

overweight or suffer from obesity have a great risk of being in that condition for the rest of 

their lives. It is in the nurses tasks to promote health by a holistic viewpoint of the individual. 

An insight of each person’s perception of their quality of life is a fundamental starting point. 

 

Aim: To describe children and adolescents quality of life when overweight or obese, 

estimated on personal and parent perspective. 

 

Method: A literature study of descriptive design based on twelve articles wherein one article 

used a mixed-method and the remaining eleven used a quantitative approach.  

 

Main result: Children and adolescents who were overweight or suffered from obesity often 

assessed a low quality of life. Prominently in the categories of physical- psychological- and 

social functioning where many declared a decrease in physical wellness and difficulties in 

participating in physical activities, experienced depression and a low self-esteem. Experiences 

of bullying and alienation were common in these children and adolescents. 

 

Conclusion: A correlation between a low quality of life and an increase in weight were 

observed in the domains of physical-, psychological- and social functioning. Because of the 

global increase in overweight and obesity in children and adolescents, the nurse needs an 

understanding of the phenomenon in order to have a holistic approach to the individual and 

act as support system to strengthen these children and adolescents’ sense of coherence in 

order to promote health in the profession. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Prevalensen av överviktiga barn och ungdomar har ökat markant världen över under de 

senaste tre decennierna. Uppskattningsvis är 170 miljoner av världens barn och ungdomar 

under 18 år överviktiga och ökningen sker i nästan alla världens länder. Övervikt och fetma 

ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II och olika typer av 

cancerformer. Det kan även påverka den psykiska hälsan då det bland barn och ungdomar kan 

vara förknippat med mobbning och utanförskap enligt World Health Organization (WHO 

2012). I en litteraturstudie av Pont, Puhl, Cook och Slusser (2017) framkommer det att det 

förekommer en stigmatisering om övervikt i samhället som kan ha en negativ påverkan på den 

psykiska hälsan hos barn. Barn och ungdomar är speciellt utsatta redan i unga år från 

föräldrar, media, vården och från elever och skolpersonal i skolmiljön. Rikshandboken i 

barnhälsovård beskriver att orsaken till att barn och ungdomar blir överviktiga eller drabbas 

av fetma beror på en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och 

kulturella faktorer. Omgivningen har stor påverkan på barnet där föräldrarnas levnadsvanor 

såsom deras förhållningssätt till kost och motion tidigt i livet kan ha en inverkan på barnets 

eget utvecklande av mat- och rörelsevanor. Vidare beskrivs att barn vars föräldrar lider av 

fetma är risken 15 gånger högre att även barnen drabbas i vuxen ålder. Barn som är 4–5 år 

gamla och är överviktiga eller drabbade av fetma har en ökad risk att vara det genom hela 

livet (Derwig 2016). Enligt WHO (2012) gör detta att övervikt och fetma är en av de 

allvarligaste globala hälsoutmaningarna under 2000-talet.  

 

1.2 Övervikt och fetma 

Definitionen av övervikt är “för hög kroppsvikt”. Vilket innebär att barnet väger för mycket. 

Definitionen av fetma är “för stort kroppsomfång på grund av överdriven upplagring av fett i 

kroppen” (Svenska Akademien 2018). Övervikt hos barn är en stor riskfaktor till att utveckla 

fetma vilket klassas som en sjukdom som beror på olika orsaker. Levnadsvanor, livsmiljö och 

genetiska faktorer bidrar till utvecklingen av sjukdomen som kräver livslång behandling 

(Derwig 2016). 

 

1.3 ISO-BMI 

För att mäta övervikt används Body Mass Index (BMI) som mått där kroppsvikten divideras 

med kroppslängden i kvadrat. Detta mått tar inte hänsyn till kroppssammansättningen av 
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muskler, fett, skelett, vatten eller fördelningen av övervikten vilket gör att referensramarna 

hos vuxna inte kan användas hos barn. Därför har parametrar om kön och ålder adderats i 

BMI mätningen hos barn. Måttet för barn kallas för ISO-BMI och är utformat för barn i 

åldrarna 2–18 år. ISO-BMI räknas ut på samma sätt som vanligt BMI hos vuxna men vikten 

skiljer sig i hög grad mellan olika barn och gränserna för övervikt och fetma är olika för alla 

barn mellan 2–18 år (Derwig 2016). 

 

1.4 Barn och ungdomar 

Författarna har i föreliggande studie valt att inkludera barn och ungdomar som 

undersökningsgrupp då båda ålderskategorierna tillsammans ger en helhetsbild av dagens 

forskningsläge kring ämnet. Ett barn definieras som en person i åldersintervallet 2–12 år och i 

åldrarna 13–18 räknas personen vara ungdom (Karolinska Institutet 2016). 

 

1.5 Livskvalitet  

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som upplevs i nuet och är grundad i människans 

känslor, erfarenheter och uppfattningar av omgivande händelser som ständigt förändras (Parse 

2013). Enligt WHO (1999) innebär begreppet livskvalitet individens uppfattning av fysisk- 

och psykisk hälsa, självständighet och sociala relationer. Begreppen livskvalitet och hälsa är 

relaterade till varandra och enligt WHO (2019) definieras hälsa som fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Kalfoss (2016) menar att förståelse för vad begreppet livskvalitet 

innebär och användningen av instrument som mäter den hjälper sjuksköterskor att ge god 

omvårdnad utifrån en holistisk utgångspunkt.  

 

1.6 Föräldrarnas roll 

Barn utvecklar beteenden kring mat och tar efter matvanor av sina föräldrar tidigt i livet. 

Dessa vanor är något barnen lär sig snarare än ärver vilket indikerar att föräldrars inflytande 

vid tidig ålder är större tidigare trott oavsett risk för övervikt eller fetma. Av denna anledning 

föreslås det att interventioner till viktnedgång bör sättas in tidigt och fokusera på föräldrarnas 

vanor och beteenden då de i hög grad speglar barnens (Herle, Fildes & Llewellyn 2018). 

Mödrar som själva har ett högt BMI kan känna skuld och skam då de uppfattar att de överför 

sina levnadsvanor och genetiska anlag vidare till barnen (Persky, McBride, Faith, Wagner & 

Ward 2015). Romero Nascimento et. al. (2016) visar i sin studie att föräldrar till överviktiga 

barn ofta underskattade barnens vikt och ansåg inte att övervikt eller fetma är en sjukdom. 
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Samtidigt visar samma studie att föräldrar som var medvetna om att övervikt eller fetma är ett 

allvarligt hälsoproblem var mer villiga att hjälpa sina barn till att ändra sina levnadsvanor 

gällande nutrition och motion för att gå ner i vikt. Föräldrarnas medverkan och stöd visade sig 

vara en viktig del i barnets viktnedgång då de är barnets främsta förebilder och stöd i 

vardagen. Detta kräver att föräldrarna själva gör förändringar i deras sätt att leva vilket av 

dem kunde upplevas vara svårt.  

 

1.7 Sjuksköterskans roll 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskan inneha kompetens som 

omfattar ett helhetsperspektiv på patienten. God omvårdnad innebär att se till människans 

grundläggande upplevelser och behov vilket innefattar fysiska, psykosociala, andliga och 

kulturella dimensioner. Att främja hälsa är den viktigaste målsättningen inom omvårdnad. För 

att främja hälsa krävs det att sjuksköterskan enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) har en 

holistisk syn på människan där kropp, själ och ande tillsammans med individens egna 

upplevelser och värderingar av hälsa bildar helheten av människan och hälsobegreppet. En 

fördjupad kunskap och förståelse för hur människor uppfattar sin hälsa och upplever sin 

livskvalitet gör att sjuksköterskan i sitt arbete kan främja hälsa. Denna kunskap inkluderar 

samtliga patienter och patientgrupper och behöver ständigt uppdateras. Wille, Erhart, Petersen 

och Ravens-Sieberer (2008) hävdar i sin studie att allt eftersom övervikt och fetma bland barn 

och ungdomar ökar i världen ökar även behovet av kunskap om deras upplevda livskvalitet 

hos sjuksköterskor för att kunna ge en god omvårdnad.  

 

1.8 Teoretisk referensram  

Känsla av sammanhang (KASAM) är en modell som förklarar hur människan ser på sin 

tillvaro. Begreppet KASAM innefattar att tillvaron ska kännas hanterbar, begriplig och 

meningsfull för individen. Oberoende av olika stressorer och yttre påfrestningar som 

individen utsätts för, är livsfaktorer som individen själv anser vara meningsfulla och viktiga 

grunden till KASAM och gör att en god hälsa och meningsfullhet uppnås och bibehålls 

(Antonovsky 2005). Den teoretiska referensramen till föreliggande litteraturstudie valdes då 

grunden inom begreppen KASAM och livskvalitet är nära sammankopplade. De centrala 

faktorerna är den individuella upplevelsen av omgivningen, hälsa, tankar och känslor. Om 

dessa upplevs vara goda hos individen kan god livskvalitet och hög KASAM upprätthållas. 
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1.9 Problemformulering 

Under de senaste tre decennierna har antalet överviktiga barn och ungdomar ökat. Idag är 

ungefär 170 miljoner barn och ungdomar under 18 år överviktiga världen över. Detta anses 

bero på en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella 

faktorer där omgivningen spelar en betydande roll för barnets livsförutsättningar. Barn som är 

4–5 år och är överviktiga löper stor risk att fortsätta vara det även i vuxen ålder och livet ut. 

Övervikt och fetma är en riskfaktor till de flesta välfärdssjukdomar vi har för idag vilket gör 

att övervikt och fetma är en av de största hälsoutmaningarna under 2000-talet. Genom att 

besitta kunskap om hur barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma upplever sin 

hälsa och livskvalitet kan sjuksköterskan i sitt arbete ge god omvårdnad och främja hälsa. Det 

råder idag kunskapsbrist om hur dessa barn och ungdomar upplever sin livskvalitet och för att 

förbättra omvårdnaden hos dem krävs en större insikt och förståelse bland sjuksköterskor 

idag. Vid litteratursökningar saknas en uppdaterad litteraturgenomgång gällande ämnet. Detta 

gör att det finns ett behov av en aktuell sammanställning av forskningen inom området för att 

öka kunskapen bland sjuksköterskor och gynna omvårdnaden för barn och ungdomar som 

lever med övervikt eller fetma idag. 

  

1.10 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva barn och ungdomars livskvalitet vid övervikt eller 

fetma skattat utifrån det egna och föräldrarnas perspektiv. 

 

1.11 Frågeställning 

Hur skattas barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetmas livskvalitet, utifrån det 

egna och föräldrarnas perspektiv? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Litteratur söktes i databaserna Cinahl och Medline via PubMed då de innehåller omfattande 

forskning inom områdena medicin och omvårdnad vilka är relevanta för föreliggande 
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litteraturstudie (Polit & Beck 2012). För att begränsa och specificera sökningen till artiklar 

som har relevans för det aktuella syftet söktes litteratur genom databasernas ämnesordlistor 

Cinahl Headings och Medical Subject Headings (MeSH-termer). Polit och Beck (2012) 

rekommenderar att termer som innefattas av databasernas ämnesordlistor används i sökningen 

då det innebär att sökträffarnas huvudinnehåll omfattas av ämnesorden. Vid användning av 

fritext genererar sökningen träffar även där sökordet omnämns och inte representerar 

huvudinnehållet. Pediatric Obesity och Quality of Life användes som ämnesord i båda 

databaserna då termerna är tagna direkt ur den aktuella studiens syfte. Genom studier, som 

svarade på det aktuella syftet, som blev funna när dessa ämnesord kombinerades med 

varandra inspirerades författarna till att använda ämnesorden Adaptation Psychological och 

Emotions i vidare sökningar. Pediatric Obesity ansågs vara ett paraplybegrepp och för att inte 

undgå relevanta artiklar delades termen därför upp i ämnesorden Overweight och Child. 

Sökningen inleddes med en bred sökning av varje enskilt ämnesord och smalnades sedan av 

genom att kombinera ämnesorden med varandra med hjälp av den booleanska söktermen 

AND. Detta för att sökningen endast skulle inkludera sökträffar som innehåller en 

kombination av de angivna sökorden. För att ytterligare begränsa sökningen användes limits i 

båda databaserna för språk (engelska) och år (2014–2019). Detta då författarna endast 

behärskar det engelska språket och endast finner aktuell forskning vara relevant till 

föreliggande litteraturstudie. 

     Sökkombinationer och antal träffar redovisas i Tabell 1. Databassökning. 
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Tabell 1. Databassökning. 

Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

 

Möjliga 

artiklar 

 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

Sökdatum 

22/1–19 

5 år, engelska, 

Peer-reviewed 

Pediatric obesity 

(Cinahl Headings) 

AND Quality of 

life (Cinahl 

Headings) 

89 14 6 

Medline via 

PubMed 

Sökdatum 

23/1–19 

5 år, engelska Overweight 

[Mesh] AND 

Child [Mesh] 

AND Adaptation 

Psychological 

[Mesh] 

25 1  

Medline via 

PubMed 

Sökdatum 

23/1–19 

5 år, engelska Overweight 

[Mesh] AND 

Child [Mesh] 

AND Quality of 

Life [Mesh] 

179 13 6 

Medline via 

PubMed 

Sökdatum 

24/1–19 

5 år, engelska  Pediatric obesity 

[Mesh] AND 

Quality of Life 

[Mesh] 

111   2  

Medline via 

PubMed 

Sökdatum 

24/1–19 

5 år, engelska Overweight 

[Mesh] AND 

Child [Mesh] 

AND Emotions 

[Mesh] 

129 1  

   533 31 12 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Författarna valde att inkludera artiklar vars syfte har relevans för litteraturstudien och handlar 

därmed om hur barn och ungdomar som lider av övervikt eller fetma eller deras föräldrar 

skattar barnen och ungdomarnas livskvalitet. Artiklarna som inkluderas i litteraturstudiens 

resultat är uppbyggda enligt IMRAD (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion) eller 
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innefattar rubriker med motsvarande innebörd. (Polit & Beck 2012). Artiklarna skulle finnas 

fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle.         

     Exklusionskriterier för studien var artiklar som saknade relevans för studiens syfte och 

frågeställning. Litteraturstudie innebär att studien inte är empiriskt utförd och kan därför inte 

inkluderas i resultatet av denna litteraturstudie då det inte är en primärkälla. Studier som 

innefattade någon form av intervention exkluderades då de inte besvarar det aktuella syftet på 

ett tydligt sätt och därmed saknar relevans.  

 

2.4 Urvalsprocessen 

Databassökningen i databaserna Cinahl och Medline via PubMed resulterade i totalt 533 

träffar. Samtliga titlar granskades för att bedöma relevans till den aktuella studien. Totalt 

exkluderades 417 titlar varav 392 inte ansågs vara av relevans för föreliggande 

litteraturstudies syfte och 25 titlar var dubbletter. Det kvarstod därmed 116 titlar som var av 

relevans för den aktuella studien. Nästa urval gjordes utifrån en bedömning av de kvarvarande 

artiklarnas abstract där 64 inte svarade på det aktuella syftet, 11 innefattade någon form av 

intervention och 10 var litteraturstudier. Totalt exkluderades 85 abstracts i detta urval, det 

innebar att det kvarstod 31 artiklar till vidare granskning. När dessa 31 artiklar skulle läsas i 

sin helhet användes en relevansbedömningsmall, se bilaga 1 - Tabell 2. 

Relevansbedömningstabell, för att bedöma relevansen. Genom denna mall framkom det om 

fenomen, deltagare, sammanhang, ansats och design var relevanta för syftet till föreliggande 

litteraturstudie. Efter relevansbedömningen bedömdes sju artiklar sakna relevans och nio 

artiklar vara delvis relevanta då något eller några fenomen i mallen markerades som “nej” 

eller “delvis”. Det kvarstod därmed 15 artiklar som bedömdes vara av relevans för syftet och 

valdes ut för att genomgå vidare kvalitetsgranskning. Kvaliteten av de kvarvarande artiklarna 

bedömdes utifrån en kvalitetsgranskningsmall, se bilaga 2 - Tabell 3. 

Kvalitetsgranskningstabell. Utifrån denna tabell exkluderades en artikel då urvalsprocessen 

inte var tydligt beskriven och två artiklar då validiteten och reliabiliteten av mätinstrumenten 

som användes i studierna inte diskuterades. Totalt exkluderades 19 artiklar när de lästes i sin 

helhet. Urvalsprocessen ledde till att det totalt inkluderades 12 artiklar i föreliggande 

litteraturstudie. 

     Urvalsprocessen redovisas i Figur 1. Flödesschema. 
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Figur 1. Flödesschema. 

 

2.5 Dataanalys 

I enlighet med vad Polit och Beck (2012) skriver om tillvägagångssätt för att ta ut information 

till litteraturstudier granskade och analyserade författarna de valda artiklarna genom att 

använda kodning och kategorisering. För att analysera insamlade data lästes de valda 

artiklarna ett flertal gånger i sin helhet och sedan med fokus på artiklarnas resultat där 

ambitionen var att observera likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. Teman och 

nyckelord identifierades från de vetenskapliga artiklarnas resultat som ansågs vara av relevans 

för litteraturstudiens syfte och frågeställning. Nyckelorden kodades med olika färger för att 

lättare identifiera dem i artiklarna. Av dessa teman och nyckelord bildades koder som skrevs i 

marginalen bredvid nyckelorden i artiklarna. Information från artiklarna fördes in i två olika 

tabeller: bilaga 3 - Tabell 4. Sammanställning av granskade artiklar, innehåller en 

sammanställning av de granskade artiklarnas författare, årtal, land, titel, design och ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod och bilaga 4 - Tabell 5. 

Sammanställning av de granskade artiklarnas syfte, resultat och koder, visar information om 

artiklarnas författare, årtal, land, syfte, resultat och koder. Författarna identifierade likheter 

bland koderna och kategoriserade dessa. Detta resulterade i tre huvudkategorier och fem 
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underkategorier som tillsammans utgör litteraturstudiens resultat och presenteras genom 

rubriker. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna har strävat efter att anta ett objektivt förhållningssätt under arbetet med 

litteraturstudien där urval och analys genomfördes utan att inkludera eller influeras av egna 

åsikter. Inga artiklar har under urvalsprocessen valts bort eller uteslutits relaterat till 

författarnas personliga värderingar eller åsikter. Under hela processen eftersträvades det att 

fabricering, plagiering och förfalskning skulle undvikas då det innebär att innehållet inte 

uppnår det etiska förhållningssätt som krävs hos en studie (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

Av de 12 artiklar som studerats använde 11 en kvantitativ ansats och en artikel använde mixed 

method. I sju av artiklarna har barnen och ungdomarna som lever med övervikt eller fetma 

själva skattat sin livskvalitet, i två av artiklarna har barnen och ungdomarna samt deras 

föräldrar skattat barnen och ungdomarnas livskvalitet och i tre artiklar har föräldrarna skattat 

barnen och ungdomarnas livskvalitet genom validerade proxyversioner av 

skattningsformulären. Datan som studerats i de granskade artiklarna resulterade i tre 

huvudkategorier. Dessa kategorier redovisas i form av varsin huvudrubrik: Fysisk skattning 

av livskvalitet, Psykisk skattning av livskvalitet och Social skattning av livskvalitet. 

Resultatet presenteras genom Figur 2. Resultatöversikt, en sammanställning av artiklarna 

genom två tabeller: bilaga 3 - Tabell 4. Sammanställning av granskade artiklar och bilaga 4 - 

Tabell 5. Sammanställning av de granskade artiklarnas syfte, resultat och koder och mer 

ingående i löpande text genom tre huvudrubriker och fem underrubriker. 
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Figur 2. Resultatöversikt. 

 

3.1 Fysisk skattning av livskvalitet 

3.1.1 Fysisk aktivitet och fysisk hälsa 

Förhållandet mellan hälsorelaterad livskvalitet och olika indikationer av fetma, såsom 

kroppsfettprocent och Body Mass Index (BMI) undersöktes genom enkätstudier av (Halsai et 

al. 2018; Morrison, Shin, Tarnopolsky & Taylor 2015). I dessa studier framkom det att det 

fanns ett samband mellan hög kroppsfettprocent och lågt skattad fysisk livskvalitet. Detta då 

hög kroppsfettprocent indikerade låg fysisk aktivitet och av de föräldrar och barn som angav 

att barnen hade en låg fysisk aktivitet angav även att barnen hade en låg hälsostatus och 

livskvalitet. För varje kroppsfettprocent som ökade hos barnen och ungdomarna i studierna 

minskade den totala skattningen av livskvaliteten i enkäterna. I andra enkätstudier gjorda av 

(Cui, Zack & Wethington 2014; Petersen, Moodie, Mavoa, Waqa, Goundar och Swinburn 

2014) framkom det att det inte fanns några betydande skillnader av den självskattade 

livskvaliteten i domänerna för fysisk aktivitet och fysisk hälsa mellan viktklasserna. 

Marginella skillnader kunde i studierna observeras mellan pojkar och flickor som var 

överviktiga eller led av fetma då de flesta pojkarna uppgav att de inte kände sig fysiskt 

begränsade i sin vardag medan flickorna i samma viktklass upplevde sig vara mer begränsade 

och skattade därför lägre i enkäterna. Syftet med Radhakishun et al. (2015) enkätstudie var att 

jämföra hur föräldrar till barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma och barnen och 

ungdomarna själva skattade livskvaliteten jämfört med normalviktiga barn och ungdomar och 
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deras föräldrar. Det framkom att barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma och deras 

föräldrar skattade den fysiska livskvaliteten betydligt sämre än normalviktiga. Detta fenomen 

framkom i ett flertal andra enkätstudier (Dalton, Smith, Dalton & Slawson 2015; Helseth, 

Haraldstad & Christophersen 2015; Liu et al. 2016; Morrison, Shin, Tarnopolsky & Taylor 

2015) där samtliga visade att det fanns ett samband mellan en lägre fysisk livskvalitet och ett 

högre BMI. I dessa studier skattade de barn och ungdomar som led av fetma sin fysiska 

livskvalitet betydligt lägre än överviktiga- och normalviktiga barn. Det noterades även ett 

samband mellan ålderskategorierna hos de barn och ungdomar som var överviktiga eller led 

av fetma. Ju äldre barnet var desto lägre fysisk livskvalitet skattade dem i enkätsvaren.  

     Sambandet mellan livsstil, livskvalitet och fetma på kort- och lång sikt visades i en 

enkätstudie av Michels, Susi, Marques-Vidal, Nydegger och Puder (2016). Inget tydligt 

samband noterades på kort sikt, däremot kunde longitudinella samband observeras. På lång 

sikt framkom det att en låg fysisk aktivitet, hög stillasittandetid och fetrik mat ökade barnens 

BMI och kroppsfettprocent. Barn som hade en hög kroppsfettprocent och ett högt BMI 

skattade sin fysiska livskvalitet lågt. I en enkätstudie av Simon och Stark (2016) framkom det 

att mammor till barn i åldrarna 3–5 år rapporterade att de barn som led av övervikt hade svårt 

att delta i fysiska aktiviteter och i fysiska övningar. Detta framkom även i Powell, Engelke 

och Swanson (2018) studie där skolbarn som levde med övervikt i enkäter skattade sin fysiska 

livskvalitet då de hade svårigheter att klara av fysiska påfrestningar som att gå i trappor och 

delta i dagliga aktiviteter. Dessa barn intervjuades även av skolsköterskan på skolan och där 

klagade många över värk i leder och bröstsmärta och hade därför svårt att vara delaktiga i 

fysiska övningar framförallt under gymnastiklektionerna.  

 

3.2 Psykisk skattning av livskvalitet 

3.2.1 Psykiskt välmående 

I ett flertal enkätstudier (Cui, Zack & Wethington 2014; Dalton, Smith, Dalton & Slawson 

2015; Morrison, Shin, Tarnopolsky & Taylor 2015; Petersen, Moodie, Mavoa, Waqa, 

Goundar & Swinburn 2014; Radhakishun et al. 2015) framkom det att betydande skillnader 

fanns mellan den skattade psykiska livskvaliteten och vikt. Dessa studier visade att ökad 

kroppsfettprocent och BMI hade ett tydligt samband med låg psykisk livskvalitet och en ökad 

risk att drabbas av depression. I samma studier framkom det att flickor som led av övervikt 

eller fetma i alla åldrar skattade sin psykiska livskvalitet lägre än pojkar som led av övervikt 

eller fetma i samma ålder. Det framkom även att stigande ålder bland barn och ungdomar som 
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led av övervikt eller fetma också hade ett samband med låg psykisk livskvalitet. Ju äldre 

barnen och ungdomarna blev desto lägre skattades livskvaliteten. I andra enkätstudier (Halsai 

et al. 2018; Liu et al. 2016) framkom motsatsen där pojkar som led av övervikt eller fetma 

skattade sin psykiska livskvalitet lägre än flickor i samma viktklass. Yngre barn som var 

överviktiga eller led av fetma skattade att de hade en lägre psykosocial livskvalitet än äldre 

barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma. Det framkom i en studie som använde 

mixed method och en enkätstudie (Powell, Engelke & Swanson 2018; Wynne, Comiskey & 

McGilloway (2016) att barn och ungdomar som levde med övervikt eller fetma skattade sin 

psykiska livskvalitet lågt och beskrev genom intervjuer att de mötte många psykosociala 

utmaningar i sin vardag där de levde med rädsla och nedstämdhet då de oroade sig över döden 

och vad som kommer att hända med dem. Samma studier visar att depressiva symptom hos 

barn och ungdomar kunde ha en inverkan på sambandet mellan BMI och den psykosociala 

livskvaliteten. 

3.2.2 Självkänsla 

I ett flertal enkätstudier råder konsensus gällande självkänsla och självbild hos barn som led 

av övervikt och fetma. Det framkom i enkätstudierna (Halsai et al. 2018; Helseth, Haraldstad 

& Christophersen 2015; Powell, Engelke & Swanson 2018; Radhakishun et al. 2015) att barn 

och ungdomar som vägde mer än normalviktiga jämnåringar skattade sin psykiska livskvalitet 

lågt, framför allt hade de en låg självkänsla och självbild och låg autonomi. Oavsett om 

barnen var överviktiga eller led av fetma skattade föräldrarna till pojkar eller pojkarna själva 

att de hade en bättre självbild och starkare autonomi än flickor med övervikt eller fetma. I 

samma studier framkom det att ålder hade en inverkan då stigande ålder hos barn och 

ungdomar som led av övervikt eller fetma minskade den psykiska livskvaliteten, framförallt 

värdena i enkätsvaren för självbild och autonomi. Det framkom även att barn och ungdomar 

som led av övervikt eller fetma i stor utsträckning sökte bekräftelse och acceptans från 

omgivningen. I en enkätstudie av Wynne, Comiskey & McGilloway (2016) framkom det att 

43% av barn och ungdomar som var överviktiga eller led av fetma var nöjda med sin vikt. 

Önskan att vilja förändra sin vikt hade ett negativt samband med den psykiska livskvaliteten 

och dessa barn och ungdomar uppvisade depressiva symptom. Mestadelen av de barn och 

ungdomar som ville ändra sin vikt var överviktiga eller led av fetma.  
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3.3 Social skattning av livskvalitet 

3.3.1 Skolan och social samverkan 

Flertalet studier (Dalton, Smith, Dalton & Slawson 2015; Liu et al. 2016; Petersen, Moodie, 

Mavoa, Waqa, Goundar & Swinburn 2014; Radhakishun et al. 2015) visade att vikten 

påverkade enkätsvaren negativt då det fanns ett samband mellan BMI, kroppsfettprocent och 

social livskvalitet. Det observerades att stigande BMI och kroppsfettprocent innebar 

sjunkande värden av social livskvalitet framförallt i den sociala- och skolfunktionen. Detta 

samband kunde även observeras i samma studier mellan ålderskategorier då ungdomar som 

var överviktiga eller led av fetma vid stigande ålder, framförallt i tonåren och pubertal ålder, 

upplevde att den sociala livskvaliteten och funktionen i skolan var sämre. I dessa studier 

skattade flickor som var överviktiga eller led av fetma sin sociala livskvalitet lägre än pojkar i 

samma viktklass. Kontradiktoriskt till det tidigare studier kommit fram till framkom det i en 

enkätstudie av Morrison, Shin, Tarnopolsky & Taylor (2015) att livskvaliteten i avseendet för 

social funktion var högre bland barn och ungdomar som levde med övervikt eller fetma. I 

likhet med vad tidigare studier har kommit fram till framkom det även i denna studie att 

stigande ålder och graden av övervikt eller fetma hade ett samband med låg social livskvalitet. 

Skillnad bland kön framkom i samma studie i den självskattade livskvaliteten för social- och 

skolfunktion där pojkar som var överviktiga eller led av fetma skattade lägre än flickor i 

samma viktklass.  

3.3.2 Mobbning och stöd 

Föräldrar till pojkar som led av fetma svarade att pojkarna hade en låg social livskvalitet 

gällande socialt stöd och kamratskap/gruppsamverkan. Däremot skattades pojkarna, som var 

överviktiga eller led av fetmas, föräldrastöd högt. Flickor som led av övervikt eller fetma hade 

stora erfarenheter av att vara mobbade (Halsai et al. 2018; Helseth, Haraldstad & 

Christophersen 2015; Radhakishun et al. 2015). I en studie av Powell, Engelke & Swanson 

(2018) användes både enkäter och intervjuer med barn och ungdomar som led av övervikt 

eller fetma. Där framkom det att BMI hade ett samband med låg social livskvalitet. Ju högre 

BMI barnen och ungdomarna hade, desto lägre skattade dem sin psykosociala livskvalitet. 

Barnen och ungdomarna som var överviktiga eller led av fetma beskrev i intervjuerna att de 

ställdes inför psykosociala utmaningar dagligen, främst i skolmiljön. De upplevde att de blev 

retade och mobbade av klasskamrater och ibland även av familjemedlemmar.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva barn och ungdomars livskvalitet vid övervikt eller 

fetma skattat utifrån det egna och/eller föräldrarnas perspektiv. I resultatet till i föreliggande 

litteraturstudie kunde vissa samband observeras mellan ökad vikt och den skattade 

livskvaliteten i kategorierna för fysiska-, psykiska- och sociala funktioner. Majoriteten av de 

barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma och deras föräldrar skattade att barnen och 

ungdomarna som levde med övervikt eller fetma hade en låg fysisk, psykisk och social 

livskvalitet. Nedstämdhet, låg självkänsla och svårigheter att delta i fysiska aktiviteter var 

återkommande inslag hos de flesta av dessa barn och ungdomar. Mobbning och utanförskap 

var vanligt förekommande hos barn och ungdomar som var överviktiga eller led av fetma, 

framförallt vid stigande ålder.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Samband mellan vikt och skattad livskvalitet kunde observeras gällande de olika aspekterna 

av livskvalitet. I den fysiska kategorin visade enkätstudierna (Dalton, Smith, Dalton & 

Slawson 2015; Helseth, Haraldstad & Christophersen 2015; Liu et al. 2016; Morrison, Shin, 

Tarnopolsky & Taylor 2015) att barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma skattade 

sin fysiska livskvalitet lågt. I en studie som använde enkäter och intervjuer av Powell, 

Engelke och Swanson (2018) framkom det att barnen och ungdomarna upplevde att de inte 

kunde delta i vardagliga aktiviteter och att de kände sig hindrade av sin kropp då smärtan från 

lederna var allt för påtaglig. Vissa barn och ungdomar beskrev även att det smärtade i bröstet 

vid fysisk ansträngning. Detta kan förklaras genom det Världshälsoorganisationen skriver om 

att övervikt och fetma har en stor påverkan på kroppen både utvändigt och invändigt och är en 

riskfaktor för att drabbas av välfärdssjukdomarna som finns idag. Bland dessa är hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ II och olika typer av cancer de vanligaste sjukdomarna relaterade 

till vikt (WHO 2012). Ohälsosamma levnadsvanor beskrivs i rikshandboken i barnhälsovård 

vara en grundläggande orsak till att drabbas av övervikt och fetma (Derwig 2016).  

     I en enkätstudie av Michels, Susi, Marques-Vidal, Nydegger och Puder (2016) i resultatet 

framkommer det att en hög stillasittandetid och ett högt intag av fetrik kost har ett samband 

med ökat BMI och ökad kroppsfettprocent. Dessa barn skattade sin livskvalitet lägre än de 

barn som hade hälsosamma levnadsvanor och ett lägre BMI. I en studie av OHaver, Jacobson, 

Kelly & Mazurek Melnyk (2013) framkom det att barn och ungdomar som hade ett högt BMI 
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svarade att det var svårt att upprätthålla en hälsosam livsstil. Detta var främst gällande kostråd 

och ändring av diet. I samma studie framkom det att barnen och ungdomarna som hade ett 

högt BMI svarade att det var lättare att ändra sina levnadsvanor kring den fysiska aktiviteten 

då informationen och kunskapen var lättare att ta till sig. I andra studier (Bocca, Kuitert, 

Sauer, Stolk, Flapper & Corpeleijn 2014; Steele, Gayes, Dalton, Smith, Maphis & Conway-

Williams 2016; Mollerup, Nielsen, Bøjsøe, Kloppenborg, Baker & Holm 2017) där barnen 

och ungdomarna genomgick interventioner med inriktning på livsstil och levnadsvanor där 

fysisk aktivitet och hälsosam kost ingick framkom det att i takt med att BMI och 

kroppsfettprocent sjönk ökade livskvaliteten på sikt. Vilket kan liknas vid enkätstudier i 

resultatet (Halsai et al. 2018; Morrison, Shin, Tarnopolsky & Taylor 2015) där det framkom 

att för varje enhetsökning av kroppsfettprocent hos barnen och ungdomarna, sjunker den 

skattade livskvaliteten. Då barn lär sig att ta efter sina föräldrars matvanor och beteenden 

tidigt i livet rekommenderas det därför i en studie av Herle, Fildes och Llewellyn (2018) att 

livsstilsinterventioner fokuserar på föräldrarnas levnadsvanor snarare än barnens vid framtida 

studier.  

     Jansson och Drevenhorn (2015) skriver att sjuksköterskan har ett stort ansvar i det 

hälsofrämjande arbetet för individen. Idag är ”empowerment” ledordet i sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete. En rapport av SBU (2017) visar att empowerment är en metod som 

används i den personcentrerade vården genom att fokusera på egenvård och patientens egna 

mål. Empowerment utgår från att sjuksköterskan ska bidra med kunskap om 

sjukdomstillståndet och behandlingsmöjligheter medan patienten ansvarar för egenvården och 

sina personliga mål för den. Sjuksköterskan ska stödja patienten i att upptäcka och utforska 

sina egna förmågor och färdigheter för att ta kontroll över sin sjukdom och livssituation. 

Rapporten visade att när denna metod användes gjorde patienterna de livsstilsförändringar 

som krävdes för att förbättra sin livssituation i högre grad än de patienter där metoden inte 

användes. Författarna anser att sjuksköterskan kan främja barnen och ungdomarna som lever 

med övervikt eller fetmas känsla av sammanhang genom att använda sig av empowerment. 

Detta då empowerment utgår från att stärka barnen och ungdomarnas egna färdigheter och 

förmågor och fokuserar på deras egna mål. Antonovsky (2005) skriver att känsla av 

sammanhang uppnås när personen finner situationen begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Författarna anser att empowerment kan styrka barnen och ungdomarnas känsla av begriplighet 

genom att få information från sjuksköterskan. En känsla av meningsfullhet kan uppnås då 

dem själva ansvarar för förändringen i sin livssituation opch fokuserar sina mål. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) skriver att livskvaliteten kan höjas genom att sjuksköterskan 



 

 16 

 

 

utgår från människovärdesprincipen. Denna princip innebär att alla människor har lika värde 

och ska ha samma rättigheter i vården. Enligt Parse (2013) är livskvalitet en subjektiv 

upplevelse som upplevs i nuet och är grundad i människans känslor, erfarenheter och 

uppfattningar av omgivande händelser som ständigt förändras. Författarna anser därför att 

sjuksköterskan kan genom att använda empowerment, ha en helhetssyn och förståelse för att 

livskvalitet upplevs i nuet och ständigt förändras, främjar barnen och ungdomarna som lider 

av övervikt eller fetmas känsla av sammanhang och livskvalitet.  

     Barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma skattade sin psykiska livskvalitet lågt. 

Detta fenomen var återkommande i samtliga enkätstudier (Cui, Zack & Wethington 2014; 

Dalton, Smith, Dalton & Slawson 2015; Halsai et al. 2018; Liu et al. 2016; Morrison, Shin, 

Tarnopolsky & Taylor 2015; Petersen, Moodie, Mavoa, Waqa, Goundar & Swinburn 2014; 

Powell, Engelke & Swanson 2018; Radhakishun et al. 2015; Wynne, Comiskey & 

McGilloway 2016) som granskats i föreliggande litteraturstudie. Det framkom att dessa 

samband inte var tydliga men att skillnader kunde observeras mellan den skattade psykiska 

livskvaliteten och olika viktklasser. I de flesta av de granskade enkätstudierna (Cui, Zack & 

Wethington 2014; Dalton, Smith, Dalton & Slawson 2015; Morrison, Shin, Tarnopolsky & 

Taylor 2015; Petersen, Moodie, Mavoa, Waqa, Goundar & Swinburn 2014; Radhakishun et 

al. 2015) framkom att pojkar och yngre barn och ungdomar som var överviktiga eller led av 

fetma skattade sin livskvalitet i den psykiska kategorin högre än flickor och äldre ungdomar i 

samma viktklass. Medan det i andra enkätstudier i resultatet (Halsai et al. 2018; Liu et al. 

2016) framkom att flickor och äldre barn och ungdomar som var överviktiga eller led av 

fetma skattade sin livskvalitet högre än pojkar och yngre barn i samma viktklass. Författarna 

anser att denna tvetydighet mellan studierna tyder på att det inte går att generalisera måendet 

hos en person beroende på kön eller ålder. Att som sjuksköterska möta patienten som en 

individ och ha en holistisk syn på människan är därför grunden i god omvårdnad. Detta 

beskriver svensk sjuksköterskeförening genom att individens egna upplevelser och 

värderingar av hälsa tillsammans med kropp, själ och ande bildar helheten (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016). I sjuksköterskans roll innebär detta att hjälpa patienten till att 

känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin kontext. Om detta uppnås hos 

patienten får denne en känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky 2005). I en studie av 

Urakawa,Yokoyama och Itoh (2012) framkommer det att en människas känsla av 

sammanhang har en tydlig koppling till förmågan att hantera sin sjukdom eller tillvaro, 

därmed upplevelsen av livskvalitet. Studien visar att upplevelsen av stress och krav från 

jobbet var mindre påtagliga och kunde hanteras på ett tillfredsställande sätt hos människor 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Urakawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22608035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yokoyama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22608035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Itoh%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22608035
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med en hög upplevd livskvalitet och KASAM till skillnad från de som hade en låg upplevd 

livskvalitet och KASAM. Faktorer som har inverkan i människans KASAM beskrivs i 

Karolinska Institutets publikation “Cell till Samhälle” vara uppväxt, livserfarenheter, sociala 

nätverk, vilket sammanhang man föds in i och att ha ett preventivt förhållningssätt till hälsa. 

Genom att sjuksköterskan har en inblick i patientens känsla av sammanhang kan en förståelse 

för måendet uppnås (Cederquist 2011). Det framkom i resultatet i föreliggande litteraturstudie 

att barnen och ungdomarna som levde med övervikt eller fetma uppvisade depressiva symtom 

och beskrev att de levde med rädsla och nedstämdhet i vardagen då de oroade sig över döden 

och vad som ska hända med dem (Powell, Engelke & Swanson 2018; Wynne, Comiskey & 

McGilloway (2016). Mörelius (2015) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan kan 

identifiera stress hos barn, vad som orsakar den och barnets förmåga att hantera den. 

Sjuksköterskan ska stödja barnet i stresshanteringen genom att stärka självkänslan, 

självförtroendet och känslan av sammanhang hos barnet. Stressförebyggande faktorer är god 

sömn och vila, fysisk aktivitet, goda relationer till föräldrarna och rimliga krav anpassade 

efter barnets utvecklingsnivå och förmåga. Barnets självförtroende kan stärkas genom att 

succesivt öka kraven allt eftersom barnet uppfyller dem. Sjuksköterskan kan främja barnens 

känsla av sammanhang genom att informera om och arbeta med stressförebyggande faktorer 

utifrån barnets livssituation. Författarna anser att om barnen har en känsla av sammanhang 

främjas även livskvaliteten.  

     Det har framkommit i litteraturstudier (Beck 2016; Pont, Puhl, Cook och Slusser 2017) att 

stigmatisering från samhället kan ha en negativ påverkan på den psykiska hälsan hos barn. 

Framför allt barn i unga år är speciellt utsatta från föräldrar, media, vården och i skolmiljön. 

Detta gör att barnen och ungdomarna har större risk att drabbas av depression, utanförskap, 

och låg självkänsla. Detta kan liknas vid några av de granskade enkätstudiernas resultat 

(Halsai et al. 2018; Helseth, Haraldstad & Christophersen 2015; Powell, Engelke & Swanson 

2018; Radhakishun et al. 2015) där det råder konsensus att barn och ungdomar som levde med 

övervikt eller fetma skattade sin självkänsla och autonomi lågt. Rikshandboken i 

barnhälsovård beskriver att små barn som är överviktiga eller drabbade av fetma har en stor 

risk att vara det även vid vuxen ålder och livet ut (Derwig 2016). Vuxna människor som led 

av fetma skattade sin psykiska livskvalitet bättre efter de hade deltagit i ett 

interventionsprogram för livsstilsförändringar och genom det gått ner i vikt. Dessa individer 

skattade sin psykiska livskvalitet lägre än genomsnittet innan intervenventionsprogrammet 

och viktnedgången (Payne et al. 2018). Enkätstudier inkluderade i resultatet (Cui, Zack & 

Wethington 2014; Dalton, Smith, Dalton & Slawson 2015; Halsai et al. 2018; Liu et al. 2016; 
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Morrison, Shin, Tarnopolsky & Taylor 2015; Petersen, Moodie, Mavoa, Waqa, Goundar & 

Swinburn 2014; Powell, Engelke & Swanson 2018; Radhakishun et al. 2015; Wynne, 

Comiskey & McGilloway 2016) visade att barn och ungdomar som var överviktiga eller led 

av fetma redan i unga år skattade sin psykiska livskvalitet lågt. Författarna anser därför att det 

är av stor vikt att sjuksköterskor är medvetna om att många barn och ungdomar som är 

överviktiga eller lider av fetma riskerar att ha en låg upplevd livskvalitet genom hela livet. 

När sjuksköterskan möter patienten i vårdkontexten menar svensk sjuksköterskeförening 

(2017) att god omvårdnad innebär att se till människans fysiska-, psykosociala-, andliga- och 

kulturella behov. Detta kan göras genom att tidigt i livet hjälpa individen att känna KASAM 

(Antonovsky 2005).  

     I de granskade enkätstudierna i föreliggande litteraturstudies resultat (Halsai et al. 2018; 

Helseth, Haraldstad & Christophersen 2015; Powell, Engelke & Swanson 2018; Radhakishun 

et al. 2015) framkom det att fetma och övervikt hos barn och ungdomar bidrog till att dessa 

individer hade erfarenheter av att vara mobbade av klasskamrater. Det framkom även i andra 

enkätstudier i resultatet (Dalton, Smith, Dalton & Slawson 2015; Liu et al. 2016; Petersen, 

Moodie, Mavoa, Waqa, Goundar & Swinburn 2014; Radhakishun et al. 2015) att erfarenheter 

av mobbing och skattningen av livskvalitet i kategorin för social- och skolfunktion var värre 

vid högre ålder. Detta kan jämföras med resultatet av en studie av Dixon, Rice, Lambert & 

Lambert (2015) där livskvaliteten jämfördes mellan olika ålderskategorier före och efter en 

livsstilsintervention. Det framkom att tonåringar som led av fetma skattade sin sociala 

livskvalitet lägre än genomsnittet för normalviktiga, men högre än överviktiga unga vuxna i 

20-årsåldern. Den sociala livskvaliteten skattades lägre vid åldrande. Tonåringar som var 

överviktiga eller led av fetma beskrev i en intervjustudie av Randa et al. (2017) att 

stigmatiseringen hade en stor påverkan på välmåendet där nedvärderande ord och blickar från 

omgivningen upplevdes skapa svårigheter till social integration. Då de ständigt blev påminda 

om sin vikt från omgivningen bildades starka känslor av skuld och skam. Författarna anser att 

sambandet med lägre skattad psykosocial livskvalitet och högre ålder kan förklaras genom en 

ökad medvetenhet om stigmatiseringen från samhället vid ökad ålder och mognadsgrad hos 

individen. 
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4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Design 

I föreliggande litteraturstudie har författarna använt sig av en beskrivande design. Polit och 

Beck (2012) anser att detta är en lämplig metod att använda då syftet är att beskriva ett visst 

fenomen. Författarna till föreliggande litteraturstudie som är av beskrivande design stötte på 

vissa svårigheter när resultatet skulle sammanställas av de kvantitativa studierna för att tolka 

data korrekt och för att undvika att jämföra samband. 

 

4.3.2 Sökstrategi 

De databaser som använts vid litteratursökningen är Cinahl och PubMed då dessa innehåller 

forskning om både medicin och omvårdnad vilket är relevant för föreliggande studie. Polit 

och Beck (2012) menar på att dessa databaser är pålitliga källor både när det kommer till 

medicinska- och omvårdnadsaspekter. Författarna till föreliggande litteraturstudie har noga 

tänkt igenom och bearbetat sökorden för att få ett tillförlitligt utfall av artiklar vilket kan ses 

som en styrka i resultatet. De sökord som användes var Pediatric obesity, Quality of Life, 

Oveweight, Child, Adaptation Psychological och Emotions i olika kombinationer. De sökord 

som användes valde författarna ut för att de hade störst tänkbarhet att kunna svara på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. För att få fram så väsentliga träffar som möjligt 

användes MeSH-termer och Cinahl headings (Polit och Beck 2012). MeSH- termer innefattar 

termer och sökord som är liknande varandra vilket resulterar i att sökningarna blir mer precisa 

och specifika för just det man letar efter. En nackdel med att använda sig utav denna typ av 

sökning är att den kan bli för exakt vilket leder till att relevanta artiklar kan falla bort. 

Författarna anser att de sökordskombinationer som användes i sökningarna och gav bäst 

sökträffar var de som var direkt relaterade till föreliggande litteraturstudies syfte, dessa är 

Pediatric obesity AND Quality of Life eller Overweight AND Child AND Quality of life. 

Valet av att använda sökorden Adaptation Psychological och Emotions gjordes då relevanta 

abstracts funna genom de andra sökorden angav dessa som sina nyckelord. När dessa sedan 

användes i sökningarna genererade dem få sökträffar av hög relevans. Att använda dessa 

sökord kan ses omotiverat då de inte var direkt kopplade till syftet till föreliggande 

litteraturstudie. Författarna ansåg att tre sökningar var för lite underlag att basera en 

litteraturstudie på och ambitionen var att inte missa relevant litteratur. Begränsningar som 

ansågs relevanta av författarna var publiceringsår som inte fick vara äldre än fem år, språk 
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som skulle vara engelska och den booleska söktermen AND. Detta motiveras med att 

författarna till föreliggande litteraturstudie bara ville ha med aktuell forskning kring ämnet 

samt att författarna till litteraturstudien endast kan förstå och arbeta med artiklar på svenska 

och engelska. Polit och Beck (2012) förklarar att booleska söktermer och olika begränsningar 

kan användas för att på så sätt endast få med relevanta artiklar i träfflistan och som svarade på 

litteraturstudiens syfte. 

     Språket kan ses som en svaghet enligt författarna till den föreliggande litteraturstudien då 

det engelska språket inte är modersmål hos författarna vilket kan generera i att 

missuppfattningar uppstår i tolkningen av insamlade data men författarna betraktar sig besitta 

tillräckliga kunskaper för att klara av uppgiften. Denna risk anser författarna också minskas 

genom att artiklarna först lästes var för sig för att sedan gås igenom tillsammans.  

4.3.3 Urvalskriterier 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att endast använda sig av primärkällor då 

dessa enligt Polit och Beck (2012) anses vara mest pålitliga eftersom det är forskaren själv 

som skrivit artikeln vilket bidrar till större trovärdighet. Andra urvalskriterier var att artiklarna 

skulle ha relevans för litteraturstudiens syfte och frågeställning, att artiklarna skulle handla 

om hur barn och ungdomar som lider av övervikt eller fetma, och i tre av artiklarna deras 

föräldrar, skattar barnen och ungdomarnas livskvalitet. Samt vara tillgängliga vid Högskolan i 

Gävle. Författarna anser att en styrka var att flertalet av valda artiklar utgick från barnens 

perspektiv vilket ger ett mer validerat resultat då det kommer från dem själva. En svaghet med 

att använda artiklar där både barnen och ungdomarna som led av övervikt eller fetma och 

deras föräldrar har skattat barnen och ungdomarnas livskvalitet kan vara att syftet med dessa 

artiklar inte helt stämde överens med föreliggande litteraturstudies syfte. Detta då syftet med 

dessa var att jämföra de olika parternas svar med varandra och se om det fanns skillnader. 

Detta ses som en svaghet då kan påverka föreliggande litteraturstudies validitet. En svaghet 

kan anses vara att författarna valt att bara ta med artiklar som var tillgängliga via Högskolan i 

Gävle då relevanta och bra artiklar kan missas och falla bort. Artiklar som inte var 

primärkällor, som saknade relevans för studiens syfte och frågeställning och de artiklar som 

innehöll någon form av intervention valdes bort. Interventionsstudier ansågs inte svara på 

föreliggande litteraturstudies syfte då författarna endast är intresserade av att ta reda på hur 

barn och ungdomar som lever med fetma skattar sin livskvalitet utan någon form av påverkan. 

Interventionsstudier har som syfte att jämföra ett fenomen före och efter en intervention och 

om det skett någon förändring. Författarna ansåg att det inte var relevant till föreliggande 
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litteraturstudies syfte att identifiera förändringar. Författarna till den föreliggande 

litteraturstudien ansåg att det var en styrka att endast artiklar som var uppbyggda enligt 

IMRAD (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion) valdes ut då det garanterar att studien 

är uppbyggd på ett korrekt och vetenskapligt sätt vilket medför ett trovärdigt resultat.  

4.3.4 Urvalsprocess 

Sökningarna i PudMed och Cinahl ledde fram till 533 träffar totalt. Alla titlar granskades för 

att kunna avgöra om de var relevanta för studiens syfte. Artiklar exkluderades sedan på grund 

av att de inte var relevanta mot syftet eller var dubbletter. Nästa steg var att ta bort de artiklar 

som innehöll någon form av intervention eller som ej svarade på syftet. Att inte använda 

studier som innefattade interventioner anser författarna vara en styrka då det finns risk att 

studien inte undersöker det fenomen som är avsett med föreliggande studie. Det kan även vara 

en svaghet att inte använda dessa studier då många interventioner kan ge en större inblick i 

hur livskvaliteten påverkas av dessa för att få en större insikt i det studerade fenomenet. 

Slutligen genomgick de kvarvarande artiklarna en relevans- och kvalitetsgranskning, se bilaga 

1 - Tabell 2. Relevansbedömingstabell och bilaga 2-Tabell 3 Kvalitetsgranskningstabell för att 

garantera att de slutgiltiga artiklarna var relevanta och av god kvalitet. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie menar att detta är en styrka då granskningen gör att man får en 

överblick av samtliga artiklar och på så sätt kunna urskilja vilka som kvalificerar sig att vara 

med i litteraturstudien utifrån vetenskaplighet, trovärdighet och kvalitet. Denna bearbetning 

ledde fram till att 12 artiklar inkluderades i den föreliggande litteraturstudien varav 11 

använde en kvantitativ ansats och en använde mixed method. Att inte använda kvalitativa 

studier var inte ett medvetet val utan de artiklar som ansågs vara av hög relevans och kvalitet 

att besvara föreliggande litteraturstudies syfte föreföll sig vara kvantitativa. Detta kan ses som 

en svaghet då kvalitativa studier kan ge en fördjupad bild av ett fenomen och kunde ha 

medfört en värdefull inblick i hur barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma 

anser sin livskvalitet vara.  

4.3.5 Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades genom att båda författarna till den föreliggande litteraturstudien 

granskade och analyserade artiklarna genom att använda sig utav kodning och kategorisering 

som enligt Polit och Beck (2012) är en fördel att använda sig utav när man vill ta ut 

information till en litteraturstudie. Artiklarna lästes sedan mer ingående med inriktning på 

resultatdelen. Teman och nyckelord som var relevanta för litteraturstudiens syfte och 
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frågeställning urskildes och färgkodades med olika färger löpande under läsandets gång för att 

kunna se olikheter och likheter mellan artiklarnas innehåll samt att få en överblick och lättare 

kunna para ihop dem. Polit och Beck (2012) påpekar att det är viktigt att man strukturerar 

materialet på ett följdriktigt sätt. Författarna anser att kodning och att urskilja teman är en 

styrka som gör att resultatet blir strukturerat, tydligt och förståeligt. Polit och Beck (2012) 

beskriver betydelsen av att använda sig av betydelsefulla teman och tydligt innehåll för att det 

ska leda fram till en väsentlig slutsats av resultatet. När koderna tagits fram identifierade 

författarna dessa och bildade kategorier som ledde fram till huvudrubrikerna: Fysisk skattning 

av livskvalitet, Psykisk skattning av livskvalitet samt Social skattning av livskvalitet.  

4.3.6 Etiska överväganden 

Författarna har strävat efter att anta ett objektivt förhållningssätt under arbetet med 

litteraturstudien där urval och analys genomfördes utan att inkludera eller influeras av egna 

åsikter. Inga artiklar har under urvalsprocessen valts bort eller uteslutits relaterat till 

författarnas personliga värderingar eller åsikter. Under hela processen eftersträvades det att 

fabricering, plagiering och förfalskning skulle undvikas då det innebär att innehållet inte 

uppnår det etiska förhållningssätt som krävs hos en studie (Polit & Beck 2012). Detta 

förhållningssätt ses som en styrka att ha från början till slut genom hela forskningsprocessen 

för att inte plagiera, falsifiera eller påverka resultatet med egna åsikter. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma har ökat markant och är ett ständigt 

växande folkhälsoproblem. Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att barn och 

ungdomar som led av övervikt eller fetma skattade sin livskvalitet lågt i domänerna för fysisk-

, psykisk- och social livskvalitet. Denna studie kan ge en fördjupad förståelse hos 

sjuksköterskor att dessa barn och ungdomar har ett stort omvårdnadsbehov då dem upplevde 

fysisk begränsning i vardagen, låg självkänsla och hade stora erfarenheter av att vara 

mobbade av klasskamrater men även av familjemedlemmar. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att det kommer vara av betydande vikt att när sjuksköterskan möter 

dessa barn och ungdomar i vårdkontexten har förståelse och kunskap om hur övervikt eller 

fetma kan påverka den upplevda livskvaliteten, för att kunna ge en god omvårdnad. För att 

kunna ge en god omvårdnad och bemöta varje enskild individ på ett respektfullt sätt behöver 

sjuksköterskan vara medveten om hur barn och ungdomar upplever sin tillvaro och hälsa och 

ha det som utgångspunkt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsarbetet i dessa fall grundar sig i att 
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ge information och stöd för att främja barnen och ungdomarna som lever med övervikt eller 

fetmas känsla av sammanhang genom att stärka deras självförtroende och självbild. Denna 

kunskap är viktig och meningsfull eftersom både erfarna och nyexaminerade sjuksköterskor 

kommer komma i kontakt med dessa barn och ungdomar i större utbredning i såväl 

prehospital-, primär- och slutenvård då det är ett växande folkhälsoproblem.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån sambanden de studerade artiklarna uppvisar anser författarna att det finns vissa 

aspekter som kan tas i beaktande till framtida studier. Ett återkommande tema som tas upp i 

de studerade artiklarna är att föräldrarna bär ett betydande ansvar gällande barnen och 

ungdomarnas beteenden och förhållningssätt till kost och motion. Detta gör att studier som 

innefattar interventioner i första hand bör inrikta sig på föräldrarnas vanor och beteenden då 

barnen lär sig och tar efter dessa vid ung ålder. Interventionsstudier för barn och ungdomar 

som lider av övervikt eller fetma är idag oftast inriktade på levnadsvanor. Den fysiska 

begränsningen och hälsan hos dessa individer är det som det läggs störst vikt vid. I 

föreliggande litteraturstudie visades att det var i domänen för psykosocial livskvalitet 

sambandet mellan högt BMI och låg livskvalitet var tydligast. Författarna anser därför att 

framtida studier bör inrikta sig på det psykosociala välmåendet och hälsan för att på så sätt 

öka självkänslan och livskvaliteten hos dessa barn och ungdomar.  

 

4.6 Slutsats 

Samband kunde observeras mellan livskvalitet och barn och ungdomar som lever med 

övervikt eller fetma. Framförallt kunde dessa styrkas i domänerna för fysisk-, psykisk- och 

social livskvalitet där lägre skattad livskvalitet var relaterad till ökad kroppsvikt och ålder. 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett ökande folkhälsoproblem och barn som 

tidigt drabbas av övervikt eller fetma riskerar att vara det livet ut. Resultatet av föreliggande 

litteraturstudie hjälper sjuksköterskan att få en insikt i det studerade fenomenet och en 

fördjupad förståelse för vikten av att bemöta varje individ utifrån dennes upplevelse av hälsa 

och livssituation för att i sitt arbete kunna främja hälsan hos dessa barn och ungdomar. 

 

  



 

 24 

 

 

Referenser 

* Artiklar inkluderade i resultatet 

 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2. uppl., Natur och Kultur.  

 

Beck, AR (2016) Psychological Aspects of Obesity. NASN School Nurse. ss. 23-27. DOI: 

10.1177/1942602X15619756 [2018-12-10] 

 

Bocca, G., Kuitert, MWB., Sauer, PJJ., Stolk, RP., Flapper, BC & Corpeleijn, E (2014). A 

multidisciplinary intervention programme has positive effects on quality of life in overweight 

and obese preschool children. Acta Paediatrica. 103(9), ss. 962-967. DOI: 10.1111/apa.12701 

[2019-02-19] 

 

Cederquist, E. (2011). Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet. Från cell 

till samhälle. Stockholm: Karolinska Institutet. 

https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/cts_2011_low. [2018-12-10]   

 

*Cui, W., Zack, MM & Wethington, H (2016). Health-related quality of life and body mass 

index among US adolescents. Quality of Life Research. 23(7), ss. 2139-2150. DOI: 

10.1007/s11136-014-0646-3 [2019-01-23] 

 

*Dalton, GA., Smith, CMA., Dalton,WT., & Slawson, DL (2015). Examining General versus 

Condition-Specific Health Related Quality of Life across Weight Categories in an Adolescent 

Sample. Journal of Pediatric Health Care. 29(5), ss. 453-462. DOI: 

10.1016/j.pedhc.2015.04.001 [2019-01-23] 

 

Derwig, M (2016). Rikshandboken i barnhälsovård. Barns tillväxt - Övervikt. 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barns-tillvaxt-0-6-ar/Overvikt/ [2018-12-07]  

 

Dixon, JB., Rice, TL., Lambert, EA & Lambert, GW (2015). Obese Adolescents Report 

Better Health-Related Quality of Life than Obese Young Adults. Obestiy Surgery. 25(11), ss. 

2135-2142. DOI: 10.1007/s11695-015-1677-8 [2019-02-19] 

 

https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/cts_2011_low
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barns-tillvaxt-0-6-ar/Overvikt/


 

 25 

 

 

*Halasi, S et al. (2018). Relationship between obesity and health-related quality of life in 

children age 7-8 years. Health and Quality of Life Outcomes. 16:149, ss 1-8. DOI: 

10.1186/s12955-018-0974-z [2019-01-22]   

 

*Helseth, S., Haraldstad, K & Christophersen, KA (2015). A cross sectional study of Health 

Related Quality of Life and body mass index in an Norwegian school sample (8-18 years): a 

comparison of child and parent perspectives. Health and Quality of Life Outcomes. 13:47, ss. 

1-10. DOI: 10.1186/s12955-015-0239-z [2019-01-23]   

 

Herle, M., Fildes, A & Llewellyn, C.H. (2018). Emotional eating is learned not inherited in 

children, regardless of obesity risk. Pediatric Obesity. 13, ss. 628-631. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1111/ijpo.12428 [2019-02-18] 

 

Jansson, AK & Drevenhorn, E (2015). Hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn. I 

Hallström, I & Lindberg, T. (red.) Pediatrisk Omvårdnad. Stockholm: Liber AB, ss. 85–99.  

 

Kalfoss, M (2016). Use of instruments to measure quality of life among healthy and ill adults 

in community settings. British Journal of Community Nursing. 20(5), ss 232-239. DOI: 

10.12968/bjcn.2016.21.5.232. [2018-12-08]   

 

Karolinska Institutet (2016). Svenska MeSH. https://mesh.kib.ki.se/term/D002648/child 

[2019-01-07]  

 

*Liu, W et al. (2016) Relationship between weight status and health-related quality of life in 

Chinese primary school children in Guangzhou: a cross-sectional study. Health and Quality of 

Life Outcomes. 14:166, ss.1-8. DOI: 10.1186/s12955-016-0567-7 [2019-01-22] 

 

*Michels, N., Susi, K., Marques-Vidal, PM., Nydegger, A & Puder, JJ (2016). Psychosocial 

Quality-of-Life, Lifestyle and Adiposity: A Longitudinal Study in Pre-schoolers (Ballabeina 

Study). International Society of Behavioral Medicine. 23:383-392. DOI:10.1007/s12529-016-

9537-z [2019-01-22]   

 

Mollerup, PM., Nielsen, TRH., Bøjsøe, C., Kloppenborg, JT., Baker, JL & Holm, JC (2017). 

Quality of life improves in children and adolescents during a community-based overweight 

http://dx.doi.org/10.1111/ijpo.12428
https://doi.org/10.12968/bjcn.2016.21.5.232
https://mesh.kib.ki.se/term/D002648/child


 

 26 

 

 

and obesity treatment. Quality of Life Research. 26(6), ss. 1597-1608. DOI: 10.1007/s11136-

017-1504-x [2019-02-19] 

 

*Morrison, KM., Shin, S., Tarnopolsky, M & Taylor, VH (2015). Association of depression 

& health related quality of life with body composition in children and youth with obesity. 

Journal of Affective Disorders. 172, ss. 18-23. DOI: 10.1016/j.jad.2014.09.014 [2019-01-23]   

 

Mörelius, EL (2015). Barn och stress. I Hallström, I & Lindberg, T. (red.) Pediatrisk 

Omvårdnad. Stockholm: Liber AB, ss.72–78. 

 

OHaver, J., Jacobson, D., Kelly, S & Mazurek Melnyk, B (2013). Relationships Among 

Factors Related to Body Mass Index, Healthy Lifestyle Beliefs and Behaviours, and Mental 

Health Indicators for Youth in a Title 1 School. Journal of Pediatric Health Care. 28(3), ss. 

234-240. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2013.02.005 [2019-01-23] 

 

Parse, RR (2013) Living Quality: A Humanbecoming Phenomenon. Nursing Science 

Quarterly. 26(2), ss. 111–115. DOI: 10.1177/0894318413477145 [2018-12-10]   

 

Payne, ME., Porter Starr, KN., Orenduff, M., Mulder, HS., McDonald, SR., Spira, AP., 

Pieper, CF & Bales, CW (2018) Quality of Life and Mental Health in Older Adults With 

Obesity and Frailty: Associations With a Weight Loss Intervention. Journal of Nutrition, 

Health & Aging. 22(10), ss. 1259-1265. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12603-018-1127-0 

[2019-02-29] 

 

Persky, S., McBride, CM., Faith, M., Wagner, LK. & Ward, DS (2015). Mothers’ guilt 

responses to children’s obesity risk feedback. Journal of Health Psychology. 20(5), ss 649–

658. DOI: 10.1177/1359105315576608 [2019-01-23]   

 

*Petersen, S., Moodie, M., Mavoa, H., Waqa, G., Goundar, R & Swinburn, B (2014). 

Relationship between overweight and health-related quality of life in secondary school 

children in Fiji: results from a cross-sectional population-based study. International Journal 

of Obesity. 38, ss.539-546. DOI: 10.1038/ijo.2013.212 [2019-01-23]   

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2013.02.005
http://dx.doi.org/10.1007/s12603-018-1127-0


 

 27 

 

 

Polit, D & Beck, C.T. (2012). Measurement and Data Quality. Nursing Reasearch: 

Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9. uppl. Philadephia: Lippincott 

Williams & Wilkins.  

 

Pont, SJ,. Puhl, R,. Cook, SR. & Slusser, W. (2017). Stigma Experienced by Children and 

Adolescents With Obesity. Pediatrics. 140(6), ss. 1-11. DOI: 10.1542/peds.2017-3034. 

[2018-12-10]   

 

*Powell, SB., Engelke, MK & Swanson, MS (2018). Quality of Life in School-Age Children 

with Obestiy. Pediatric Nursing. 44(4), ss.183-188. ISSN: 0097-9805 [2019-01-22] 

 

*Radhakishun, NNE et al. (2015). Impaired quality of life in treatment-seeking obese children 

of Dutch, Moroccan, Turkish and Surinamese descent. Public Health Nutrition. 19(5), ss. 

796-803. DOI: 0.1017/S1368980015002074 [2019-01-22] 

 

Randa, K., Vallisb, M., Astonc, M., Pricec, S., Piccinini-Vallisd, H., Rehmane, L & Kirk, 

SFL (2017). “It is not the diet; it is the mental part we need help with.” A multilevel analysis 

of psychological, emotional, and social well-being in obesity. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-Being. 12(1), ss. 2-14. DOI: 

10.1080/17482631.2017.1306421 [2018-12-10] 

 

Romero Nascimento, MM., Rocha Melo, T., Melo Costa Pinto, R., Oliveira Morales, NM., 

Silva Mendon, TM., Borges Martins da Silva Paro, H & Martins Silva, CH. (2016). Parents’ 

perception of health-related quality of life in children and adolescents with excess weight. 

Jornal de Pediatria. 92(1), ss. 65–72 https://doi.org/10.1016/j.jped.2015.04.006 [2019-01-24]    

 

SBU (2017). Patientdelaktighet i hälso och sjukvården. En sammanstallning av vetenskapliga 

utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). SBU rapport nr 

260. ISBN 9789188437020.  

 

* Simon, SL & Stark, LJ (2016). Health-related quality of life in a community sample of 

preschool-children with and without obesity. Children´s Health Care. 45(4), ss. 376-385. 

DOI: 10.1080/02739615.2015.1038717 [2019-01-22] 

https://doi.org/10.1542/peds.2017-3034
https://doi.org/10.1542/peds.2017-3034
https://doi.org/10.1016/j.jped.2015.04.006


 

 28 

 

 

 

Steele, RG., Gayes, LA., Dalton, WT., Smith, C., Maphis, L & Conway-Williams, E (2016). 

Change in Health-Related Quality of Life in the Context of Pediatric Obesity Interventions: A 

Meta-Analytic Review. Health Psychology. 35(10), ss. 1097-1109. DOI: 10.1037/hea0000362 

[2019-02-19] 

 

Svenska Akademien (2018). Svensk ordbok. https://svenska.se/so/?id=62905&pz=7 [2018-12-

07]   

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. ISBN-NR: 978-91-85060-02-3. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

[2019-01-07]   

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. ISBN-NR: 978-91-85060-10-8. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2019-01-07]   

 

Urakawa K, Yokoyama K & Itoh H. (2012). Sense of coherence is associated with reduced 

psychological responses to job stressors among Japanese factory workers. BMC Research 

Notes. (5)247, ss. 1-6. DOI: 10.1186/1756-0500-5-247. [2018-12-12]   

 

WHO (1999). Annotated Bibliography of the WHO Quality of Life Assessment Instrument - 

WHOQOL. https://www.who.int/healthinfo/survey/WHOQOL-BIBLIOGRAPHY.pdf?ua=1 

[2018-12-08]  

 

WHO (2012). Population-based approaches to childhood obesity prevention. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80149/9789241504782_eng.pdf;jsessionid=3

DE8C69D3BBD9BC80564F008EF8EED08?sequence=1 [2018-12-07]  

 

https://svenska.se/so/?id=62905&pz=7
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Urakawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22608035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yokoyama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22608035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Itoh%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22608035
https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-247
https://www.who.int/healthinfo/survey/WHOQOL-BIBLIOGRAPHY.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80149/9789241504782_eng.pdf;jsessionid=3DE8C69D3BBD9BC80564F008EF8EED08?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80149/9789241504782_eng.pdf;jsessionid=3DE8C69D3BBD9BC80564F008EF8EED08?sequence=1


 

 29 

 

 

WHO (2019). Constitution of WHO: principles. https://www.who.int/about/mission/en/ 

[2019-01-21] 

 

Wille N., Erhart M., Petersen C. & Ravens-Sieberer U. (2008) The impact of overweight and 

obesity on health-related quality of life in childhood--results from an intervention study. BMC 

Public Health. (8)421, ss. 1-9. DOI: 10.1186/1471-2458-8-421 [2019-01-07]   

 

*Wynne, C., Comiskey, C & McGilloway, S (2016). The role of body mass index, weight 

change desires and depressive symptoms in the health-related quality of life of children living 

in urban disadvantage: Testing mediation models. Psychology & Health. 31(2), ss. 147–165. 

DOI: 10.1080/08870446.2015.1082560 [2019-01-23]  

https://www.who.int/about/mission/en/


 

 1 
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Artikelförfattare och publiceringsår 
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* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  
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statistiska analysen är utförd? 
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Resultat 
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Bilaga 3 - Tabell 4. Sammanställning av granskade artiklar 

Författare, årtal, land Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Cui, W., Zack, MM & 

Wethington, H. 2014/USA 

Health-related quality of 

life and body mass index 

among US adolescents 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

Ca 6000 ungdomar, 12–

17 år. 18% av 

ungdomarna hade fetma, 

16% var överviktiga, 62% 

var normalviktiga & 5% 

var underviktiga 

Data insamlad från 

National Health and 

Nutrition Examination 

Surveys (NHANES) 

mellan åren 2001–2010.  

Multinomial logistisk 

regressionsanalys 

Dalton, GA., Smith, 

CMA., 

Dalton,WT.,Slawson,DL. 

2015/USA 

Examing Geberal versus 

Condition-Specific 

Health Related quality of 

life across weight 

categories in a adolescent 

sample 

Kluster randomiserad 

kontrollstudie 

 

Kvantitativ ansats 

918 ungdomar 13–18 år. 

Ungefär 50% var 

normalviktiga, 2% var 

underviktiga och 

resterande var 

överviktiga/led av fetma 

Data insamlad från den 

andra analysen från 

projektet Team Up for 

Healthy Living under 

våren och hösten 2012. 

Kroppsundersökning. 

Enkätundersökning - 

Instrument: Generic 

Pediatric Quality of Life 

Inventory Version 4.0 

(PedsQL 4.0) & Pediatric 

Quality of Life 

Multidimensional Fatigue 

Scale  

Beskrivande statistik - 

Faktoranalys (ANOVA) 

Halsai, S et al. 

2018/Serbien 

Relationship between 

obesity and health-related 

quality of life in children 

aged 7-8 years 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

182 barn, 7–8 år. 

Föräldrarna svarar. 6% av 

pojkarna respektive 9,1% 

av flickorna led av fetma 

Enkätundersökning - 

Instrument: 

Proxyversionen av 

KIDSCREEN-27. 

Kroppsundersökning. 

Beskrivande statistik - 

Spearmann´s 

korrelationstest. 

Relationsanalys 
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Helseth, S., Haraldstad, 

K., Christophersen, KA.  

2015/Norge 

A cross-sectional study of 

Health related quality of 

life and body mass index 

in a Norwegian schhol 

sample (8-18 years): a 

comparison of child and 

parent perspectives 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

1238 barn och ungdomar 

8–18 år och 828 föräldrar. 

Föräldrarna svarar delvis.  

Kroppsundersökning. 

Enkätundersökning - 

Instrument: norska 

versionen av 

KIDSCREEN-52 

Beskrivande statistik- 

SPSS och AMOS 

formulär. 

Regressionsanalys 

Liu, W et al. 

2016/Kina 

 

Relationship between 

weight status and health-

related quality of life in 

Chinese primary school 

children in Guangzhou: a 

cross-sectinal study 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

5781 barn i åldrarna 8–12 

år 

Data insamlades från 

frågeformuläret The 

Pediatric Quality of Life 

Inventory (PedsQL 4.0). 

Kroppsundersökning 

Beskrivande statistik. 

SPSS formulär. 

Univaritatanalys 

Michels, N., Susi, K., 

Marques-Vidal, PM., 

Nydegger, A & Puder, JJ 

2016/Schweiz 

Psychosocial Quality-of-

Life, Lifestyle and 

Adiposity: A 

Longitudinal Study in 

Pre-schoolers (Ballabeina 

Study) 

Longitudinell, kluster 

randomiserad studie.  

 

Kvantitativ ansats 

291 barn i åldrarna 4–6 år. 

Föräldrarna svarar. 

Validerad insamlade data 

från måtten livskvalitet 

och BMI från båda 

analyserna. 13,3% var 

överviktiga eller led av 

fetma. 

Data insamlad från 

Ballabeinastudien. 

Mätningen utfördes 2 

gånger under en 10 

månader period. Barnen 

bar en mätare för att 

registrera den dagliga 

aktiviteten under 5 dagar. 

Intrument: 

proxyversionen av The 

Pediatric Quality of Life 

Inventory (PedsQL 4.0) 

och enkät från The Swiss 

Society for Nutrition för 

att mäta matintag. 

SPSS-Statistics 

Mixad linjär 

regressionsanalys 
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Morrison, KM., Shin, 

S.,Tarnopolsky, M, 

Taylor, VH. 

2015/Canada 

Association of depression 

& helath related quality 

of life with body 

composition in chilldren 

and youth with obesity 

Studerande design 

 

Kvantitativ ansats 

Barn och ungdomar i 

åldrarna 8–17 

Data insamlad från 

studien Determinants of 

Change in Childhood 

Obesity (DECCO) 

SPSS verson 20 användes 

som formulär. 

Statistisk multivariat 

regressionsanalys 

Petersen, S., Moodie, M., 

Mavoa, H., Waqa, G., 

Goundar, R & Swinburn, 

B. 

2014/Fiji 

Relationship between 

overweight and health-

related quality of life in 

secondary school children 

in Fiji: results from a 

cross-sectional 

population-based study 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

8947 ungdomar i åldrarna 

12–18 år. Mer än var 

femte deltagare led av 

fetma 

Studien var en komponent 

i The Pacific Obesity 

Prevention in 

Communities (OPIC) 

projektet. Data 

insamlades mellan åren 

2005 och 2008. 

Kroppsundersökning. 

Enkätundersökning - 

Instrument: The Pediatric 

Quality of Life Inventory 

(PedsQL 4.0) 

Predictive Analysis 

Software (PASW 

statistics). 

Regressionsanalys 

Powell,SB., Engelke, 

MK., Swanson, MS. 

2018/USA 

Quality of life in School-

age children with obesity 

Mixad retrospektiv 

beskrivande design 

 

Kvantitativ/Kvalitativ 

ansats 

 

37 barn i skolåldern. 24 

tjejer och 13 killar. 

Kroppsundersökning. 

Frågeformulär. Pediatric 

Quality of Life Inventory 

Version 4.0 (PedsQL 4.0) 

Kvantitativ data: SPSS-

Statistical Package for the 

Social Sciences) version 

23. Kvalitativa data: 

Innehållsanalys 
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Radhakishun, NNE et al.  

2015/Holland 

Impaired quality of life in 

treatment-seeking obese 

children of Dutch, 

Morroccan, Turkish and 

Surimanese descent  

Prospektiv tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

308 överviktiga barn och 

ungdomar som sökt 

specialistvård för fetma 

och övervikt. Föräldrarna 

svarar delvis. 

Studien genomfördes på 

öppenvårdsenhet för 

fetma och övervikt. 

Kroppsundersökning. 

Enkätundersökning - 

Instrument: 

KIDSCREEN-52 self 

report. 213 föräldrar 

svarade på 

proxyversionen   

T-test, multipel 

regressionsanalys 

Simon, SL., Stark,LJ.  

2016/USA 

Health-related quality of 

life in a community 

sample of preschool-age 

children with and without 

obesity 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

86 mammor till barn 

mellan 3–5 år. 

Data samlades in genom 

att använda The Pediatric 

Quality of Life Inventory 

(PedsQL 4.0). 

Kroppsundersökning.   

SPSS version 22. Linjär 

regressionsanalys 

Wynne, C., Comiskey, C 

& McGilloway, S 

2016/Irland 

The role of body mass 

index, weight change 

desires and depressive 

symptoms in the health 

related quality of life of 

children living in urban 

disadvantage: Testing 

mediation models 

Longitudinell prospektiv 

kohortstudie 

 

Kvantitativ ansats 

255 barn i åldrarna 7–12 

år. Över en tredjedel av 

barnen var överviktiga 

eller led av fetma 

Undersöktes 2 gånger 

med 1 års mellanrum.  

Kroppsundersökning. 

Enkätundersökning - 

Instrument: 

KIDSCREEN-27, the 

Children Depression 

Inventory & the Health 

Related Behavior 

Questionnaire.  

Pearson´s r och point-

biseral korrelation. 

Multiple mediation 

ananlysis 
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Bilaga 4 - Tabell 5. Sammanställning av de granskade artiklarnas syfte, resultat och koder 

Författare Syfte Resultat Koder 

Cui, W., Zack, MM & 

Wethington, H. 2014/USA 

Undersöka skillnaderna av 

erfarenhet av livskvalitet 

mellan BMI och kön i en 

befolkningsbaserad 

undersökning av ungdomar i 

USA. 

Ungdomar som lider av övervikt eller fetma visar 

lägre självskattad hälsa än normalviktiga. Pojkar 

som lider av fetma skattade sin hälsa, psykiska hälsa 

och fysiska aktivitet bättre än flickor som lider av 

fetma.  

Psykisk hälsa  

Fysisk hälsa 

Dalton, GA.,Smith, CMA., 

Dalton,WT.,Slawson,DL. 

2015/USA 

Undersöka skillnaderna av 

erfarenhet av livskvalitet 

mellan olika viktkategorier i 

ett skolbaserat urval av 

ungdomar i östra Tennessee. 

Ungdomar som lider av fetma skattar sin upplevda 

livskvalitet lägre än överviktiga och normalviktiga 

ungdomar. Det gäller framförallt den fysiska hälsan. 

Flickor skattar sin livskvalitet lägre än pojkar 

oavsett viktklass.  

Fysisk hälsa  

Emotionell funktion 

Skolfunktion 

Psykosocial funktion 

Social funktion 

Halsai, S et al. 

2018/Serbien 

Undersöka förhållandet mellan 

erfarenheter av livskvalitet och 

olika indikationer på fetma hos 

barn i åldrarna 7–8 år. 

Pojkar hade en lägre kroppsfettprocent och 

föräldrarna skattade deras livskvalitet i den 

psykosociala domänen lägre jämfört med flickor. 

Föräldrar till pojkar som lider av fetma skattade 

lägre i domänerna för socialt stöd och 

kamratskap/gruppsamverkan. Däremot skattade 

dem högre autonomi och föräldrastöd än andra 

viktklasser. Studien anger att kroppsfettprocent är 

mer associerat till psykosocial funktion än BMI där 

högre kroppsfettprocent innebär mindre fysisk 

aktivitet och lägre hälsostatus. 

Kroppsfettprocent 

Psykosocialt välmående 

Socialt stöd 

Kamratskap/gruppsamverkan 

Autonomi 

Föräldrastöd  

Fysisk aktivitet 
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Helseth, S., Haraldstad, K., 

Christophersen, KA.  

2015/Norge 

Beskriva utbredningen av 

övervikt och fetma samt att 

undersöka sambandet mellan 

livskvalitet och BMI.  

Barn som lider av övervikt eller fetma visar på lägre 

skattad fysisk hälsa och självbild. Studien visar 

även att pojkar visade bättre självkänsla än tjejer.  

Fysiskt välmående 

Självbild 

Liu, W et al. 

2016/Kina 

Undersöka sambandet mellan 

viktstatus och hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Barn som led av övervikt och fetma skattade sin 

livskvalitet lägre än normalviktiga. Framförallt i den 

sociala domänen. Skillnader fanns även i fysiska-, 

psykosociala- och skoldomänen. 

Psykosocial hälsa  

Social funktion 

Skolfunktion 

Fysisk hälsa 

Michels, N., Susi, K., 

Marques-Vidal, PM., 

Nydegger, A & Puder, JJ 

2016/Schweiz 

Undersöka om den 

psykosociala livskvaliteten har 

ett samband med barns livsstil 

och övervikt under ett år och 

om livsstilen påverkar vikten. 

Låg psykosocial livskvalitet tillsammans med lågt 

fruktintag och liten fysisk aktivitet har ett samband 

med övervikt hos barn. Samtidigt som låg 

psykosocial livskvalitet tillsammans med högt 

fruktintag och fysisk aktivitet hade ett samband med 

minskad övervikt. Lågt skattad livskvalitet i 

kombination med en ohälsosam livsstil ökar risken 

för fetma. 

Sociala funktioner 

Emotionella funktioner 

Kroppsfettprocent 

Psykosocial hälsa 

Livsstil 

Fysisk aktivitet 

Stillasittande 

Morrison, 

KM.,Shin,S.,Tarnopolsky, M, 

Taylor, VH. 

2015/Canada 

Undersöka inflytandet av 

depressiva symtom och 

livskvaliteten har på fetma 

mätt med kroppsfettprocent 

jämfört med BMI hos barn och 

ungdomar som lider av fetma. 

Fysiska- och emotionella aspekter var kopplade till 

utbredningen av övervikt och fetma. Den 

självskattade livskvaliteten var lägre bland de barn 

och ungdomar som led av depression. Samband 

mellan hög kroppsfettprocent och lågt skattad 

livskvalitet kunde observeras.  
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Social funktion 

Fysisk funktion  

Emotionell funktion  
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Psykologiskt välmående 
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Petersen, S., Moodie, M., 

Mavoa, H., Waqa, G., 

Goundar, R & Swinburn, B. 

2014/Fiji 

Att undersöka förhållandet 

mellan övervikt (övervikt och 

fetma) och hälsorelaterad 

livskvalitet i ett urval av 

gymnasieskolor i Fiji, efter 

kön, ålder och etnicitet.  

Ungdomar med övervikt skattade sin livskvalitet 

lägre än normalviktiga medan ungdomar med fetma 

skattade sin livskvalitet likvärdigt som 

normalviktiga. Olikheter kunde observeras i 

domänerna för fysisk-, emotionell-, social- och 

skolfunktion. Flickor som led av övervikt eller 

fetma skattade sin livskvalitet lägre än pojkar. 

Välmående 

Fysisk funktion 

Social funktion 

Skolfunktion 

Powell, SB., Engelke, MK., 

Swanson, MS. 

2018/USA 

Syftet med studien var att 

beskriva den självrapporterade 

fysiska och psykosociala 

livskvaliteten hos 37 barn i 

skolåldern som lever med 

fetma och har svårigheter att 

hantera sin sjukdom.  

De studenter som led av övervikt skattade sin 

livskvalitet lägre än de som ej led av övervikt eller 

fetma. Framförallt i de fysiska och psykosociala 

domänerna.  

Fysisk hälsa 

Psykosocial hälsa 

Svårighet att delta i aktivitet 

Oro 

Fysisk utmaning 
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Acceptans 
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Radhakishun, NNE et al.  

2015/Holland 

Jämföra barn som lider av 

fetmas erfarenheter av 

livskvalitet med normalviktiga 

barn och undersöka om det 

finns skillnader mellan 

självskattad livskvalitet och 

föräldraversionen.  

Barn och ungdomar som lider av fetma skattar sin 

livskvalitet avseende domänerna fysiskt välmående, 

humör och känslor och självbild lägre än de 

holländska referensvärdena. Deras föräldrar skattar 

lägre värden än barnen i domänerna fysiskt 

välmående, humör, känslor och mobbing.  

Fysiskt välmående 

Självbild 

Humör & Känslor 

Autonomi 

Mobbing 

Föräldraperspektiv 

Skolmiljö 

Socialt stöd 

Psykisk välmående 

Kroppsfettprocent 

Simon,SL, Stark,LJ.  

2016/USA 

Jämföra barn som lider av 

fetmas erfarenhet av 

livskvalitet med normalviktiga 

barns erfarenhet av 

livskvalitet. 

Mammor till barn i förskolan rapporterade att de 

ansåg att deras barn med övervikt hade svårare att 

delta i fysiska aktiviteter än normalviktiga barn.  

Fysisk aktivitet 

Svårighet att delta 

Wynne, C., Comiskey, C & 

McGilloway, S 

2016/Irland 

Undersöka om BMI indirekt 

påverkar livskvaliteten genom 

önskan om vikminskning och 

depressiva symtom hos barn i 

olika åldrar och kön som bor 

utanför storstäder 

Depressiva symtom tillsammans med en önskan om 

viktminskning hade en koppling till erfarenheten 

om livskvalitet snarare än BMI.  

Nöjd med sin vikt 

Önskan om viktminskning 

Depressiva symtom  

Inställning 

Psykiskt välmående 
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