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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur överviktiga barn och ungdomar upplever 

sin livskvalitet. Data samlades in via databaserna Medline/Pubmed och Cinahl och 15 artiklar 

inkluderades i resultatet. Resultatet visade att överviktiga barn och ungdomar i regel upplevde 

sämre livskvalitet än normalviktiga barn och ungdomar. Dessa barn upplevde att de blev mer 

mobbade, var mer missnöjda med sina kroppar, hade sämre självkänsla och var mindre fysiskt 

aktiva än normalviktiga barn och ungdomar. Ett få tal kände sig generellt bekväma med sina 

kroppar men upplevde missnöje med vissa kroppsdelar såsom mage, lår, armar och ben. 

Samtidigt ansågs sig vissa barn och ungdomar vara mer överviktiga än av deras BMI visade 

och en stor andel upplevde en vilja att gå ner i vikt och ville också se smalare ut. Mobbning 

visade sig vara betydligt mer vanligt hos överviktiga än hos normalviktiga. Ett fåtal 

normalviktiga ansåg dessutom att mobbning var något som överviktiga barn och ungdomar 

fick räkna med att utstå. En slutsats som kan dras är att alla de negativa konsekvenser och 

upplevelser som överviktiga barn och ungdomar får utstå påverkar deras livskvalitet negativt. 

Dessa barn och ungdomar behöver därför uppmärksammas, stöttas och få hjälp med att uppnå 

en hälsosammare livsstil. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe how obese children and adolescents perceive their 

quality of life. Data were collected through the database Medline / Pubmed and Cinahl and 15 

articles were included in the results. The results showed that obese children and adolescents 

generally experienced worse quality of life than normal weight children and adolescents. 

These children felt that they were bullied more, were more dissatisfied with their bodies, had 

lower self-esteem and were less physically active than normal weight children and 

adolescents. A few of the children and adolescents felt generally comfortable with their 

bodies but were experiencing dissatisfaction with certain body parts like stomach, thighs, 

arms and legs. At the same time, some children and young people saw themselves as more 

obese than their BMI indicated and a high proportion experiencing a desire to lose weight and 

look slimmer. Bullying was found to be significantly more common in obese than in normal-

weight. A small number of normal weight children felt that bullying was something that 

overweight children and adolescents were expected to endure. One conclusion to be drawn is 

that all the negative consequences and experiences that obese children and adolescents suffer 

affects their quality of life negatively. These children and youth need to be recognized, 

supported and helped to achieve a healthier lifestyle. 
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1. Introduktion 

1.1 Övervikt  

Andelen personer med övervikt har ökat de senaste tjugo åren och är vanligare hos män än 

bland kvinnor, hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor beräknas 

överviktiga. Övervikten bland män och kvinnor i Sverige ökar inte lika drastiskt som tidigare 

men däremot ökar övervikten hos barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2009).  

Enligt Lindroos & Rössner (2007) beror denna ökning på förändrade konsumtionsmönster och 

en inverkan på livsstilsfaktorer. Kaloriintaget ökar, men det är framför allt den fysiska 

vardagsaktiviteten som minskar. Resultatet av detta har lett till en ökad grad av fetma och 

metaboliska syndrom i samhället. 

 

Enligt Lyon & Reichert (2010) har mer än en miljard vuxna drabbats av kärlsjukdomar, 

stroke, insulinresistens, metabola syndrom, typ-2 diabetes och högt blodtryck på grund av 

övervikt. Studien visar en markant minskning av livslängden, både kvinnor och män i 40 års 

ålder förlorar i genomsnitt 7,1 och 5,8 år av livet på grund av sin övervikt. 

De allvarligaste konsekvenserna av övervikt är påverkan på hjärtkärlsystemet och dess 

följdsjukdomar som hypertoni, diabetes mellitus samt höga blodfetter som sekundärt leder till 

hjärt- och kärlsjukdomar. Andra negativa konsekvenser är ökad risk för andningssvikt, gikt, 

artros i knän och höfter, leversteatos och gallsten, men även ökad risk för cancer i livmoder, 

gallblåsa och njurar (Ericson & Ericson, 2008).  

 

Karlsson (2003) beskriver i sin doktorsavhandling att en stor andel överviktiga personer, 

speciellt kvinnor anser sig lida av psykosociala problem på grund av sin övervikt. Enligt 

Karlsson försämrar övervikt den allmänna hälsan och det psykiska välbefinnandet, samt ökar 

risken för sjuklig ångest eller depression. Kvinnor som minskat i vikt upplevde en förbättring 

av humöret medan viktökning i sin tur ledde till en försämring av humöret. 

 

1.2 BMI 

För att bedöma graden av övervikt används BMI (Body Mass Index), ett mått som räknas 

fram utifrån kroppsvikt och kroppslängd. För att räkna ut BMI tas kroppsvikten i kilo och 

divideras med längden i meter i kvadrat. För att klassas som normal viktig krävs ett BMI 

mellan 20-25, ett BMI över 25 räknas som övervikt och ett BMI över 30 definieras som fetma 

(Almås 2009).  
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Det går att räkna ut BMI även hos barn, men BMI varierar kraftigt under barndomen. Små 

bebisar ska i regel vara knubbiga och sedan sjunker BMI i regel fram till 6 års ålder för att 

sedan stiga igen. För en åttaåring är ett BMI på 16 normalt medan det normala värdet hos en 

vuxen är 22. Därför används särskilda BMI-kurvor för barn som visar BMI för varje år. 

Professor Claude Marcus har gett namnet åt ett nytt internationellt mått som räknar ut BMI 

hos barn, isoBMI. IsoBMI kan få fram vad ett barns BMI skulle motsvara hos en vuxen 

person. Det räknas ut med hjälp av en kurva där gränsen för övervikt går vid 25 och vid 30 för 

fetma. Ett exempel är en åttaårig flicka med ett BMI på 21,5 som har ett isoBMI på 30 

(Jansson & Danielsson 2003). 

 

1.3 Barn och ungdomar 

Enligt Svenska MeSH definieras barn som en person i åldersintervallet 2-12 år och ungdomar 

i åldersintervallet 13-18 år (Karolinska institutet 2011). Under denna period genomgår barnen 

olika biologiska åldersperioder, nyföddhetsperiod, spädbarnsålder, småbarnsålder, lekåldern, 

skolålder och pubertet (Nationalencyklopedin 2011). Hallström & Lindberg (2009) menar att 

definitionen av barn och ungdomar uppfattas på olika sätt i olika samhällen, kulturer och 

sammanhang. Biologiskt är en människa barn till dess hon eller han passerat puberteten och är 

könsmogen.  

 

1.4 Upplevelse 

Enligt Svensk ordbok är upplevelse något som en person har upplevt och termen kan också 

användas som svårbeskrivbar och oanalyserbar känsla. Ordet uppleva beskrivs som att vara 

med om något såväl positivt som negativt (Malmgren 2009). En synonym till ordet är 

erfarenhet (Berglund 2010). 

 

1.5 Livskvalité 

Trivsel, glädje, psykisk hälsa, harmoni, lycka, tillfredsställelse och välbefinnande är några 

begrepp som ofta förknippas med livskvalitet (Rustoen 1992). Nationalencyklopedin (2011) 

definierar begreppet livskvalité som individens upplevelse av sin livssituation, om den är bra 

eller inte och kan påverkas om en person är frisk eller sjuk. Livskvalité är direkt relaterat till 

en individs hälsa, som enligt WHO omfattar fysiska, psykiska och socialt välbefinnande 

(Williams et al. 2005).  
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Kristoffersen (2005) beskriver vidare att WHO:s definition av livskvalitet speglar hälsans 

subjektiva dimensioner som är förankrad i kulturella, sociala och miljömässiga förhållanden. 

Rustoen (1992) menar att sjukvårdspersonalen oftast har en annan syn på patientens 

livskvalitet än vad denne själv har, det viktiga är hur patienten själv upplever sin livskvalitet. 

Patienterna lever med sina problem varje dag och är den som bäst vet hur sin egen situation 

upplevs. Sjuksköterskan måste kunna beakta patientens egna ord för att kunna förstå 

patientens egen upplevelse av sin livskvalité. Om vården fokuserar mer på patientens 

livskvalitet kan det bli lättare att få fram deras subjektiva upplevelse och på så sätt kan deras 

behov tillgodoses bättre.  

 

1.6 Teoretisk koppling 

Psykologen Siri Naess anser att livskvalitet har att göra med människors upplevelse av 

huruvida de har det bra eller dåligt. Naess förespråkar även en helhetssyns på människan när 

de gäller livskvalitet, för att kunna hjälpa människan uppnå högre livskvalitet måste 

livskvalitén betraktas som ett helhetstillstånd (Naess 1989). Den framstående norska 

sjuksköterskan Anne Karin Brokhaug menar att livskvalitet kan upplevas oavsett 

hälsotillstånd och att sjuksköterskor har ett särskilt ansvar att hjälpa människor till god 

livskvalitet trots sjukdom, sorg, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (Rustoen 1993). 

Detta kan sägas överensstämma med omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee´s (1971) teori 

om att sjukvården är en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper individen, 

familjen och samhället att förstå och bemästra de upplevelser som är associerade till sjukdom 

och lidande. 

Rustoen (1993) menar vidare att livskvalitet liksom definitionen hälsa anför till fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande.  

 

1.7 Barn och ungdomar med övervikt 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har studier som gjorts i Sveriges olika regioner visat att 15-20 

procent av alla barn är överviktiga och att andelen överviktiga barn har fördubblats under de 

senaste två decennierna. WHO (2009) menar att övervikt idag räknas som världens femte 

ledande globala risk till dödlighet. Antalet överviktiga barn under 5 års ålder har ökat avsevärt 

de senaste decennierna och under 2010 beräknades 42 miljoner barn världen över lida av 

övervikt. Överviktiga barn har en benägenhet att förbli överviktiga även i vuxen ålder och 

löper större risk att utveckla sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i tidig 

ålder.   
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Enligt Reifsnider et al. (2006) finns det olika teorier till varför övervikten hos barn och 

ungdomar ökar men några faktorer tros vara genetiska som att båda eller någon av föräldrarna 

är överviktiga. Ett barn har 80 procents risk att bli överviktig om båda föräldrarna är det och 

40 procents risk om en av föräldrarna är överviktig. Familj och miljö är två andra faktorer där 

föräldrarnas beteende kring mat kan speglas över till barnet.  

Wille et al. (2008) menar att den ökande övervikten hos barn nu har erkänts som ett 

folkhälsoproblem och beskrivs som en epidemi vilket hotar barnens hälsa. Konsekvenser av 

övervikt är bland annat somatiska sjukdomar som tidigare främst drabbat vuxna, men detta 

fenomen har nu krupit ner i åldrarna och har även börjat visat hos tonåringar. Övervikt hos 

barn och ungdomar kan leda till förhöjt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, 

hyperinsulinemi, onormala lipoprotein värden och typ 2-diabetes. Wallander et al. (2009) 

menar att den allra största konsekvensen av övervikt hos barn och ungdomar verkar vara den 

negativa påverkan på livskvalitén. 

 

1.8 Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett stort problem i dagens samhälle. Dessa barn 

ligger i riskzonen för att drabbas av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och även psykisk 

ohälsa. I dagens samhälle är barnen mer stillasittande, istället för att vara ute och leka sitter 

många barn stilla framför datorn hela dagarna.  Samtidigt som kostvanorna hos dagens barn 

och ungdomar försämrats på grund den ökade tillgången av ohälsosam kost.  

Hallström & Lindberg (2009) påpekar att ett högt intag av energi i kombination med minskad 

fysisk aktivitet leder till övervikt och fetma. På grund av det ökade antalet överviktiga barn 

och ungdomar kommer sjuksköterskor komma i kontakt med dessa barn i en större 

utsträckning än tidigare. Wille et al. (2008) menar att övervikt är ett fortsatt ökande problem i 

dagens samhälle och tyvärr finns det stora brister gällande omvårdnaden av dessa barn inom 

vården. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har vetskap om hur överviktiga barn och 

ungdomar upplever sin egen livskvalité för att kunna ge bästa tänkbara vård.  

1.9 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur överviktiga barn och ungdomar upplever sin 

livskvalité.  
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1.10 Frågeställningar 

Hur upplever överviktiga barn och ungdomar sin livskvalité? 

Vilken kvalité har de i studiens ingående artiklar avseende de metodologiska aspekterna 

design och datainsamlingsmetod? 

2. Metod 

2.1 Design 

Författarna har genomfört en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Litteratursökning 

Litteratur söktes via databaserna Medline (Pubmed) och Cinahl eftersom de är de två största 

databaserna inom omvårdnadsforskning. De MeSH termer som användes som sökord var: 

Overweight, Child, self-concept, body image, psychology och quality of life. Övriga termer 

som användes vid litteratursökningen var: Bullying. Tre artiklar söktes manuellt via andra 

studiers referenslistor. Sökningarna utfördes under augusti och september 2011. Sökorden 

redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Utfall av litteratur sökning 

Databas Sökord Antal träffar Urval 
(Exl. Dubbletter) 

Medline (Pudmed) Overweight [MeSH] AND Child 

[MeSH] AND Quality of life"[MeSH] 

138 2 

Medline (Pubmed) Overweight [MeSH] AND Psychology 

[MeSH] AND Self-Concept [MeSH] 

74 4 

Medline (Pubmed) Overweight [MeSH] AND Quality of 

life [MeSH] AND Self-concept 

[MeSH] 

47 3 

 

Medline (Pubmed)  Overweight [MeSH] AND  Quality of 

life [MeSH] AND Body Image 

[MeSH] 

15 1  

 

Cinahl Overweight AND Quality of life  60 1 

 

Cinahl Overweight AND Bullying 

  

16 1 

Manuell sökning   3 

Totalt   15 
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2.3 Urvalskriterier 

Författarna valde artiklar som hade relevant titel och abstract för litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar.  Artiklarna skulle vara empiriska, skrivna på svenska eller engelska samt 

publicerade mellan åren 2001 och 2011.  

Sökningarna begränsades även till åldern 0-18 år, samt vid sökningar via databasen Cinahl 

begränsades sökningen till Peer Reviewed. Vidare inkluderades en artikel i den manuella 

sökningen trots att den publicerats år 2000 då artikeln ansåg ha hög relevans för studiens syfte 

och frågeställning. Författarna läste abstrakten på de utvalda artiklarna och skrev ut de som 

ansågs uppfylla studiens syfte och frågeställning, vilket resulterade i 30 artiklar. Av dessa 

inkluderades 15 i studien, anledningen till exklusion av artiklar var att flertalet handlade om 

föräldrars syns på barnens livskvalité och att de inte svarade på studiens syfte och 

frågeställning. 

 

2.4 Dataanalys 

De 15 artiklarna som valdes lästes grundligt av båda författarna var för sig. Viktig information 

som besvarade författarnas syfte och frågeställningar togs ut. Den viktiga informationen som 

valdes ut ur artiklarna lästes grundligt, bearbetades och kategoriserades fram till studiens tre 

huvudkategorier och åtta underkategorier som tillsammans utgör litteraturstudiens resultat. 

Författarna kvalitetsgranskade två metodologiska aspekter i de utvalda artiklarna utifrån 

Forsberg & Wengström (2008). Författarna valde att granska om designen och 

datainsamlingsmetoden var relevant till studiernas syfte och frågeställningar. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att de utvalda studierna har fått tillstånd 

från en etisk kommitté eller genomgått noggranna etiska överväganden. Därför har författarna 

enbart använt sig av artiklar som har genomgått etiska överväganden eller i vissa fall fått 

godkännande från en etisk kommitté. Författarna har haft ett etiskt och objektivt 

förhållningssätt vid granskningen av artiklar genom hela arbetet.  
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3 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i en figur, i löpande text och i två tabeller. Resultatet 

presenteras mer ingående i löpande text under huvudrubrikerna: fysisk upplevelse, psykisk 

upplevelse och social upplevelse. Därefter redovisas underlag för kvalitetsgranskningen i 

tabell 2 och de valda artiklarnas syfte och resultat redovisas kortfattat i tabell 3. 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatets huvudrubriker och dess underrubriker. 

 

3.1 Fysisk upplevelse  

3.1.1 Kroppsuppfattning 

I en studie gjord av Wills et al. (2006) angav minoriteten av tonåringarna att de i det stora 

hela var bekväma med sina kroppar. Däremot upplevde tonåringarna missnöje med vissa 

kroppsdelar som deras mage, lår, ben och armar och hälften sa att de skulle vilja gå ner i vikt, 

vilket också framkom i en studie av O´Neil et al. (2010). En av deltagarna som fortfarande låg 

inom ramen för fetma, trots viktnedgång gillade nu att spegla sig och tyckte om sin 

spegelbild. Innan viktnedgången ansåg hon sig som fet när hon tittade i spegeln. Hon tyckte 

att hon var knubbig, hade feta armar och hatade att se sig själv i spegeln (Wills et al. 2006).  

 

I studien gjord av Gunnarsson Mériaux et al. (2010) fick 28 överviktiga barn visa med hjälp 

av figurer hur de skulle vilja se ut, det visade sig att endast en pojke och en flicka var nöjda 

med sina kroppar. De andra ville bli smalare, varav två ville se ut som de underviktiga 

figurerna.  

 

Fysisk upplevelse 

•Kroppsuppfattning 

•Fysisk aktivitet 

Psykisk upplevelse 

•Självkänsla 

•Depression 

•Självdestruktivt 
beteende 

Social upplevelse 

•Stöd 

•Skola/Utbildning 

•Mobbning 

LIVSKVALITET 
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Wills et al. (2006) studie visade att andra konsekvenser av att vara överviktig som tonåring, 

speciellt hos tjejer, var att de tyckte att det fanns en begränsning av kläder, vad de kunde köpa 

och klä sig i på grund av sin vikt och kroppsform. Detta gjorde ofta att de inte ville följa med 

sina kompisar för att handla kläder då de tyckte att det var pinsamt att pröva kläder inför sina 

”smala” kompisar. Dock fanns det några deltagare som kände sig så pass självsäkra för att 

våga bära lika kläder som deras ”smala” kompisar. 

 

3.1.2 Fysisk aktivitet 

Försämrad fysisk aktivitet hos överviktiga kan leda till försämrat psykosocialt välbefinnande 

och allmänt lägre livskvalitet (Pinhas-hamiel et a.l 2006, Shoup et al. 2008). Wills et al. 

(2006) beskriver i sin studie att överviktiga pojkarna besvärades av att deras stora kroppar 

saktade ner dem när de sprang med sina kompisar eller deltog i någon sport. Många ungdomar 

beskrev också att de sällan eller aldrig fått tillfälle att träna, bland annat beroende på att deras 

vänner inte höll på med någon fysisk aktivitet eller sport. Gunnarsson Mériaux et al. (2010) 

beskriver i sin studie att flertalet av de överviktiga barnen bodde nära skolan, men valde ändå 

att åka buss eller spårvagn. På fritiden ägnade sig en del av barnen åt olika aktiviteter 

tillsammans med lagkamrater och ledare. De som inte var involverade i fritidsaktiviteter 

önskade få vara en del av den gemenskapen. Föräldrarna visade sig ha en stor roll i att finna 

den gemenskapen åt barnen, dessvärre fanns inte föräldrarna alltid tillgänglig. När föräldrarna 

väl tog sig tid att hitta på olika aktiviteter tillsammans med barnen uppskattades det. 

Sysslolöshet, mobbning och kroppslig smärta var några av orsakerna till varför en del av 

barnen valde att sitta hemma framför dator eller tv:n istället för att vara fysiskt aktiva. Detta 

ledde till att barnen isolerade sig hemma och tröstade sig med mat och stillasittande 

aktiviteter.  

 

Wills et al. (2006) menar att de flesta tonåringar kan se ett samband mellan motion och 

viktnedgång. Några tvivlade dock på sambandet då en del uppgav att de gått upp vikt vid 

samma tillfälle som de börjat motionera mera. Några av deltagarna som ville gå ner i vikt 

ansåg att de var lättare att öka den fysiska aktiviteten istället för att ändra på kostvanorna. En 

pojke såg ett samband mellan sin viktnedgång och en ökad dos av fysisk aktivitet, han berättar 

hur mycket lättare det blivit att röra sig och en känsla av välbefinnande. Han njuter nu av livet 

mer än vad han gjorde när han var överviktig.  
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O´Neil et al. (2010) beskriver i sin studie att överviktiga barn skattar sin hälsa som mindre 

hälsosam. De sågs även vissa skillnader gällande ålder, vilket antyder att äldre barn såg sig 

själva som mindre hälsosamma och mer överviktiga än de yngre. Samt att de äldre upplever 

en större önskan att bli mer hälsosamma. 

 

I en studie av Shoup et al. (2008) genomfördes en elektronisk mätning av den fysiska 

aktiviteten hos överviktiga barn. Det visade sig att överviktiga killar var bättre på att följa den 

dagliga rekommenderade dosen av fysisk aktivitet jämfört med tjejer, samt att killar var mer 

fysiskt aktiva än tjejer. De överviktiga barn som följde rekommendationerna för fysisk 

aktivitet rapporterade högre fysisk livskvalitet jämfört med de som inte följde 

rekommendationerna. Däremot visades inga skillnader hos barnen med fetma, då de skattar 

låg fysisk livskvalitet oavsett om de följde rekommendationerna eller inte. 

 

3.2 Psykisk upplevelse 

3.2.1 Självkänsla 

Studier visar att låg självkänsla var vanligare bland överviktiga och feta barn än bland barn 

med en normalvikt (Wang et al. 2009, Schwimmer et al. 2003, Strauss 2000, Swallen 2005, 

Gibson et al. 2008). Låg självkänsla påverkades bland annat av begränsad kunskap om kost, 

nedsatt fysisk aktivitet och försämrat resultat i skolan. Till skillnad från barn med normal 

självkänsla hade överviktiga barn och speciellt de barn som uppfyllde kriterierna för fetma två 

till fyra år senare större risk att ha dålig självkänsla (Wang et al. 2009). Många barn 

associerade känslan av att vara delaktig och betydande för ett lag med förbättrat 

självförtroendet (Gunnarsson Mériaux et al. 2010). I Strauss (2000) studie associerades sänkt 

självförtroende med ökad ledsamhet, ensamhet och nervositet. Slutligen framkom det att de 

barn som visat minskad självkänsla under en 4 års period löpte större risk för att börja röka 

eller dricka alkohol.  

 

I en studie gjord av Swallen et al. (2005) framkom det att överviktiga 12-14 åringar löper 

större risk att drabbas av låg självkänsla jämfört med normalviktiga, samt att fler flickor än 

pojkar drabbas av låg självkänsla. Gibson et al. (2008) studie visade också en betydlig 

skillnad mellan BMI och ålder, där äldre barn (11-13 år) hade en betydligt sämre självkänsla 

än yngre barn (8-10 år).  
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3.2.2 Depression 

Gibson et al. (2008) och Swallen et al. (2005) beskriver i sina studier att ett högre BMI 

associeras med depression. Däremot menar Daniels (2005) i sin studie att det inte finns något 

samband mellan depressiva symtom och BMI. Däremot visade det sig att det fanns en 

koppling mellan depressiva symtom, uppfattningen om sin vikt och bantning. De som 

uppfattade sig själva som antingen underviktiga eller överviktiga hade 35 procent ökad 

sannolikhet att drabbas av depressiva symtom jämfört med de som ansåg sig vara nöjda med 

sin vikt. 

 

3.2.3 Självdestruktivt beteende 

I en studie gjord av Wills et al. (2006) angav hälften av studiens deltagare, både pojkar och 

flickor att de hade gjort försök att gå ner i vikt och vilket beskrevs på ett positivt sätt med 

känslor som lycka, stolthet, exalterad och en känsla av motivation. De ungdomar som inte 

lyckats gå ner i vikt beskriver känslor som frustration, ilska, oro och depression. Ungdomarna 

beskriver att egenskaper som kontroll, viljestyrka och självförtroende är viktiga för att lyckas 

gå ner i vikt, men att det är svårt att framkalla och behålla dessa känslor.  

 

Dave et al. (2009) beskriver i sin studie att ungdomar som uppfattar sig själva som 

överviktiga har tre gånger så stor risk att börja banta för att gå ner i vikt. Chansen är även stor 

att de använder sig av piller eller självförvållade kräkningar för att gå ner i vikt på grund av 

missnöje med sin kropp. Studien visade också att de ungdomar som uppfattar sig själv som 

överviktiga tenderar att drabbas av ohälsosamma beteenden, vilket i sin tur kan leda till 

självmordsbeteenden. Studien visar att nästan en fjärdedel av deltagarna har haft seriösa 

tankar om självmord året innan de fick rätt hjälp. Flickor och pojkar som uppfattar sig själva 

som överviktiga löper större risk att begå självmord jämfört med de som inte uppfattar sig 

själva som överviktiga. Detta visar en ökning med 22-34 % av pojkar och flickor som tänker 

på självmord.  
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3.3 Social upplevelse 

3.3.1 Stöd 

Zeller & Modi (2006) menar i sin studie att socialt stöd från klasskamrater, grad av övervikt 

och socioekonomisk status är några faktorer som påverkade den hälsorelaterade livskvalitén.  

Högt socialt stöd relaterades till högre livskvalité. Barnen ansåg att det var föräldrarna som 

gav mest socialt stöd jämfört med klasskamrater och lärare, samt att vänner gav mer stöd än 

klasskamrater. De överviktiga tonåringar som drabbats av depressiva symtom upplever sämre 

livskvalité och anser sig få sämre social stöd. De barn som angav sig ha en positiv social 

livskvalitet hade i regel lägre BMI, mindre depressiva symtom, högre socialekonomisk klass 

och bra socialt stöd från klasskamraterna  

 

3.3.2 Skola/utbildning 

Barn och ungdomar med övervikt rapporterar betydligt lägre prestation i skolan jämfört med 

normalviktiga. De syns vissa skillnader mellan flickor och pojkar, flickorna klarar sig i regel 

bättre än pojkarna men skillnaden syns främst hos 15-16 åringar (Schwimmer et al. 2003). En 

studie visade att en del barn och ungdomar upplevde att de snarkade för mycket och sov dåligt 

på grund av de, en pojke trodde att han snarkade för mycket och var därför jättetrött på 

morgonen. Detta resulterade i att han inte orkade hänga med i skolan (Gunnarsson Mériaux et 

al. 2010). Många överviktiga ungdomar hittar på ursäkter för att slippa gå till skolan. 

Ungdomar som är uppvuxna med till exempel bara en förälder eller har dåliga förhållanden i 

familjen upplever sig ha en lägre skolfunktion än de ungdomar som är uppvuxna i en 

kärnfamilj (Swallen et al. 2005). 

 

3.3.3 Mobbning 

Överviktiga barn och ungdomar har större risk att utsättas för mobbning och utanförskap än 

normalviktiga barn (Gibson et al. 2008, Janssen et al. 2004). Att bli kallad öknamn och att 

andra gör sig roliga på deras bekostnad är vanliga former av mobbning (Janssen et al. 2004). I 

en studie gjord av Gibson et al. (2008) visade det sig att barn och ungdomar som utsätts för 

mobbning i större utsträckning drabbas av depressiva symtom, ätstörningar, låg självkänsla 

och sämre livskvalitet. 
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Brixval et al. (2011) kom fram till att 11,2% av 4781 studenter hade varit utsatta för 

mobbning den senaste tiden, att 8,6% av dessa var överviktiga och 1,1 % hade fetma. Det sågs 

ett samband mellan studenter som såg sig själva som för smala eller för tjocka och mobbning, 

vilket antyder att barn med en felaktig kroppsuppfattning löper större risk att bli mobbade. 

Det visade sig att tjejer som ser sig själva som tjocka och killar som ser sig själva som för 

smala löper större risk att bli utsatta för mobbning. 

 

Wills et al. (2006) visar i sin studie att ungefär hälften av tonåringarna som var överviktiga 

och feta blivit mobbade på grund av deras vikt och att det främst skedde på skolan. En av 

flickorna i studien berättade att en kompis kommit fram till henne på skolan och sagt att hon 

började bli för tjock, vilket resulterade i att flickan slutade äta. I Gunnarsson Mériaux et al. 

(2010) studie berättade en flicka att hon inte vågade gå ut efter skolan för att barn från andra 

ställen retade henne, istället försökte hon hitta på saker att göra inomhus. 

Wills et al. (2006) studie visade också att en minoritet av de normalviktiga deltagarna ansåg 

att mobbning var något som överviktiga barn och ungdomar fick räkna med att utstå. En flicka 

som låg inom ramen för fetma berättade att anledningen till att hon inte blev mobbad berodde 

på att hon var en del av en populär tjejgrupp och att andra då inte vågade reta henne. Dock 

berättade hon att mamman ständigt kritiserad hennes vikt och att hon åt för mycket. Även en 

pojke berättar att han flera gånger blivit kritiserad av hans mamma och mormor om hans 

matvanor och vikt. Dessa två tonåringar hade studiens högsta BMI.  

Flertalet av ungdomarna menade att även om de skulle gå ner i vikt kan de fortfarande bli 

mobbade för att vara för smala, de hamnar i en ond cirkel. Studien visar att barn som en gång 

varit mobbad har det svårare att komma ur den onda cirkeln då de som mobbar ofta hittar nya 

anledningar till att fortsätta mobba (Wills et al. 2006).  

 

En annan studie visar att de finns ett samband mellan BMI och mobbning hos överviktiga 11-

16 åringar tjejer och killar. Både att de själva utsätts för mobbning men också att de själva 

utsätter andra för mobbning, framför allt hos 15-16 åringar. Detta skulle kunna tyda på att 

överviktiga barn och ungdomar lättare faller in i ett mobbningsbeteende.  Hos tjejer med högt 

BMI sågs en större utsträckning av fysisk mobbing, tillskillnad från hos pojkar där de sågs ett 

samband mellan högt BMI och verbal mobbning. Mobbning kan påverka den sociala och 

psykosociala utvecklingen på kort- och långsikt. Därför är det viktigt att hjälpa överviktiga 

barn och ungdomar att uppnå en hälsosammare livsstil och försöka förbereda inför de sociala 

problemen som kan tillstöta (Janssen et al. 2004).  
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3.4 Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

Totalt ingår 15 artiklar i resultatdelen. Författarna diskuterade kring två metodologiska 

aspekter i de valda artiklarna, dess design och datainsamlingsmetod. Alla artiklar i 

föreliggande studie bedömdes ha relevant design utifrån studiernas syfte och frågeställning. 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) ska valet av design styras av studiens syfte, 

frågeställningar och hypotes.  

Tretton av de valda artiklarna var kvantitativa och hade enkäter eller vedertagna instrument 

som datainsamlingsmetod. Av dessa tretton artiklar har sju använt sig av mätinstrumentet 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) och fem har använt sig av insamlad data från 

tidigare projekt. Två av de valda artiklarna var kvalitativa och hade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Efter kvalitetsbedömningen ansågs alla artiklarna uppnå god kvalitet 

avseende design och datainsamlingsmetod. 

 

Tabell 2: Sammanställning av resultatartiklarnas titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

Författare + 

År 

Titel 

 

Design Unders. Grupp Datainsamlingsmeto

d 

Dataanalys

metod 
Brixval, C., 

Rayce, S., 

Rasmussen, M., 

Holestein, B. & 

Due, P. 2011 

Overweight, body-

image and bullying 

– an 

epidemiological 

study of 11-15 

years olds 

Kvantitativ 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

 

4781 danska 

skolbarn i åldern 

11-13 och 15. 

Enkäter från danska 

motsvarigheten till 

projektet Health 

Behaviour in Shool-aged 

Children (HBSC) 

Chi-2-test. 

Logistisk 

regressionsan

alys 

Daniels, J. 2005 

 

Weight and weight 

concerns: are they 

associated with 

reported depressive 

symtoms in 

adolocents? 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

 Beskrivande 

och jämförande 

design 

Pojkar och flickor 

på gymnasiet, 16-

18 år 

 

 

Data från Centers for 

Disease Control (CDC) 

användes vid första 

analysen 1999 och data 

från  Youth Risk 

Behavior Surveillance 

System  (YRBSS) 

användes vid andra 

analysen 2001. 

Chi-2-test. 

Logistisk 

regressionsan

alys. 

 

Dave, D. & 

Rashad, I. 2009 

Overweight status, 

self-perception, and 

suicidal behaviors 

among adolescents. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

Pojkar och flickor i 

gymnasiet från alla 

50 delstater och 

Columbia 

Data från Centers for 

Disease Control (CDC) 

och data från  Youth 

Risk Behavior 

Surveillance System  

(YRBSS) under åren 

1999-2007. 

 

 

Chi-2-test. 

Logistisk 

regressionsan

alys. 

Samt en egen 

Strukturell 

två-ekvations 

modell. 
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Gibson, L., 

Byrne, S., Blair, 

E.,  Davis, E., 

Jacoby, P. & 

Zubrik, S. 2008 

 

Clustering of 

psychosocial 

symptoms in 

overweight children 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

 

158 normalviktiga , 

77 överviktiga och 

27 barn med fetma i 

ålder 8-13. 

Instrument: Child eating 

disorder examination 

(ChEDE);  

Self-Perception Profile 

for Children (SPPC); 

Pediatric Quality of Life 

Inventory (PedsQL); 

Children's Depression 

Inventory (CDI); 

Children´s body image 

scale (CBIS); 

Children behaviour 

checklist (CBCL); 

Bullying questionnarie 

for children (BQ)  

Pearson 

korrelationste

st. 

Gunnarsson 

Mériaux, B., 

Berg, M. & 

Hellström, A-L. 

2009 

Everyday 

experience of life, 

body and well-

being in children 

with overweight 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

28 Svenskspråkiga 

10-12 åringar med 

övervikt. 

Standardiserade 

strukturerad intervju 

med öppna svar 

Innehålls-

analys 

Janssen, I., Craig, 

W., Boyce, F. & 

Picektt, W. 2004 

Associations 

between overweight 

and obesity with 

bullying behaviors 

in school-aged 

Children 

Kvantitativ 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

 

5749 kanadensiska 

tjejer o killar 11-16 

år 

 

Enkäter från 

kanadensiska 

motsvarigheten till 

projektet Health 

Behaviour in Shool-aged 

Children (HBSC) 

Chi-2-test. 

Logistisk 

regressionsan

alys 

O´Neil, M., 

Shewokis, P., 

Falkenstein, K., 

DeLago, C., 

Smith, S., 

Vaughn, N. & 

Costigan, T. 2010 

Psychosocial 

factors and health 

perceptions in 

parents and children 

who are overweight 

or obese 

Kvantitativ 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

114 överviktiga 

barn och deras 

föräldrar. 

Instrument: Parenting 

stress index-short form 

(PSI); Parents stage of 

change (SOC); Pediatric 

Quality of Life 

Inventory (PedsQL); 

Spearman 

korrelationste

st 

Pinhas-

Hamiel,O., 

Singer, S., Pilpel, 

N., Fradkin, A., 

Modan, D. & 

Reichman, B. 

2006 

 

Healt-related 

quality of life 

among children and 

adolescents: 

associations with 

obesity 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie  

Beskrivande och 

jämförande 

design 

 

182 barn och 

ungdomar, mellan 

2-18 år från en 

mindre barnklinik 

och ett 

specialistsjukhus 

för överviktiga. 

Samt deras 

föräldrar. 

Instrument: Pediatric 

Quality of Life 

Inventory (PedsQL); 

t-test. 

Spearman 

korrelationste

st 

Schwimmer, J., 

Burwinkle, T. & 

Varni, J. 2003 

 

Health-related 

quality of life of 

severely obese 

children and 

adolescents 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

106 barn och 

ungdomar mellan 5-

18 år som blivit 

remitterade till 

sjukhus pga. sin 

fetma. 

Fysisk undersökning. 

Instrument: Pediatric 

QOL inventroy (PedsQL 

4.0) 

 

t-test. 

 

Shoup, J.A., 

Gattshall, M., 

Dandamudi, P. & 

Estabrooks, P. 

2008 

Physical activity, 

quality of life, and 

weight status in 

overweight children 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

 

117 överviktiga 

barn mellan 8-12 år 

Barnen bar en mätare på 

kroppen för att mäta den 

fysiska aktiviteten under 

1 vecka. 

Instrument:  Pediatric 

QOL inventroy (PedsQL 

4.0) 

 

 

 

ANOVA 
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Tabell 3: Sammanställande av resultatartiklarnas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 
Brixval, C., Rayce, S., 

Rasmussen, M., Holestein, 

B. & Due, P. 2011 

Studera sambandet mellan vikt och 

mobbning hos 11-13 och 15 åringar. 

Överviktiga löper större risk att utsättas för 

mobbning än deras normalviktiga vänner.  

Studenter som ser sig själva som för smala eller för 

tjocka har större chans att utsättas för mobbning. 

Daniels, J. 2005.  Huvudsyftet var att undersöka mängden 

feta, uppfattning om vikt och 

viktbeteenden hos ungdomar. Även 

relationen mellan dessa variablar och 

ungdomars depressiva symtom. 

 

 

Studien visade att det inte fanns någon relation 

mellan depressiva symtom och BMI. Det fanns en 

relation mellan kroppsuppfattning och depressiva 

symtom. 

Strauss, R. 2000 Childhood obestity 

and self-esteem 

 

Kvantitativ 

Longitudinell 

studie. 

Beskrivande och 

jämförande 

design 

1520 barn, 9-10 år 

vars mammor var 

med i National 

Longitudinal 

Survey of Youth. 

Instrument: Self-

Perception Profile for 

Children (SPPC) 

Chi-2-test. 

t-test 

Swallen, K.C., 

Reither, E.N., 

Haas, S.A. & 

Meier, A.M. 2005 

Overweight, 

obesity, and health-

related quality of 

life among 

adolescents: the 

National 

Longitudinal Study 

of Adolescent 

Health 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

 

12 105 studenter i 

USA.  

Deltagarna intervjuades 

två gånger med ett års 

mellanrum. 

Instrument:  Pediatric 

Quality of Life 

Inventory (PedsQL) 

Logistisk 

regressionsan

alys. 

 

Wang, F.,  Wild, 

T.C.,  Kipp, W., 

Kuhle, S. & 

Veugelers, P.J. 

2009 

The influence of 

childhood obesity 

on the development 

of self-esteem. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Longitudinell 

studie. 

Jämförande 

2879 Kanadensiska 

barn från 10-15 års 

ålder. 

 

Data från en 

kanadensisk nationell 

Longitudinellstudie för 

barn och ungdomar. 

Logistisk 

regressionsan

alys. 

Cronbach A. 

Wills, W., 

Backett-Milburn, 

K., Gregory, S. & 

Lawton, J. 2006 

Young 

teenages´perception

s of their own and 

others´bodies: a 

qualitative study of 

obese, overweight 

and “normal” 

weight young 

people in Scotland. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

 

13 och 14-åriga 

pojkar och flickor 

 

Bandinspelade intervjuer 

mellan februari 2003 

och januari 2004. 

Innehålls-

analys 

Zeller, M. & 

Modi, A. 2006 

Predictors of 

Health-related 

quality of life in 

obese youth 

 

Kvantitativ  

Beskrivande och 

jämförande 

design 

 

166 överviktiga 

barn 8-18 år och 

deras föräldrar som 

sökt vård på 

specialsjukhus för 

barnövervikt 

Instrument: Pediatric 

Quality of Life 

Inventory (PedsQL); 

Children's Depression 

Inventory (CDI); 

Social Support Scale for 

Children (SSSC) 

t-test. 

Simultan 

regressionsan

alys 
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Dhaval, D. & Rashad, I. 

2009.  

. 

Undersöka om det finns en relation 

mellan uppfattningen om att vara 

överviktig och självmordsbenägenhet. 

Studien visar att missnöje över sin kropp hos 

överviktiga ungdomar har en stark påverkan för 

självmordsbeteende hos flickor. 

Gibson, L., Byrne, S., Blair, 

E.,  Davis, E., Jacoby, P. & 

Zubrik, S. 2008 

Syftet med studien var att undersöka 

förhållandet mellan barns grad av fetma 

och deras psykosociala välmående. Även 

att jämföra psykosociala beteenden 

mellan barn med hälsosam vikt och barn 

som var överviktiga/feta. 

Studiens resultat visade en betydlig association 

mellan barnens BMI och de psykosociala 

variablarna som undersöktes.  

Gunnarsson Mériaux, B., 

Berg, M. & Hellström, A-L. 

2009 

Beskriva den dagliga upplevelsen av 

livet, kroppen och välbefinnande hos 

överviktiga barn. 

Deltagarna önskade känna mer gemenskap med 

andra men var mest ensamma. Familjen var en 

viktig del i att kunna finna denna gemenskap men 

var oftast inte tillräckligt närvarande. Deltagarna 

hade en sund kroppsuppfattning, var medvetna om 

sina kroppar och visste hur en hälsosam livsstil såg 

ut. Men de lyckades inte utföra denna kunskap i 

praktiken. 

Ohälsosamma sovvanor, matvanor och 

motionsvanor tillsammans med en känsla av 

utanförskap/diskriminering kom fram i 

intervjuerna. 

Janssen, I., Craig, W., 

Boyce, F. & Picektt, W. 

2004 

Undersöka sambandet mellan olika 

former av mobbning och övervikt/fetma. 

Överviktiga tjejer o killar har större risk att bli 

utsatta för mobbning eller att utsätta andra för 

mobbning jämfört med sina normalviktiga vänner. 

Vilket kan påverka den kort och långsikt sociala 

och psykosociala utvecklingen hos överviktiga barn 

o ungdomar. 

 

O´Neil, M., Shewokis, P., 

Falkenstein, K., DeLago, C., 

Smith, S., Vaughn, N. & 

Costigan, T. 2010 

 

 

 

 

Studera sambandet mellan vikt (BMI), 

uppfattning av hälsa och psykosociala 

egenskaper hos barn och deras föräldrar. 

Ett samband hittades mellan BMI och uppfattning 

av hälsa, i takt med att BMI skattar barnen själva 

som mindre hälsosamma och mer överviktiga. 

Majoriteten av barnen skatte sin hälsa som god till 

utmärkt men de flesta ville bli mer hälsosamma. 

Barnen ansåg sig vara väldigt överviktiga trots att 

de endast var lite överviktiga.  

Pinhas-Hamiel, O., Singer, 

S., Pilpel, N., Fradkin, A., 

Modan, D. & Reichman, B. 

2006 

 

 

Undersöka hur hälsorelaterad livskvalité 

påverkas av övervikt/fetma hos barn och 

jämföra resultatet på en mindre 

barnklinik och ett sjukhus. 

Överviktiga barn rapporterade tydligt lägre 

hälsorelaterad livskvalité i skolan och gällande de 

fysiska och sociala delarna. Föräldrar till barn med 

fetma skattade barnen livskvalité lägre än barnen 

själva. Inga skillnader hittades mellan den mindre 

barnkliniken och sjukhuset. 

Schwimmer, J., Burwinkle, 

T. & Varni, J. 2003 

 

 

Jämföra den hälsorelaterade livskvalitén 

hos barn och ungdomar med fetma och 

med de som är friska eller som har 

diagnostiserad cancer. 

Jämfört med friska barn och ungdomar rapporterad 

de med fetma mycket lägre hälsorelaterad 

livskvalité, men likvärdig livskvalité med de som 

diagnostiserats med cancer. 

 

Shoup, J.A., Gattshall, M., 

Dandamudi, P. & 

Estabrooks, P. 2008 

Undersöka sambandet mellan 

hälsorelaterad livskvalité, fysisk aktivitet 

och övervikt. 

Psykosociala, fysiska och den total a livskvalitén 

var betydligt lägre hos barn med fetma jämfört med 

överviktiga barn. Dåligt fysisk aktivitet oavsett vikt 

ledde till försämrat psykosocialt välbefinnande och 
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skattade lägre allmän livskvalitet. Motivering till 

fysisk aktivitet hos barn med övervikt eller fetma 

kan leda till förbättrad livskvalité. 

Strauss, R. 2000 

 

 

Studera de sociala och emotionella 

konsekvenserna av försämrat 

självförtroende hos överviktiga barn. 

Under en 4års period visade sig feta latinska tjejer 

och feta vita tjejer ha betydligt lägre självförtroende 

totaltsett jämfört med normalviktiga. 

En mindre skillnad kunde också ses hos feta pojkar 

jämfört med normalviktiga. Sänkt självförtroende 

hos överviktiga barn associerades med ökad 

ledsamhet, ensamhet och nervositet.  

Slutligen framkom det fram att de barn som visat 

minskad självkänsla under denna 4 års period löpte 

större risk för att börja röka eller dricka alkohol.  

Swallen, K.C., Reither, E.N., 

Haas, S.A. & Meier, A.M. 

2005 

Studera sambandet mellan fetma och 

hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar. 

Överviktiga ungdomar har generellt sämre hälsa än 

normalviktiga ungdomar. Även vissa fysiska 

begränsningar visades hos överviktiga. 

Wang, F.,  Wild, T.C.,  

Kipp, W., Kuhle, S. & 

Veugelers, P.J. 2009 

Syftet med studien var att undersöka 

relationen mellan övervikt hos barn och 

låg självkänsla . 

Resultatet av studien var att överviktiga barn nästan 

hade två gånger så högre risk att få låg självkänsla 

än de barn som var normalviktiga. 

Wills, W., Backett-Milburn, 

K., Gregory, S. & Lawton, J. 

2006. Young 

teenages´perceptions of their 

own and others´bodies: a 

qualitative study of obese, 

overweight and “normal” 

weight young people in 

Scotland. 2006 

Syftet var att diskutera hur tonåringar 

uppfattade övervikt och kroppsstorlek, 

konsekvenserna av att vara överviktig. 

Deltagarnas upplevelse av att försöka gå 

ner i vikt och vad deras familj och 

vänner ansåg om övervikt och bantning. 

Deltagarna nämnde knappt någon hälsorelaterad 

konsekvens på grund av deras egen eller andras 

övervikt trots att de inte kunde ha ”fina” kläder och 

var långsamma. Det var vanligt att de accepterade 

sin kroppsstorlek trots att de försökt gått ner i vikt. 

Tonåringarna var sällan stödjande till vänner och 

familj som försökte gå ner i vikt och höll oftast inte 

med i andras uppfattning om övervikt. 

Zeller, M. & Modi, a. 2006 

 

 

Studera sambandet mellan depressive 

symptom och social stöd hos överviktiga 

ungdomar som får viktminskningshjälp. 

Överviktig har en tydlig påverkan på den 

hälsorelaterade livskvalitén. 

Depressiva symtom, socialt stöd från klasskamrater, 

grad av övervikt och socioekonomisk status 

påverkade den hälsorelaterade livskvalitén. 

 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Barn och ungdomar med övervikt har i regel sämre livskvalitet än normalviktiga barn och 

ungdomar. Resultatet visar att överviktiga barn och ungdomar upplever att de blir mobbade, 

är mer missnöjda med sina kroppar, har sämre självkänsla och är mindre fysiskt aktiva än 

normalviktiga barn och ungdomar. Ett få tal barn och ungdomar känner sig generellt bekväma 

med sina kroppar men upplever missnöje med vissa kroppsdelar såsom mage, lår, armar och 

ben. Samtidigt anser många barn och ungdomar sig vara mer överviktiga än vad deras BMI 

visar och en stor andel vill gå ner i vikt och se smalare ut.  
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De flesta förstår sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och viktnedgång, men sysslolöshet, 

smärta och mobbning är några faktorer som gör att barnen istället väljer att sitta hemma 

framför tv:n eller datorn istället för att vara fysisk aktiv. Mobbning visade sig vara betydligt 

mer vanligt hos överviktiga än hos normalviktiga och ett fåtal normalviktiga ansåg dessutom 

att mobbning var något som överviktiga barn och ungdomar fick räkna med att utstå. Men de 

är inte bara i skolan barnen får höra att de är större än alla andra utan även föräldrarna visade 

sig kritisera barnens vikt. En slutsats som kan dras är att alla de negativa konsekvenser och 

upplevelser som överviktiga barn och ungdomar får utstå påverkar deras livskvalitet negativt. 

Dessa barn och ungdomar behöver därför uppmärksammas, stöttas och få hjälp med att uppnå 

en hälsosammare livsstil. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie visar att övervikt hos barn och ungdomar har en negativ effekt på deras 

livskvalitet (Zeller & Modi 2006, Pinhas-hamiel et al. 2006). Överviktiga barn och ungdomar 

skattar betydligt lägre livskvalitet än normalviktiga, däremot skattar de sin livskvalitet 

likvärdigt med de barn som diagnostiserats med cancer (Schwimmer et al. 2003). Barn med 

cancer får utstå smärtsamma och obehagliga behandlingar, tappar kanske sitt hår och orkar 

inte leka som alla andra barn. Rent krasst kan man tycka att barn med cancer har betydligt 

sämre livskvalitet jämfört med överviktiga barn. Detta visar tydligt att överviktiga barn och 

ungdomar mår betydligt sämre än förutspått.  

Författarna tror att överviktiga barn och ungdomar inte får de stöd och den hjälp de behöver, 

tillskillnad från barn med cancer som får stöd från både föräldrar, syskon, far- och 

morföräldrar och sjukvårdspersonal.  

 

Zeller et al. (2006) menar att även familjens socioekonomiska status har en påverkan på 

barnen hälsorelaterade livskvalitet, då det inverkar på familjens kost- och motionsvanor.  

Detta styrks av Statens Folkhälsoinstitut (2007) som anser att ohälsosamma matvanor och 

minskad fysisk aktivitet är vanligare bland lågutbildade och låginkomst familjer. Enligt 

författarna kan några orsaker till detta vara att familjer med en lägre inkomst inte har råd eller 

tid att äta hälsosam mat, istället blir det billig och snabblagat halvfabrikat. I en studie av 

Merchant et al. (2007) visade det sig att låginkomst familjer åt mindre frukt och grönt, drack 

mera läsk, åt mera godis, snabbmat samt mer friterad och stekt mat än höginkomstfamiljerna.  
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I dagens samhälle blir det mer och mer vanligt förekommande med hälsosamma alternativ i 

livsmedelsaffärerna, tyvärr kostar det oftast betydligt mer än de ohälsosamma alternativen.  

Majoriteten av överviktiga tonåringar upplever ett missnöje med vissa kroppsdelar och skulle 

vilja gå ner i vikt (O´Neil et al. 2010, Wills et al. 2006). I Gunnarsson Mériaux et al. (2010) 

studie framkom det att endast två av 28 överviktiga barn var nöjda med sina kroppar och att 

två av barnen ville se ut som sina underviktiga kompisar. Janson & Danielsson (2003) menar 

att barn i samma ålder är olika långa, det är okej att vara olika och alla ska inte vara 

trådsmala. Därför behöver barnen uppmuntras till att tolerera varandras olikheter och de 

vuxna måste kunna säga ifrån när barn och ungdomar blir allt för kroppsfixerade och har ett 

osunt skönhetsideal. Författarna till föreliggande studie anser att ett stort ansvar i att finna 

denna acceptans för olikheter ligger hos föräldrarna. Det börjas redan i tidig ålder att barn 

kallar varandra tjocka och fula, därför är det viktigt att föräldrarna i tidig ålder lär sina barn 

vad som är rätt och fel samt förklarar för barnen att alla ser olika ut.  

 

Från flera artiklar i denna studie (Brixval et al. 2011, Jansen et al. 2004, Wills et al. 2006) 

framkom det att överviktiga barn och ungdomar oftare blir mobbade än normalviktiga. 

Både fysiskt och psykisk mobbning är ett problem som alltid har funnits i skolorna genom 

tiderna och är något som skolorna försöker bekämpa. Trots det så blir överviktiga barn och 

ungdomar dagligen mobbade både psykiskt och verbalt i skolorna vilket påverkar deras 

välmående och deras prestationer i skolan. Schwimmer et al. (2003) visar i sin studie att 

överviktiga barn och ungdomar visar lägre prestationer i skolan än normalviktiga barn.  

Däremot anser Janssen et al. (2004) i sin studie att överviktiga ungdomar i många fall även 

själva står för mobbningen. Författarna anser att några orsaker till detta kan vara att 

ungdomarna känner en frustration och en vilja att bli sedd och bekräftad. Vilket kanske kan 

beror på otrygghet i familjen, brist på vänner, föräldrar som inte finns närvarande eller en vilja 

att vara någon annan. Därför är det viktigt att föräldrarna ”ser” sina barn och visar sitt 

intresse. Gunnarsson Mériaux et al. (2010) visar i sin studie att föräldrarna spelade en stor roll 

i att finna gemenskap för barnen och när föräldrarna hittade på olika aktiviteter med sina barn 

uppskattades det. Osynlighet och mobbning kan leda till att dessa ungdomar väljer den tuffa 

vägen genom livet som består av hårda ord och slag mot andra. 

Därför anser författarna att det är av yttersta vikt att se och hjälpa dessa barn så att de får en 

bra skolgång och uppväxt. Pinhas-hamiel et al. (2006) menar att ett interventionsprogram för 

både barn och föräldrar bör utformas för att kunna hjälpa dessa barn på rätt sätt. 
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Att vara överviktig är inte lätt och speciellt inte som barn eller ungdom. Barn och ungdomar 

som blir mobbade i skolan på grund av sin vikt vill ha tröst och förståelse från sina föräldrar 

(Pinhas-hamiel et al. 2006) vilket författarna till föreliggande litteraturstudie anser vara en 

självklarhet. I en studie gjord av Zeller & Modi (2006) uttryckte barnen att det var föräldrarna 

som gav mest socialt stöd jämfört med klasskamrater och lärare, samt att vänner gav mer stöd 

än klasskamrater. Författarna till föreliggande studie anser att det finns föräldrar som inte ser 

eller tar till sig att deras barn blir retade för att vara tjock och istället själva kritiserar deras 

vikt. Detta påvisas i Wills et al. (2006) studie som menar att det finns föräldrar som dagligen 

kritiserar sina barns vikt och deras matvanor. Det kan inte vara lätt för de barn som både blir 

retade i skolan och samtidigt kritiserade i hemmet för deras vikt. I hemmet ska barnen kunna 

känna trygghet och få stöd av föräldrarna.  

En studie av Pinhas-hamiel et al. (2006) visade att föräldrar ofta skattade barnen livskvalitet 

lägre än vad barnen själv gjorde. Författarna anser att detta kan beror på att föräldrarna har en 

negativ syn på övervikt. En annan orsak kan vara att föräldrarna inte är finns närvarande i den 

utsträckning som behövs för att bilda en uppfattning av hur barnen egentligen mår. Om 

föräldrarna istället kommunicerar med sina barn och tar reda på hur de egentligen mår kan de 

få en bättre bild över sitt barns hälsa.  

 

Dave et al. (2009) visar i sin studie att överviktiga ungdomar löper större risk för att drabbas 

av depression, har lägre självkänsla, de lever med ohälsosamt och är mer självmordsbenägna. 

Dessutom menar Strauss (2000) att barn och ungdomar med låg självkänsla löper större risk 

för att börja röka eller dricka alkohol. Här anser författarna att skolan tillsammans med 

föräldrarna har ett stort ansvar i att fånga upp dessa barn o ungdomar i tid. Med rätt hjälp i rätt 

tid kan flertalet av dessa barn och ungdomar komma på rätt köl igen. Lite stöd och vägvisning 

kan räcka långt. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000-2011. Detta anser 

författarna vara en styrka i arbetet då studien bygger på relativt ny forskning. Artiklarna är 

publicerade i olika länder såsom USA, Kanada, Scotland, Danmark, Colombia och Sverige 

vilket ger studien en bred och internationell bild över hur överviktiga barn och ungdomar 

upplever sin livskvalitet. Flertalet av kvantitativa studierna var utförda på ett relativt stort 

antal barn och ungdomar vilket författarna anser ger denna studie en hög trovärdighet. 
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Författarna har kvalitetsgranskat de ingående artiklarnas design och datainsamlingsmetod 

utifrån Forsberg & Wengström (2008) och alla artiklarna bedömdes ha relevant design och 

datainsamlingsmetod utifrån studierna syfte och frågeställningar. Författarna känner sig nöjda 

med de artiklarna som valts och anser att dess resultat har haft relevans för studien syfte och 

frågeställning.  

 

De sökningarna som gjordes tydliggjorde att de inte fanns så många kvalitativa artiklar inom 

området. Endast två av studiens artiklar var av kvalitativ design vilket kan vara en nackdel då 

kvalitativa studier ger en djupare inblick i ämnet medan de kvantitativa studierna ger en mer 

omfattande och bred bild.  

 

Vid artikelsökningen användes sökord som ansågs relevanta för studiens syfte och 

frågeställning, vid sökning i databasen Medline/Pubmed användes enbart vedertagna MeSH 

termer för att ge snävare sökningar. Sökordet Bullying lades till senare i sökningsprocessen då 

andra sökningar påvisade att begreppet hade relevans i det valda området.  

 

4.4 Kvalitetsdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie kvalitetsbedömdes två metodologiska aspekter i studiens 

ingående artiklarna. Alla artiklarna bedömdes ha en hög kvalitet gällande de två 

metodologiska aspekterna design och datainsamlingsmetod. Av de tretton kvantitativa 

artiklarna hade åtta använt sig av vedertagna mätinstrument, varav sju hade använt sig av 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL).  

Detta tyder på att studiernas resultat är trovärdigt och att flertalet av studierna har ett tydligt 

samband. Att utföra enkätstudier på barn kan i vissa fall vara problematisk då barn inte alltid 

förstår frågeställningen eller missförstår frågorna, därför kan enkätstudier ibland vara 

missvisande. 

Två av de valda artiklarna är longitudinella studier vilket betyder att studierna utförs under en 

längre period. Detta ger en intressant inblick i hur barn och ungdomars upplevelse av 

livskvalitén förändras över tid. Åtta av artiklarna är tvärsnittsstudier vilket betyder att 

mätningarna gjorts vid ett och samma tillfälle, syftet med tvärsnittsstudier är enligt Forsberg 

& Wengström (2008) att studera samband mellan olika variabler.  
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4.5 Allmän diskussion 

Då övervikt och fetma har blivit ett stort problem bland vuxna men också bland barn och 

ungdomar anser författarna att det är av stor vikt att fånga upp problemet i sjukvården redan i 

barnaåren. Detta för att barnen ska kunna uppnå en bra livskvalitet med ett gott socialt 

umgänge, orka fysiskt och ha en bra självkänsla.  

Då fetma ökar bland befolkningen i världen kommer det med största sannolikhet inte kunna 

erbjudas sjukhusbaserad behandling av majoriteten överviktiga/feta. En tydlig struktur och 

tydliga mål bör etableras inom vården, för att i tid kunna fånga upp de som ligger i riskzonen 

för övervikt och fetma bör specifika instrument utvecklas (Edlund 2009). SBU (2002) påpekar 

att forskning och mer kunskap om livskvalitet bland de överviktiga skulle kunna bidra till att 

förändra de allmänna attityderna till övervikt som i sin tur kan resultera i att skuldbeläggning 

av patienterna upphör samt att bättre hälso- och sjukvårdsinsatser görs. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1995) menar att de är viktigt att visa hänsyn till 

individen som helhet samt till de anhörigas situation och lidande när vården utformas. Här kan 

vi åter knyta an till Travelbee (1971) teori om att sjukvården är en mellanmänsklig process 

där sjuksköterskan hjälper individen, familjen och samhället att förstå och bemästra de 

upplevelser som är associerade till sjukdom och lidande.  

 

Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om övervikt och fetma samt ett bra 

förhållningssätt till patienterna då detta problem ofta är jobbigt och pinsamt att tala om. Det är 

viktigt att alla yrkesgrupper som är delaktiga i patientarbetet har kunskap om fetma samt har 

ett bra förhållningssätt för att få ett förtroende hos patienten (Edlund 2009). Författarna tror 

också att det är extra viktigt att vårdpersonalen försöker bygga upp ett förtroende hos barnen 

och ungdomarna då de ofta har ett högt psykiskt tryck på sig från kompisar och media men 

även hemifrån från deras föräldrar att de ska träna och gå ner i vikt. McCabe et al. (2010) 

beskriver i sin studie att överviktiga ungdomar påvisade ett stort missnöje med sin kropp, de 

gjorde stora försök att gå ner i vikt och de uppfattade ett stort tryck från föräldrarna och 

kompisarna att gå ner i vikt. 

 

Författarna anser att övervikt är något som samhället ser som fult och dåligt, detta hörs ofta 

från olika håll i samhället och speciellt från media, men även från vuxna, föräldrar, 

sjukvården, lärare o.s.v. De som ska vara en förebild för barn och ungdomar. Övervikt blir då 

något som lärs in i tidig ålder som något dåligt.  
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Edlund (2009) menar att barn blir väldigt tidigt medvetna om omvärldens syn på fetma och 

barn i 3-5 års ålder beskriver att överviktiga barn är dumma, elaka, fula, olyckliga, lata och att 

de har få vänner. Överviktiga barn och ungdomar möts dessutom ofta av trakasserier och 

avståndstagande i skolan från jämnåriga. De får även utstå negativa attityder från lärare. Det 

har påvisats att barn som blir eller är överviktiga de första 4 åren i skolåren kommer klara 

skolan sämre än de normalviktiga. Författarna till föreliggande studie anser att media bör ta 

ett större ansvar för att förebygga synen på övervikt. Dagens samhälle blir allt mer 

kroppsfixerat, vilket resulterar i att barn och ungdomar associerar övervikt som något dåligt. 

 

Efter att ha gjort denna litteraturstudie och fått inblick i hur överviktiga barn och ungdomar 

har det i sitt liv anser författarna att det är av största vikt att dessa barn och ungdomar får rätt 

stöd och hjälp i tid. Att bli utsatt för glåpord, utfrysning och mobbning under en längre tid kan 

inte vara bra varken på kort- eller långsikt. Det bör bli en ändrad syn på övervikt innan 

siffrorna för mobbning, rökning och självmordstankar stiger ytterligare. Resultatet av denna 

litteratur studie bevisar att överviktiga barn och ungdomar har en allmänt sämre livskvalitet än 

deras normalviktiga vänner. Därför anser författarna att det är viktigt som sjuksköterska att 

kunna ta till sig patientens känslor och kunna handskas med jobbiga frågor som kan dyka upp. 

På så sätt kan sjuksköterskor hjälpa dessa unga överviktiga med att skapa rätt förutsättningar 

för att nå en god livskvalitet. Detta genom att informera om kost, motion och hälsa samt att se 

till att föräldrarna blir delaktiga i vården och förstår sitt barns situation.  

 

Däremot anser författarna att det bör forskas mer inom området, framförallt behövs det fler 

kvalitativa studier för att få en tydligare och djupare inblick i hur barn och ungdomar upplever 

sin livskvalitet. Författarna efterlyser också framtida studier om vad för effekt eventuella 

interventionsprogram kan tänkas ha på barnens upplevda livskvalitet. 
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