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Sammanfattning 

Bakgrund 

Övervikt och fetma definieras som ”onormal eller överdriven ansamling av fett som utgör en 

risk för hälsa”. Förekomsten av fetma har globalt fördubblats sedan 1980-talet. Enligt 

barnhälsovården var 2011 8,0 - 13,5 % av Sveriges fyraåringar överviktiga och 1,8 - 2,7 % 

hade fetma.  

Syfte  

Att belysa barn och ungdomars (8-19 år) erfarenheter av att leva med övervikt eller fetma 

samt granska hur den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod beskrivs. 

Metod 

Litteraturstudie med deskriptiv design. Sammanställning av tolv artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats samt mixed metod. Systematisk databassökning i PubMed.  

Resultat  

Barn och ungdomar har svårt att identifiera sig som överviktigt/feta. Kroppsuppfattning är 

individuellt och skiljer sig mellan könen, flickor identifierar sig i större utsträckning som 

överviktiga/feta.  

Barn och ungdomar med övervikt/fetma upplever i större utsträckning utsatthet/mobbning än 

normalviktiga i t.ex. skola, vid fysisk aktivitet eller sociala medier där vänner och/eller 

familjemedlemmar ger viktrelaterade kommentarer. Samband kan ses mellan 

utsatthet/mobbning under ungdomsåren och senare i livet. 

Reducerad livskvalitet är vanligt förekommande i form av försämrat självförtroende, 

depression samt påverkad fysisk aktivitet. 

Generellt finns en god förståelse gällande sund livsstil, detta uppfattas svårt att leva efter och 

familjen har en viktig stöttande roll. Trygghet och tillhörighet återfinns även hos andra 

överviktiga/feta kamrater.  

Slutsats 

Barn och ungdomar med övervikt/fetma mår sämre än normalviktiga. Detta visar sig i sämre 

kroppsuppfattning, reducerad livskvalitet och utsatthet/mobbning. Därför är av stor vikt att i 

tidigt skede uppmärksamma barn och ungdomar med viktproblematik, detta för att i erbjuda 

adekvata vårdinsatser.  

Nyckelord: Barn, erfarenheter, fetma, ungdomar, övervikt  

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background 

Overweight and obesity is defined as abnormal or an overexaggerated amount of fat that 

creates a risk for ones health. The presence of obesity has doubled globally since the 1980's. 

According to the Child Health Care 2011 were 8,0 - 13,5 % of Swedens four year olds 

considered to be overweight, and 1,8 - 2,7 % are considered obese. 

Purpose 

The purpose of the literaturestudy is to describe the experiences of children and adolescents 

(8-19 years) living with overweight/obesity and examine how the methodological aspect of 

data collection method is described. 

Method 

The methods consisted of: a literature study with descriptive design, a systemativ computer 

based search with PubMed and a summary of 12 qualitative and quantitative studys and 

mixed metod. 

Results 

Children and adolescents have a hard time identifying themselves as overweight/obese. Body 

image is individual and there is a clear distinction between the sexes, where girls tend to 

identify themselves more as overweight/obese. 

Children and adolescents tend to experience a greater degree of bullying and vulnerability 

then would children of normal weight, in school, social media and when exerting themselves 

physically from friends and family members who make weight related comments. 

Correlations can be seen between vulnerability and bullying in both the youth ages and into 

adulthood. Reduced quality of life is often experienced through weakened sense of self-

confidence, and depression, as well as poorer performance in physical activity. Children and 

adolescents in general have a good understanding of what it means to have a healthy lifestyle, 

but find it difficult to follow. Family has a very important role in supporting this lifestyle, 

security and belonging are also found in other overweight/obese peers. 

Conclusion 

Children and adolescents who are overweight/obese feel worse than normal weight peers. 

This shows itself through poorer body awareness, reduced quality of life and 

vulnerability/bullying.  Therefore it is of great importance to the early attention to children 

and young people with weight problems, in order to offer appropriate health care 

interventions. 

Key words: adolescent, children, experiences, obesity, overweight  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Övervikt och fetma definieras som '' onormal eller överdriven ansamling av fett som utgör en 

risk för hälsa '' och baseras på Body Mass Index (BMI) (WHO, 2015a).  

Globalt sett har förekomsten av fetma mer än fördubblats sedan 1980-talet, 2014 var  

52 % av den vuxna populationen överviktiga eller led av fetma (WHO, 2015b). 

I Europa beräknas det finnas 400 miljoner vuxna som klassas in i kategorierna övervikt eller 

fetma och antalet förväntas stiga i de flesta länder i Europa. Behandling av övervikt och fetma 

och sjukdomar relaterade till detta utgör en stor kostnad för samhället, kostnaden beräknas i 

Europa utgöra 2-8% av totala sjukvårdskostnader (Knai et al. 2007).  

Övervikt och fetma har även i Sverige ökat de sista årtiondena. Inga signifikanta skillnader i 

utvecklingen kan ses mellan könen. Idag kan urskiljas att andelen av Sveriges befolkning med 

diagnosen fetma har fördubblats sedan 90-talet (Folkhälsorapporten, 2014).  

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar kan också ses öka globalt (WHO, 

2015b). Enligt barnhälsovården var år 2011 8,0 - 13.5 % av Sveriges 4-åringar överviktiga, 

1,8 - 2,7 % hade fetma, förekomsten ser geografiskt olika ut i landet (Rikshandboken, 2012b). 

 

1.2 Definition av begrepp 

Barn definieras i denna litteraturstudie av författarna som individer av icke myndig ålder, 

ungdomar infaller under samma kategori. Val av ålder grundar sig på de åldrar som 

framkommit vid databassökning. Den övre åldersgränsen, 19 år, sattes då flertalet inkluderade 

resultatartiklar grundar sig på studier utförda i USA där myndighetsåldern är 21 år. Den lägre 

åldersgränsen valdes då det vid dataanalys framkom att detta var lägsta åldern för samtliga 

inkluderade resultatartiklar. Detta kan förklaras med att barn i lägre åldrar inte har fullt 

utvecklat ordförråd vilket gör att möjligheterna att verbalt förmedla känslor och erfarenheter 

är svårt (Hwang & Nilsson, 2011).  

Body Mass Index BMI-värdet är ett mått på individens kg/𝑚2. Klassificeringarna har tagits 

fram för att kunna möjliggöra en gradering av eventuella viktavvikelser (Rikshandboken, 

2012a).  

BMI-skalan delas in i klassificeringar. Undervikt, < 18,5 kg/𝑚2, normalvikt, >18,5-24,9 

kg/𝑚2, övervikt, >25,0-29,9 kg/𝑚2 och fetma, >30,0-40,0 kg/𝑚2 (WHO, 2015a). 

Särskild hänsyn måste tas till barns fysiologiska utveckling vid beräkning av BMI, man 

använder sig därför av ISO-BMI. Värdet räknas ut likt BMI för vuxna, dock varierar 
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referensvärde för viktklassificeringar efter barnets ålder. Barn har högre referensvärden siffror 

i sin klassificering vilka blir lägre allteftersom barnen blir äldre (WHO, 2015a). ISO-BMI 

innebär en uträkning av vad barnet/ungdomens BMI svara mot i klassificering för BMI hos en 

vuxen (Rikshandboken, 2012a). 

 

1.3 Orsaker till övervikt och fetma samt behandling 

Faktorer som i stor grad påverkar till övervikt och fetma är kostvanor och brist fysisk 

aktivitet. Råder obalans mellan energiintag och energiåtgång leder det till viktuppgång eller 

viktnedgång. Metabolismen är ärftlig vilket gör att individer blir mer eller mindre mottagliga 

för denna obalans (Ericson & Ericson, 2013, Danielsson, 2009). Barnhälsovården ger 

allmänna råd till alla vårdnadshavare/föräldrar oavsett om viktproblematik finns eller inte, 

detta i syfte att motverka att viktproblematik utvecklas (Danielsson, 2009). 

Övervikt och fetma kan inte behandlas farmakologiskt, behandling ges i form av 

välbalanserad kost och ökad fysisk aktivitet (Spigset, 2009). I behandling av barn med 

övervikt eller fetma görs detta främst i form av livsstilsförändringar t.ex. matvanor och 

rörelsevanor. Barn bör undvika att banta, istället förväntas barnen växa ikapp på längden 

(Rikshandboken, 2012b). Viktnedgång fungerar i många fall som motivation till fysisk 

aktivitet, samtidigt som utebliven viktnedgång trots fysisk aktivitet kan verka negativt på 

motivationen hos denna patientgrupp (Guess, 2012). I Christiansen et al. (2012) artikel 

framkommer att det hos vuxna inte råder avsaknad av kunskap inom kosthållning och motion, 

däremot redovisas att motivation och handlingsplan saknas. Viktnedgång som behandling bör 

för positivt resultat ske långsamt och kräver stora livsstilsförändringar. Bakomliggande 

orsaker till övervikt eller fetma kan även behöva behandlas genom t. ex stöd och terapi 

(Ericson & Ericson, 2013, Heintze et al. 2012).  

 

1.4 Hälsorisker och konsekvenser  

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar kan medföra insulinresistens vilket kan bidra till 

utvecklande av diabetes typ 2. Förhöjda blodfetter och högt blodtryck är ytterligare negativa 

följder av övervikt och fetma vilka ger ökad risk för stroke och hjärtinfarkt redan vid tidig 

ålder. Pojkar riskerar att utveckla gynekomasti vilket visar sig genom förstorade bröstkörtlar. 

Flickor riskerar störd menstruationscykel (Danielsson, 2009).  

Övervikt och fetma under barn och ungdomsåren innebär ofta att individen fortsätter att vara 

det i vuxen ålder (Rikshandboken, 2012b). Fetma tillhör våra folksjukdomar och utgör stora 

hälsoproblem (Ericson & Ericson, 2013). Övervikt och fetma kan medföra att individen löper 
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större risk att drabbas av följdsjukdomar t ex. hypertoni, stroke, diabetes typ2, hjärtinfarkt 

samt ökad risk att drabbas cancer (Knai et al. 2007, Ericson & Ericson, 2013).  

En annan negativ konsekvens för denna patientgrupp är att drabbas av ofrivillig barnlöshet 

(Dupont et al. 2013, Weiss & Clapauch, 2014). Övervikt hos kvinnor i fertil ålder kan 

medföra svårigheter att bli gravid, ökad risk för missfall eller att barnet dör av 

förlossningskomplikationer (Weiss & Clapauch, 2014). Mäns fertilitet påverkas i form av 

reducerad överlevad hos spermier och att spermierna har nedsatt rörelseförmåga (Dupont et 

al. 2013). I Christiansen et al. (2012) beskriver män och kvinnor i åldrarna 26-56 år hur de 

upplever social isolering. Övervikt och fetma uppges även ge konsekvenser i vardagen i form 

av t ex. rädsla att ta upp mycket plats på kommunala färdmedel eller andra offentliga platser 

och sammanhang. I artikeln framkommer även att vuxna upplever svårigheter i att utföra 

fysisk aktivitet relaterat till övervikt och fetma.  

 

1.5 Ida Jean (Orlando) Pelltiers omvårdnadsteori 

Ida Jean (Orlando) Pelltier utvecklade sin interaktionsteori under senare delen av 1900-talet 

(Current Nursing, 2012).  

”Omvårdnadens mål och syfte. Omvårdnadens mål är att lindra eller avlägsna fysiskt och 

psykiskt obehag och att främja välbefinnande i här-och-nu-situationer.” (Kristoffersen et al. 

2006). 

Teorin lägger fokus på att se den egna individen samt att sjuksköterskan tillsammans med 

denne utvecklar en god och fungerande relation. Detta för att möjliggöra en öppen 

konversation parterna emellan där patienten kan uttrycka behov och upplevda svårigheter. 

God kommunikation underlättar för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Genom att föra en 

öppen konversation möjliggörs identifiering av, samt möjlighet att sätta sig in i hur patienten 

uppfattar sin situation. God kommunikation genererar kunskap hos både sjuksköterska och 

patient. Genom att parterna förstår varandra kan rätt åtgärder sättas in för att lösa aktuell 

problemsituation samt vidare gynna ett aktivt patientdeltagande i omvårdnaden (Pokorny, 

2013).  

Teorin kan vara lämplig att använda i vård av barn och ungdomar med övervikt eller fetma, i 

Heintz et al. (2012) artikel framkommer det att såväl vårdgivare som patient gynnas av 

patientcentrerad kommunikation vid behandling av övervikt då studien påtalar att bästa stöd 

ges genom att ses som en egen individ och inte en i mängden. God omvårdnad syftar till att 
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främja hälsa och förebygga ohälsa, något som även står skrivet i sjuksköterskans 

yrkesbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Hälsa innebär inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

eventuella funktionshinder utan definieras av WHO som ett tillstånd där individen upplever 

ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 1948).  

 

1.6 Upplevelser att vara förälder till barn och ungdomar med övervikt eller fetma 

Att vara förälder till barn med övervikt eller fetma uppfattas som komplicerat. Föräldrar anser 

att det är svårt att prata med sitt barn angående vikten och känner en oro kring sitt barns 

välmående. De känner även att de bär skuld till sina barns viktproblem (Boutelle et al. 2012, 

Haugstvedt et al. 2011). Den största oron föräldrarna upplevde var om deras barn blev retade 

av andra barn eller om de hade svårigheter att träffa nya vänner, föräldrarna tänkte mycket på 

hur deras barns självkänsla påverkades i de fall barnen var retade (Haugstvedt et al. 2011). I 

Boutelle et al. (2012) uttrycker föräldrar en frustration relaterat till deras oförmåga att kunna 

kontrollera sina barns olika val gällande kost och fysisk aktivitet. Hos föräldrar med barn i 

ungdomsåren beskrivs en frustration i att i mindre utsträckning vara en del av barnets vardag 

vilket medför mindre kontroll och inflytande över barnets val i vardagen. Detta främst 

gällande val av kost i t.ex. skola eller vid socialt umgänge.   

 

1.7 Problemformulering 

Andelen överviktiga barn och ungdomar ökar i Sverige och globalt. Patientgruppen löper 

större risk att drabbas av sjukdomar relaterat till övervikt och fetma (Folkhälsorapporten, 

2014, WHO, 2015b).  

Viktigt är att sjuksköterskan har en bra förståelse för hur barn och ungdomar upplever sin 

situation för att kunna motivera och uppmuntra bättre levnadsvanor (Heintze et al. 2012), 

vilket också är viktigt för att kunna optimera den nuvarande hälsan samt för att undvika att 

barnen och ungdomarna förblir överviktiga i vuxen ålder. Få litteraturstudier behandlar barn 

och ungdomars erfarenheter av att leva med övervikt och fetma eller ger en djupare insikt 

gällande målgruppens erfarenheter av ett liv med övervikt eller fetma. Där av vill författarna 

med denna litteraturstudie belysa barn och ungdomars erfarenheter av att leva med övervikt 

och fetma.  
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1.8 Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva barn och ungdomars (8-19 år) erfarenheter av att 

leva med övervikt eller fetma samt att granska hur den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod beskrivs i de inkluderade artiklarna. 

 

1.9 Frågeställning  

Hur beskriver barn och ungdomar (8-19 år) sina erfarenheter av att leva med övervikt eller 

fetma?  

Hur beskrivs den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod i de granskade artiklarna? 

 

2. Metod  

2.1 Design  

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck, 2012).  

 

2.2 Databaser 

Vid databassökning användes PubMed. Detta är en av de elektroniska databaserna som enligt 

Polit och Beck (2012) används vid forskning inom området omvårdnad. PubMed är den 

största databasen inom området omvårdnad, ca 95 % av medicinsk litteratur samt 

omvårdnadstidsskrifter kan återfinnas i databasen (Willman et al. 2011).  

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

En litteraturstudie innebär att författarna på ett kritiskt sett granskar och summerar insamlade 

artiklars innehåll för att sedan presentera sammanställt resultat objektivt (Polit & Beck, 2012). 

Vid databassökningar användes Medical Subject Headings (MeSH) termer, även 

fritextsökning gjordes. MeSH-termer är framtagna för att ge ett konsekvent sökresultat i 

databaser. Användning av MeSH-termer fungerar som ämnesord vilka specificerar sökningen 

samt utesluter användandet av synonymer till sökorden (Polit & Beck, 2012). I den 

litteratursökning som gjordes användes den booleska termen AND i kombination med de 

olika sökorden för att få specificerade sökresultat (Polit & Beck, 2012, Willman et al, 2011). 

Sökord som användes var; obese, obesity, overweight, exeprience, adolescent, child, children, 

interview, barriers, possibilities, quality of life. I Tabell 1 redovisas utfall av databassökning, 

vilka sökord som är MeSH-termer, i vilken kombination sökningar har gjorts, tidpunkt för 
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sökning samt antalet träffar och valda källor. Två manuella sökningar har tillkommit via andra 

artiklars referenslistor.  

Inklusionskriterier för de artiklar som användes i studien var att de svarade på angivet syfte 

och frågeställningar, urvalsgruppen var barn och ungdomar i åldrarna 8-19 år.  

Författarna fastställde även exklusionskriterier, de artiklar som inte uppfyllde uppsatta 

inklusionskriterier exkluderades samt om de som var litteraturstudier.  

Vid databassökning använde författarna limits, artiklar skulle inte vara äldre än fem år, vara 

skrivna på engelska samt finnas tillgängliga i free full text. 

 

Tabell 1. Sökordstabell  

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda källor 

(exl. 

dubbletter) 

Datum 

för 

sökning 

PubMed  ”Obese” AND ”Overweight” °AND 

”Experience” AND ”Adolocent” ° 

91 3 

 

8 sep 

2015 

PubMed  ”Overweight” ° AND ”Child” ° AND 

”Interview” ° 

130 1 8 sep 

2015 

PubMed  ”Overweight” ° AND ”Adolescent” ° 

AND ”Barriers” 

69 2 8 sep 

2015 

PubMed  ”Overweight” ° AND ”Adolescent” ° 

AND ” Possibilities” 

2 1 

 

8 sep 

2015 

PubMed  ”Overweight” ° AND 

”Obesity” °AND ”Child” °AND 

”QOL” 

12 1 8 sep 

2015 

PubMed  ”Children” AND ”Overweight” ° 

AND ”Experience” 

100 1 8 sep 

2015 

PubMed  ”Obesity”°AND ”Experince” AND 

”Child” ° 

114 1 8 sep 

2015 

Manuell 

sökning 

Två manuella sökningar har 

tillkommit via andra artiklars 

referenslistor 

 2 8 sep 

2015 

Totalt  518 12  

 

°=Mesh-SH 

 

2.4 Urval 

Samtliga funna artiklars titlar lästes. Artiklar med titlar som inte var relevanta för studiens 

syfte exkluderades. Kvarvarande artiklars abstracts lästes och de som inte svarade på angivet 

syfte eller vars målgrupp inte överensstämde studiens inklusionskriterier för urvalsgrupp 

exkluderades. Återstående artiklar öppnades upp i full text. Artiklar som i det här skedet 

exkluderades var skrivna på annat språk än engelska eller var litteraturstudier, se Figur 1. 
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Antalet artiklar som återstod blev 10, tillkom gjorde 2 artiklar genom manuella sökningar via 

andra artiklars referenslistor. Samtliga artiklar redovisas i Bilaga 1. 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

De 12 artiklar som för studiens syfte var relevanta lästes i sin helhet individuellt av 

författarna. Innan individuell artikelgranskning fastställdes färgkoder som kom att tydliggöra 

data rörande metodologisk aspekt och resultat. Framtagen data redovisas i litteraturstudiens 

resultatdel. Enligt Polit och Beck (2012) är kodning vid datainsamling ett bra verktyg att 

använda sig av för att på ett bra sätt få översikt av insamlad data. Vid den individuella 

granskningen tog varje författare fram för denne tänkta teman som sedan togs upp för 

diskussion. Likheter och skillnader identifierades i samråd och teman relevanta för studiens 

syfte fastställdes gemensamt. Teman som fastställdes var ”kroppsuppfattning”, ”livskvalitet”, 

”socialt umgänge” och ”livsstil och motionsvanor”. Genom att utforma teman redovisas enligt 

Polit och Beck (2012) resultatet i studien tydligt för läsaren.  

Författarna har i litteraturstudien som metodologisk aspekt att i valda artiklars metoddel 

granska hur data har insamlats. Litteraturstudien grundas på studier med kvalitativ, kvantitativ 

ansats samt mixed metod. Hos de artiklar med kvalitativ ansats granskades vilken typ av 

intervju som användes, grupp eller individuell intervju, typen av frågor som ställts till 

518 lästa titlar
• 302 titlar var ej 

relevanta för angivet 
syfte och exkluderades

216 lästa 
abstract

• 104 lästa abstract svarar ej på angivet 
syfte, 60 artiklar uppfyller ej angiven 
målgrupp. Samtliga exkluderades.

52 återstod och 
öppnades upp i 

full text

• 25 artiklar var litteraturstudier eller ej 
skrivna på egnelska, 17 artiklar svarade ej 
på angivet syfte. Samtliga exkluderades.

10 artiklar återstod 
och presenteras i 

studiens resultatdel
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urvalsgruppen d.v.s. öppna eller slutna frågor, samt om intervjuguide användes. Hos de 

artiklar med kvantitativ ansats har författarna granskat vilket instrument som använts samt om 

instrumentets reliabilitet och validitet finns beskriven.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Författarna till denna studie har använt ett systematiskt tillvägagångssätt för att presentera sitt 

resultat, vilket ger en objektiv granskning och sammanställning (Polit & Beck, 2012, Willman 

et al. 2011). Ingen artikel har inkluderats alternativt exkluderats till följd av författarnas egna 

åsikter om aktuellt ämne. Författarna har varit medvetna om att barn som undersökningsgrupp 

är sårbar och därför enbart behandlat data insamlad från databasen PubMed. Artiklar 

publicerade i PubMed är etiskt godkända. Författarna har inte plagierat annat material, vid 

artikelgranskning var författarna noga med översättning från engelska till svenska.  

 

3. Resultat  

Studiens resultat baseras på 12 vetenskapliga artiklar (Bilaga 1). Tre artiklar med kvalitativ 

ansatts, sju artiklar med kvantitativa ansatts samt två med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Samtliga artiklar som redovisas i resultatet återfinns markerade med * i referenslistan. 

Resultatet redovisas i fyra teman, ”kroppsuppfattning”, ”livskvalitet”, ”socialt umgänge” och 

”livsstil och motionsvanor”.  

Resultatdelen avslutas med en beskrivning av granskade artiklars datainsamlingsmetod.  

 

3.1 Barn och ungdomars kroppsuppfattning relaterat till övervikt och fetma  
 

Studier visar att kroppsuppfattning är individuellt (Smith et al. 2013, Sylvetsky et al. 2013, 

Tang et al. 2010). Smith et al. (2013) undersöker i sin studie hur unga vuxna upplevde och 

minns sin uppväxt kopplat till övervikt eller fetma. Av studien framgår att deltagarna, både de 

manliga och kvinnliga såg sig själva som stora eller knubbiga snarare än att de levde med 

övervikt eller fetma. I en studie delades deltagarna upp i fokusgrupper efter viktklass, 

normalviktiga eller överviktiga och feta. Framkom gjorde att många överviktiga eller feta inte 

identifierade sig i sin tilldelade fokusgrupp utan såg sig själva som normalviktiga (Sylvetsky 

et al. 2013). I fler studier med både pojkar och flickor framkommer att flickor i större 

utsträckning ser sig själva som överviktiga och har en mer negativ kroppsuppfattning än 

pojkar som i sin tur underskattar sin övervikt eller fetma (Smith et al. 2013, Sylvetsky et al. 
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2013, Tang et al. 2010). Vilket även styrks av Skelton et al. (2012) där studie har gjorts på 

enbart pojkar deltagarna upplevde sig generellt som mindre än vad de faktiskt var.  

Enligt Tang et al. (2010) varierar barn och ungdomars kroppsuppfattning även beroende på 

var de bor. Deltagare boende i städer uppfattade sig själva som större än vad de var i 

verkligheten jämfört med barn och ungdomar boende på landsbygden som i sin tur upplevde 

sig vara för smala.  

Brixval et al. (2011) har gjort en studie om ett eventuellt samband mellan övervikt, 

kroppsuppfattning och mobbning. De deltagare i studien som ansåg sig ha en negativ 

kroppsuppfattning upplevde i större utsträckning mobbning än deltagare som var nöjda med 

sin kropp. Kroppsuppfattningen beskrivs subjektivt i Sylvetsky et al. (2013) studie där en 

deltagare uttryckte att hon inte tycker om sin mage för att den får henne att känna att hon blir 

allt mer överviktig. I Smith et al. (2013) artikel uttrycker deltagarna att deras 

kroppsuppfattning var kopplad till vilken klädstorlek de hade och att de kände oro kring deras 

kroppsstorlek. En deltagare nämnde att hon alltid valde svarta kläder, detta för att hon ville 

gömma sig. 

 

3.2 Upplevelser och erfarenheter av livskvalitet hos barn och ungdomar med övervikt 

och fetma  

Försämrad livskvalitet i form av sämre självförtroende och nedstämdhet/depression relaterat 

till utsatthet/mobbing är vanligt förekommande (Brixval et al. 2011, Taylor et al. 2013, Puhl 

et al. 2013). I Sylvetsky et al. (2013) framkommer att överviktiga deltagare känner sig 

nedstämda när ordet överviktig eller fetma avvändes då det ansågs sårande. 

Wallander et al. (2013) undersöker i sin studie om övervikt hos barn kan relateras till 

försämrad hälsorelaterad livskvalité. Av studien framgår att barn med övervikt, fetma och 

extrem fetma jämfört med normalviktiga barn märkbart upplever en reducerad livskvalité 

redan vid 10-11 års ålder, signifikanta skillnader kunde ses inom majoriteten skattade 

områden. Framgick gjorde även att desto mer övervikt barnet hade desto sämre skattade man 

in livskvalité, framförallt psykosocialt enligt skattningsskalan Pediatric Quality of Life 

Inventory.  

I flera studier framkommer att psykiska påfrestningar påverkar livskvaliteten hos barn och 

ungdomar (DeSmet et al. 2014, Sylvetsky et al. 2013, Tang et al. 2010, Taylor et al. 2013). I 

en studie framkommer att överviktiga barn som utsätts för traditionell mobbning skattar sin 

livskvalitet lägre än de överviktiga som utsatts för nätmobbning samtidigt som dessa barn i 

större utsträckning uppger sig ha självmordstankar (DeSmet et al. 2014). Flickor som lever 
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med övervikt uppger att de ofta känner sig granskade av sin omgivning vilket bidrar till dåligt 

självförtroende (Sylvetsky et al. 2013). Tang et al. (2010) påvisar i sin studie att symptom 

relaterat till depression är mer vanligt förekommande hos flickor med övervikt/fetma än hos 

pojkar med övervikt/fetma. Samt att pojkar med övervikt i större utsträckning än flickor 

drabbas av ångest.   

Till skillnad från de studier som redovisats ovan redogör majoriteten av de unga vuxna i 

Smith et al. (2013)s studie att övervikt/fetma inte i någon större utsträckning påverkade 

livskvalitén negativt under ungdomsåren.  

I en studie framkommer att deltagande ungdomar var medvetna samt hade kunskap om 

följdsjukdomar, t.ex. diabetes, hypertoni, högt kolesterol. Några deltagare hade 

diagnostiserats med någon följdsjukdom, andra var medvetna om att följdsjukdomar kunde 

utvecklas sekundärt till övervikt. Detta upplevdes som känslomässigt påfrestande vilket 

påverkade upplevd livskvalitet negativt samtidigt som det gav motivation till viktnedgång 

(Taylor et al. 2013).  

I Ranzenhofer et al. (2012) framkommer att hetsätning som ätstörning, är vanligt 

förekommande hos ungdomar med fetma. I studien fick deltagarna rapportera antalet perioder 

av hetsätning. Signifikanta skillnader kunde ses i reducerad livskvalitet hos de som uppgav 

perioder med hetsätning jämfört med deltagare utan. 

Övervikt påverkar även fysisk livskvalitet i form av bristande ork vid fysisk aktivitet. Pojkar i 

Skelton et al. (2012) redogör för hur övervikt påverkar fysiska prestationer i from av 

andfåddhet och utmattning samt svårigheter att delta i aktiviteter på raster. Lim et al. (2014) 

redovisar i sin studie även för hur smärta vid fysisk aktivitet hos överviktiga barn ger en lägre 

skattad hälsorelaterad livskvalité. Detta även inom livskvalitéområden så som emotionellt och 

socialt. 

 

3.3 Upplevd utsatthet relaterat till övervikt och fetma hos barn och ungdomar 

I Puhl et al. (2013) studie undersöker författarna barn och ungdomars erfarenheter av upplevd 

viktbaserad utsatthet. Vanligast förekommande är traditionell utsatthet/mobbning verbalt i 

skolmiljö där 8 av 10 barn upplever detta i t.ex. i klassrum, matsal och omklädningsrum. Det 

framgår att majoriteten av deltagarna upplevt viktbaserad utsatthet och att nästan alla har 

dessa erfarenheter sedan minst fem år. Skolmatsalen är en miljö där överviktiga ofta känner 

sig uttittade och granskade och att de upplever att de andra tycker att de är som gamar som 

bara äter och äter (Sylvetsky et al. 2013). 
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Barn som lever med övervikt upplever i dagens samhälle även en utsatthet via internet och 

social medier (DeSmet et al. 2014, Puhl et al. 2013). Mobbning över internet uppges i första 

hand ske i form av ryktesspridning samt publicering av pinsamma bilder, traditionell 

mobbning är dock vanligast förekommande (DeSmet et al. 2014).  

Barn och ungdomar känner en tillhörighet till andra som har liknande viktproblem. Detta 

uppfattades av deltagarna som stärkande, dock har barn och ungdomar med övervikt eller 

fetma färre vänner och är mer utsatta för att bli retade eller mobbade än barn och ungdomar 

med normalvikt (Smith et al. 2013). Det har visat sig i en studie att barn och ungdomar med 

övervikt upplever en tro att andra barn i klassen med viktproblem anser att de är överviktiga. 

Det finns även en tro hos barn och ungdomar med övervikt att deras överviktiga vänner inte 

skulle se de som överviktiga om det inte var så att någon hade retad dem för sin vikt 

(Sylvetsky et al. 2013). 

En stor andel av deltagarna, både manliga och kvinnliga uppger att de under sina ungdomsår 

upplevt att de känt sig retade av familj eller vänner. Detta framkommer i Eisenberg et al. 

(2011) studie där samband om upplevelser av att vara retad pga. sin vikt som ung går att 

relatera att bli retad senare i livet. Manliga och kvinnliga deltagare med övervikt eller fetma 

upplever att de i sin ungdom fått ta emot sårande viktrelaterade kommentarer från familjen. 

Viktrelaterade kommentarer var vanligare hos deltagare i familjer med lägre socioekonomisk 

status. För deltagare som under sina ungdomsår utsatts för viktrelaterade kommentarer var 

sannolikheten att som vuxen även utsättas för detta.  

 

3.4  Barn och ungdomars livsstil och motionsvanor relaterat till övervikt och fetma  

Barn med övervikt och fetma upplever olika svårigheter gällande en sund livsstil och 

motionsvanor (DeSmet et al. 2014, Skelton et al. 2012, Taylor et al. 2013). Enligt deltagarna i 

DeSmet et al. (2014) studie framkommer att barn med fetma som utsatts för traditionell 

mobbning upplever detta som ett hinder för fysisk aktivitet. Det framkommer av DeSmet et 

al. (2014) studie att barn och ungdomar vid fysisk aktivitet upplever viktbaserad utsatthet 

vilket även kan upplevas som ett hinder för utövande av fysisk aktivitet. Många barn med 

övervikt upplever utsatthet från vuxna t.ex. idrottslärare och coacher i andra 

idrottssammanhang. Utsatthet är även vanligt förkommande i miljöer som skolidrotten, andra 

sportarrangemang och omklädningsrum (Puhl et al. 2013). I motsatts till detta framkommer 

av Sylvetsky et al. (2013) studie att överviktiga ungdomar finner motivation till fysik aktivitet 

i sin utsatthet.   

I Sylvetsky et al. (2013) studie om ungdomars kunskap gällande hälsosamma kostvanor och 
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fetma framkommer att flickor har en mer positiv inställning samt förståelse för hälsosamma 

kostvanor och en önskan att ändra sina kostvanor. Framkommer gör av Taylor et al. (2013) 

studie om unga flickors dagliga liv med fetma gör att deltagarna inte upplevde 

kostförändringarna i sig var svåra men att bibehålla dessa var mer komplicerat och flertalet 

deltagare hade tidigare misslyckats med försök att gå ner i vikt. Ungdomarna uttryckte vikten 

av familjen var involverad i kostförändringen då detta upplevdes som stöttande. 

Detta jämfört med pojkar som hade kunskap och förståelse för hälsosam kost men inte fann 

detta aptitligt (Sylvetskyal et al. 2013, Skelton et al. 2012). Bantning nämnde ofta som en 

förutsättning för god hälsa och pojkars syn på hälsa grundade sig i fysiska prestationer, 

muskulärt utseende och hur ofta en individ tränar (Skelton et al. 2012). Sylvetsky et al. (2013) 

jämförde i sin studie normalviktiga ungdomars uppfattning av motion med överviktiga 

ungdomars. Framkom gjorde att normalviktiga ungdomar såg ökad motion som ett livslångt 

åtagande för en förbättrad hälsa. Detta i jämförelse med överviktiga ungdomar som inte ser 

ökad motion som behandling eller prevention för övervikt. 

 

3.5 Metodologisk aspekt 

I artiklar med kvalitativ ansats använde sig en av gruppdiskussion (Sylvetsky et al. 2013) och 

en av individuella intervjuer i kombination med gruppintervjuer (Taylor et al. 2013). I Smiths 

et al. (2013) framgår inte om författarna använt sig av individuella intervjuer eller intervjuer i 

grupp.  

I tre av artiklarna använde sig författarna enbart av öppna frågor (Sylvetsky et al. 2013, Smith 

et al. 2013, Taylor et al. 2013). Två av de kvalitativa artiklarna använder sig av intervjuguider 

(Smith et al. 2013, Taylor et al. 2013). Intervjuguide grundades på empirisk forskning, klinisk 

erfarenhet samt i konsultation med Latinamerikanska forskare och ungdomar (Taylor et al. 

2013). Smith et al. (2013) studie redogör inte för hur intervjuguide tagits fram.  

I fem av de kvantitativa artiklarna har författarna tagit fram enkäter baserat på olika 

mätinstrument (DeSmet et al. 2014, Lim et al. 2014, Puhl et al. 2013, Tang et al. 2010, 

Wallander et al. 2013). I Brixal et al. (2011) har författarna inte använt sig av validerat 

instrument utan har använt sig av egenformulerade frågor, sammanställda till en enkät, 

gällande kroppsuppfattning, exponering för mobbning samt etnisk bakgrund för att fastställa 

BMI, utsatthet för mobbning och kroppsuppfattning. Socioekonomisk klassificering av 

deltagarna grundades på Danish National Institutet of Social Research.  

I Eisenberg et al. (2011) användes enkäter med formulerade svarsalternativ samt ja/nej frågor. 

Om mätinstrument använts i framtagande av enkäten framgår ej.  
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Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) har i två artiklar använts för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet, validitet finns beskriven med Chronbach´s alpha (α) (α 0,87 resp. α 

0,86), reliabilitet redovisas ej (Lim et al. 2014, Wallander et al. 2013).  

Self-Preception Profile (SPP) användes för att mäta deltagarnas självbild med α 0,70 

(Wallander et al. 2013), reliabilitet redovisas ej. Lim et al. (2014) mätte även fysisk aktivitet 

med Block Kids Physical Activity Screener och Progressive Aerobic Cardiovascular 

Endurance Run (PACER) för vilka validitet och reliabilitet inte finns beskriven.  

DeSmet et al. (2014) har använt sig av mätinstrument Family Affluence Scale (FAS) validerat 

för att mäta socioekonomisk status i en poängskala, 0-9. 3-5 poäng klassades som normalt, 

livskvalitet mättes med KIDSSCREEN-10 (α 0,77), reliabilitet redovisas ej. Självkänsla med 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RES), erfarenhet av mobbning mättes med Flemish HBSC för 

vilka validitet och reliabilitet ej finns beskrivna.  

Tang et al. (2010) har använt sig av Children Depressive Inventory (CDI) vars validitet i 

studien är framtagen för kinesiska barn (α 0,85,). Instrumentet Self-Rating Anxiety Scale 

(Zung SAS) användes för att mäta ångest (α 0,76).  

Puhl et al. (2013) mäter viktbaserad utsatthet med en enkät utvecklad av författarna själva av 

tidigare forskning vars reliabilitet finns beskriven (α 0,94), validitet redovisas ej.  

Kvalitativ och kvantitativ ansats användes i två av artiklarna (Skelton et al. 2012, 

Ranzenhofer et al. 2012). I Skelton et al. (2012) har enkät används för att mäta deltagarnas 

kroppsuppfattning innan kvalitativ data insamlades. Validitet och reliabilitet för använda 

datainsamlingsmetoder finns ej beskrivna. Den kvalitativa datainsamlingen grundades på 

gruppintervjuer med öppna frågor. Intervjuguide användes vilken var utvecklad ett 

forskningsteam.  

Ranzenhofer et al. (2012) har i insamling av kvalitativ data genom semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor med hjälp av mätinstrumentet Eating Disorder Examination 

(EDE) som intervjugudie, anpassat för barn. Baserat på intervjuresultat delades deltagarna in i 

grupper, relaterat till grad och antal perioder av hetsätning, i vilka kvantitativ data insamlades.  

Deltagarna skattade med mätinstrumentet Impact of Weight on Qulity of Life, anpassad för 

ungdomar (IWQOL-A), hur livskvaliteten påverkas av deras vikt. Mätinstrumentet består av 

66 frågor där alla har god reliabilitet och validitet förutom de gällande tröstätande vilka därför 

exkluderades. Värden för reliabilitet och validitet redovisas ej. Mätinstrumentet CDI användes 

för att mäta depressiva symtom, redovisas gör ej för reliabilitet eller validitet.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Hur barn och ungdomar uppfattar sin kropp är individuellt. Stor skillnad i kroppsuppfattning 

kan ses mellan överviktiga och feta flickor och pojkar, där flickor i större utsträckning 

identifierar sig som överviktiga eller feta jämfört med pojkar. Generellt har dock barnen svårt 

att identifiera sig som feta eller överviktiga och upplever sig som normalviktiga. Barn och 

ungdomar med övervikt och fetma upplever i större utsträckning mobbning än normalviktiga 

barn.   

Reducerad livskvalitet i form av försämrat självförtroende och depression relaterat till 

övervikt och fetma kan ses hos dessa barn och ungdomar. Av litteraturstudien framkommer 

även att barn och ungdomar i samband med övervikt eller fetma upplever utsatthet/mobbning, 

samband kan ses mellan utsatthet/mobbning som ung och utsatthet/mobbning även senare i 

vuxen ålder. Vanligast är detta i olika sociala situationer som t.ex. i skolan eller vid fysisk 

aktivitet där vänner och/eller familjemedlemmar ger viktrelaterade kommentarer. I dagens 

samhälle upplever barn och ungdomar även utsatthet/mobbning via internet och sociala 

medier. Tillhörighet och trygghet upplever barn och ungdomar sig finna i andra 

överviktiga/feta kamrater.  

Barn och ungdomar med övervikt och fetma besitter god kunskap gällande kost och motion, 

trots detta upplever målgruppen svårigheter med motionsvanor och sund livsstil. 

Framkommer gör att familjen har en viktig och stöttande roll i barn och ungdomars 

livsstilsförändringar.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen redovisas även i fyra teman, vilka kan komma att delvis gå omlott då 

barn och ungdomars erfarenheter kommer igen i olika situationer.   

 

4.2.1 Barn och ungdomars kroppsuppfattning relaterat till övervikt och fetma   

Ungdomar, både flickor och pojkar, har en generell syn gällande kroppsideal vilken präglas 

av att flickor ska vara smala eller t.o.m. magra och pojkar ska vara muskulösa (Rees et al. 

2014). Viktigt är att barn och ungdomar har en sund och realistisk kroppsuppfattning. Detta 

gäller den egna bilden samt hur man ser på andra. Ideal och normer i samhället påverkar den 

egna kroppsuppfattningen och dagens kroppsideal är svåra att uppnå för alla barn och 

ungdomar oberoende av viktklass. Dagens massmedia uppmanar till ständig förändring samt 
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att kroppen är någonting som kan förändras för att accepteras socialt (Hwang & Nilsson, 

2011). I denna litteraturstudie har framkommit att kroppsuppfattning är individuellt samt 

flickor har en mer negativ kroppsuppfattning än pojkar (Smith et al. 2013, Sylvetsky et al. 

2013, Tang et al. 2010). Vilket även styrks av andra studier som visar att flickor är mer 

oroliga för sitt utseende, ser sin vikt som avgörande för social acceptans och genomgående är 

mer missnöjda med sin kropp än pojkar (Fielden et al. 2011, Rees et al. 2014, Sahoo et al. 

2015). Detta kan ställas i konstrast till (Sylvetsky et al. 2013, Skelton et al. 2012) där barn 

och ungdomar inte identifierar sig i sin viktklass utan upplever sig själva som normalviktiga.  

Kroppsuppfattning är subjektivt och ägs av den enskilda individen. Enligt Orlandos 

omvårdnadsteori har alla individer en egen uppfattning och olika tolkningar av situationer 

(Pokorny, 2013). Isma et al. (2013) belyser vikten av sjuksköterskan kan sätta sig in i 

individens situation och menar att detta är en förutsättning för behandling. För att uppnå detta 

bör barnet/ungdomen ha en kontinuerlig kontakt med sin vårdgivare, i det här fallet 

sjuksköterskan. Detta då viktminskning som behandling sker över lång tid och sjuksköterskan 

kan genom en väletablerad kontakt få den enskilda individen att i större utsträckning dela med 

sig av upplevelser och erfarenheter, vilket leder till djupare förståelse för varje individs 

situation (Danielsson, 2009). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2014) 

ska sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete verka för den egna individens bästa samt se till att 

goda förutsättningar för behandling finns.  

4.2.2 Upplevelser och erfarenheter av livskvalitet hos barn och ungdomar med övervikt 

och fetma  

Enligt Wallander et al. (2013) upplever barn med övervikt och fetma en reducerad 

livskvalitet, skattad med PedsQL, redan vid tidig ålder. Detta framkommer även i Kim et al. 

(2013) studie där barn och ungdomar med samma mätinstrument skattar sin livskvalitet lägre 

än normalviktiga ungdomar. Lågt skattad livskvalitet hos överviktiga och feta barn påverkar 

även barnens föräldrar som i Boutelle et al. (2012) uttrycker en oro för sina barns psykiska 

och fysiska hälsa. Framförallt i de fall där föräldrarna själva upplevt konsekvenser av övervikt 

relaterat till reducerad livskvalitet.  

Depression/nedstämdhet är vanligt förekommande hos barn och ungdomar med övervikt eller 

fetma (Brixval et al. 2011, Taylor et al. 2013, Puhl et al. 2013). Sahoo et al. (2015) menar att 

depression inte endast är en konsekvens av övervikt eller fetma, det kan även vara en orsak då 

depression kan leda till övervikt och fetma samtidigt som övervikt och fetma i sig kan ge 

depression. Tang et al. (2010) visar på ökad förekomst av depression hos flickor med övervikt 



 

16 
 

eller fetma jämfört med pojkar vilket kan ställas i konstrast med Xie et al. (2010) som i sin 

studie redovisar att skillnad inte går att påvisa mellan pojkar och flickor i förekomst av 

depressiva symtom relaterat till övervikt. Som sjuksköterska är det inte alltid lätt att 

identifiera barn i gränslandet till övervikt, därför är viktigt för sjuksköterskan att i sin 

profession vara lyhörd för att kunna erbjuda adekvat behandling (Isma et al. 2013, ICN. 

2014). Genom att tillämpa Orlandos omvårdnadsteori kan sjuksköterskan möta patienten i här 

och nu situation och tillgodose individens behov av stöd och behandling. Omvårdnadsteorin 

uppmuntrar sjuksköterskan att interagera med individen och god omvårdnad möjliggörs 

genom att ta reda på upplevd livskvalitet och höra individen i situationer där hjälp behövs 

(Kristoffersen et al. 2006, Pokorny. 2013). För att identifiera upplevd livskvalitet kan 

sjuksköterskan använda sig av ett validerat mätinstrument t.ex. PedsQL. 

 

4.2.3 Upplevd utsatthet relaterat till övervikt eller fetma hos barn och ungdomar 

  

I denna litteraturstudie framkommer att barn och ungdomar som lever med övervikt eller 

fetma i större utsträckning än normalviktiga upplever viktbaserad utsatthet och mobbning 

(DeSmet et al. 2014, Eisenberg et al. 2011, Puhl et al. 2013, Smith et al. 2013). Sahoo et al. 

(2015) förtydligar detta med att barn och ungdomars sociala och emotionella välmående 

påverkas relaterat till mobbning, samt tillsammans med en annan studie att övervikt och fetma 

bidrar till stigmatisering under barndomsåren, utanförskap i skolan vilket ledde till social 

isolering i form av skolkning samt vid aktiviteter som involverar fysisk aktivitet (Reese et al. 

2014, Shaoo et al. 2015).  

Både män och kvinnor uppger att de under sina ungdomsår känt sig viktbaserat utsatta av 

vänner eller familj (Eisenberg et al. 2011). Föräldrar beskriver kommunikation gällande vikt 

och kostrelaterade problem med sina överviktiga barn som komplicerad. Rädsla för att 

underminera barnet samt påverka självkänsla negativt upplevs som svårt (Boutelle et al. 

2012) vilket kan vara förklarande till varför barn och ungdomar upplever viktrelaterade 

sårande kommentarer. Samtidigt utrycker ungdomar i Taylor et al. (2013) studie vikten av 

familjestöd i prövande situationer i vardagen t.ex. att välja sund kost när frestelser finns 

tillgängliga vilket föräldrar upplever som utmanande (Boutelle et al. 2012).  

Sjuksköterskans har till uppgift är att tillhandahålla vård till individer i behov detta, finns 

behov av att involvera individens familj ska detta främjas. Information ska även formuleras på 

ett för individen passande sätt (ICN, 2014). Sjuksköterskan bör enligt Orlandos 

omvårdnadsteori vara lyhörd och öppen inför vad individen förmedlar samt förespråkar och 
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betonar vikten av ett aktivt patientdeltagande (Pokorny, 2013). För att detta ska vara möjligt 

är det viktigt att sjuksköterskan tolkar rådande omvårdnadsbehov vilket i detta fall innebär att 

se och lyssna till både barn och förälder. Motiverande samtal är ett bra verktyg där 

sjuksköterskan genom öppna frågor tillsammans med familjen kan reflektera och sammanfatta 

omvårdnadsbehovet (Rikshandboken, 2014). 

4.2.4 Barn och ungdomars livsstil och motionsvanor relaterat till övervikt och fetma  

 

Av litteraturstudien framkommer att barn och ungdomar med övervikt eller fetma besitter 

kunskaper gällande hälsosamma kost- och motionsvanor. Inställning och motivation till kost- 

och motionsförändringar skiljer sig könen emellan. (Sylvetsky et al. 2013, Taylor et al. 2013). 

Fielden et al. (2011) har i sin studie undersökt barns förståelse gällande övervikt och även här 

kommit fram till att barn (10-11 år) har goda kunskaper inom hälsosam kost samt hur detta i 

kombination med fysisk aktivitet påverkar vikten. Dock kan ingen skillnad ses könen emellan.  

Överviktiga barn och ungdomars upplever att deras viktproblem påverkar förmågan till fysisk 

aktivitet (Skelton et al. 2012). Vilket även styrks av Rees et al. (2014) studie där överviktiga 

ungdomar beskriver begränsningar vid fysisk aktivitet i form av t.ex. andfåddhet och 

svårigheter att utföra fysiskt krävande moment.  

Barn och ungdomar upplever att familjens engagemang i livsstilsförändringar är av stor vikt 

(Taylor et al. 2013).  Detta kan kopplas till att föräldrar uttrycker att en hälsosam hemmiljö 

har en positiv effekt på överviktiga och feta barns beteende samt att barn upplever det svårt att 

äta hälsosamt när tillgång till mindre hälsosam kost finns. Någonting som upplevs svårt då 

många föräldrar anser sig skyldiga till barnets övervikt (Boutelle et al. 2012, Rees et al. 

2014).  

Sjuksköterskan ska i sitt arbete främja och återställa hälsa samt förebygga ohälsa. I 

behandling av barn med övervikt gynnas sjuksköterskan och familjen av en fungerande 

relation och kommunikation. För att optimera behandling är det viktigt att involvera föräldrar 

och ge kunskap. För sjuksköterskan att t.ex. förmedla kontakt med dietist kan för hela 

familjen vara viktigt verktyg (ICN, 2014, Isma et al. 2013). Enligt Orlandos omvårdnads är en 

individ i behov av vård när denne inte har möjlighet att själv göra nödvändiga förändringar 

för bättre hälsa. Omvårdnadsteorin läggs fokus på att förbättra individens beteende vilket är 

en förutsättning för att uppnå för individen goda behandlingsresultat vid övervikt och fetma 

(Pokorny, 2013).  
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4.2.5 Metodologisk resultatdiskussion 

 

I en kvalitativ artikel har forskarna använt sig av gruppintervjuer (Skelton et al. 2012), en av 

fokusgruppdiskussion (Sylvetsky et al. 2013). Gruppintervjuer och -diskussioner ger ett 

bekvämt klimat där deltagarna tillåts att på ett avslappnat sätt dela med sig av upplevelser och 

erfarenheter. Genom gruppintervjuer och -diskussioner ges deltagarna möjlighet att känna 

igen sig i andra deltagares berättelser och forskarna möjliggör för en djupare diskussion med 

trovärdigt material. Intervjuer i grupper ger bästa resultat om gruppen är homogen där 

deltagarna uppfyller uppsatta inklusionskriterier, vilket har uppnåtts i båda artiklarna (Polit & 

Beck, 2012).  

Individuell intervju har använts i två kvalitativa artiklar (Ranzenhofer et al. 2012; Taylor et 

al. 2013) vilket stödjer deras resultat då denna form av intervju enligt Polit & Beck (2012) är 

den bästa undersökningsmetoden i insamlande av kvalitativ data. I Smith et al. (2013) går inte 

att urskilja huruvida intervjuer skett i grupp eller individuellt vilket ger studien lägre 

trovärdighet.  

I kvalitativa artiklar där intervju använts gjordes dessa med öppna frågor (Ranzenhofer et al. 

2012, Skelton et al. 2012, Smith et al. 2013, Sylvetsky et al. 2013, Taylor et al. 2013). Denna 

form av frågor möjliggör för deltagaren att beskrivande svara med egna ord. Dock är öppna 

frågor tidskrävande samt fodrar mycket bearbetning (Polit & Beck, 2012). Ingen av de 

kvalitativa artiklarna har använt sig av slutna frågor.  

Fyra kvalitativa artiklar använde sig av intervjuguide (Ranzenhofer et al. 2012, Skelton et al. 

2012, Smith et al. 2013, Taylor et al. 2013). Intervjuguide ger forskaren bra förutsättningar 

för att valt ämne eller tema bearbetas, samt att adekvata svar ges från deltagarna vilket i sin 

tur styrker studiens resultat (Polit & Beck, 2012). En artikel använde inte intervjuguide vilket 

kan ses som en svaghet då insamlat mjukdata kan ha frångått studiens syfte vilket för 

författaren komplicerar dataanalysen (Sylvetsky et al. 2013).   

I samtliga kvantitativa artiklar har forskarna använt sig av enkäter vilka utgörs av skriftliga 

frågor som deltagarna svarar på individuellt (Brixaval et al. 2011, DeSmet et al. 2014, 

Eizenberg et al. 2012, Lim et al, 2014, Puhl et al. 2013, Ranzenhofer et al. 2012; Skelton et 

al. 2012, Tang et al. 2010, Wallander et al. 2013). Sex av artiklarna har enkäter grundade på 

mätinstrument vilket stärker deras validitet och reliabilitet (DeSmet et al. 2014, et al. 2014, 

Puhl et al. 2013, Ranzenhofer et al. 2012, Tang et al. 2010, Wallander et al. 2013). Enkäter 

utgörs av tydligt formulerade frågor för att undvika feltolkningar hos deltagare. Denna 

datainsamlingsmetod är dock inte att föredra vid forskning riktad till barn och äldre. Då 
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samtliga kvantitativa artiklar har barn och ungdomar som undersökningsgrupp kan detta ses 

som en svaghet. Däremot är denna datainsamlingsmetod ekonomisk samt för författarna lätt 

att bearbeta (Polit & Beck, 2012).  

När validitet finnas beskriven i artiklar stärker detta studiens resultat då validitet är ett 

begrepp som syftar till att tydliggöra hur precist ett instrument mäter avsatt variabel. 

Koefficienten Crohnbach alpha’s värde böra vara mellan .00 - + 1.0 för att anses vara 

signifikant, inom dessa ramar ses ett högre värde som mer signifikant (Polit & Beck, 2012). 

Validitet finns beskriven i fyra av litteraturstudiens kvantitativa artiklar vars värden varierar 

mellan α 0,69 – α 0,87 vilket ger artiklarna en hög trovärdighet (DeSmet et al. 2014, Lim et 

al. 2014, Tang et al. 2010, Wallander et al. 2013). 

 

4.3 Metoddiskussion  

Till denna studie har författarna valt att genomföra en litteraturstudie med deskriptiv design 

då detta anses adekvat för studiens syfte och frågeställningar. En litteraturstudie redovisar 

redan existerande vetenskap, deskriptiv design syftar till att beskriva människors erfarenheter 

(Polit & Beck, 2012).  

Litteraturstudien grundar sig på artiklar med kvalitativ, kvantitativ ansats samt mixed metod. 

Kvalitativ ansats ger en beskrivande bild av personens upplevelser och erfarenheter medan det 

vid kvantitativ ansats framkommer resultat som i större utsträckning går att generalisera (Polit 

& Beck, 2012), vilket författarna anser stärkande för studien. Upplevelser och erfarenheter 

som beskrivs i de kvalitativa artiklarna går att känna igen i de kvantitativa artiklar vilket 

genom dess validitet styrker resultatet.  

Litteraturstudiens resultat grundas på studier från olika delar av världen vilket författarna 

anser vara stärkande för studien då det ger ett mer globalt perspektiv.  

Vi databassökning använde författarna endast PubMed, detta för att författarna ansåg sig vara 

tidsbegränsade i sin databassökning vilket kan ses som en svaghet då annan relevant 

forskning kan ha förbisetts. Författarna har till största del använt sig av MeSH-termer vilket 

specificerar sökningarna och kan ses som en styrka (Polit & Beck, 2012).  

Limits som användes vid databassökning var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

samt inte var äldre en fem år. För artiklarna att inte vara skrivna på författarnas modersmål 

kan ses som en svaghet (Polit & Beck, 2012), vilket författarna var medvetna om. Noggrann 

översättning gjordes för att minimera risken för feltolkningar relaterat till språkförbistringar. 

Limits gällande tidsintervall vid databassökning kan ses som en styrka då forskning är en 

färskvara (Polit & Beck, 2012).  
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Att författarna i sin granskning av litteratur varit objektiva samt granskat individuellt för att 

sedan ta upp fynd för diskussion stärker studiens trovärdighet. Polit och Beck (2012) menar 

att individuell granskning som tas upp för diskussion möjliggör objektiv utvärdering av 

framtagen data. Då litteraturstudiens dataanalys finns tydligt beskriven höjer det 

litteraturstudiens trovärdighet ytterligare. Författarna har från början haft en rimlig tidsplan 

som under arbetets gång eftersträvats och uppnåtts, vilket har gjort att författarna inte under 

arbetets gång känt sig stressade i något moment. Detta tillsammans med fungerande 

handledarkontakt samt handledningstillfällen ser författarna som en styrka.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning  

Resultat av denna litteraturstudie kan av sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete användas för 

att få en inblick i barn och ungdomars erfarenheter av att leva med övervikt och fetma samt 

för sjuksköterskan att få bättre förståelse för individens upplevda situation. Detta främjar en 

god relation sjuksköterskan och individen emellan vilket optimerar för god omvårdnad.  

Vidare forskning gällande övervikt och fetma hos barn och ungdomar behövs då detta är ett 

allt mer förkommande problem i dagens samhälle och en viktig del i sjuksköterskans arbete är 

att i samhället förebygga ohälsa (ICN, 2014).  

Av resultatet framkommer att flickor och pojkar har olika kroppsuppfattningar och 

förhållning till en sund livsstil. Enligt författarna behövs vidare forskning inom detta då 

behandlingsbehovet och bemötande kan komma att se olika ut då uppfattning, kunskap och 

inställning till livsstilsförändring är unik. Sjuksköterskan kan med denna litteraturstudie göras 

medveten om viktiga delar i individens vardag som påverkas av övervikt och fetma. 

Sjuksköterskan kan genom att medvetandegöras inom området i sitt praktiska arbete använda 

denna litteraturstudie för att utarbeta en individanpassad vårdplan vilken innefattar för 

individen individuellt utarbetade åtgärder. Detta kan t ex. innebära förmedlad kontakt till 

dietist.   

Behov av vidare forskning finns även gällande identifiering av feta och överviktiga barn och 

ungdomars livsstilsvanor då detta reducerar individens livskvalitet. Detta för att på sikt kunna 

ge adekvat omvårdnad till hela familjen då det av litteraturstudien framkommit att familjen 

som helhet spelar en stor roll för behandling.   

Enligt författarna behöver sjuksköterskan även bred kompetens gällande bemötande, 

kommunikation med barn samt en medvetenhet gällande sitt eget förhållningssätt. 

Sjuksköterskan styrs av sitt förhållningssätt då detta påverkar hennes pedagogiska 

tillvägagångssätt (Bergh, 2012).  



 

21 
 

 

4.5 Slutsats  

Barn och ungdomar med övervikt/fetma mår sämre än normalviktiga. Detta visar sig i sämre 

kroppsuppfattning, reducerad livskvalitet och utsatthet/mobbning. Därför är av stor vikt att i 

tidigt skede uppmärksamma barn och ungdomar med viktproblematik, detta för att i tid 

erbjuda adekvata vårdinsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Litteraturförteckning  
 

Bergh, M. 2012 Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet med 

närstående i Pilhammar Pedagogik inom vård och handledning (ss 65-86). Lund: 

Studentlitteratur AB  

 

Boutelle, N. K., Feldman, S. & Neumark-Sztainer, D. (2012) Parenting an overweight or 

obese teen; issues and advice from parents. National Institutes of Health 44(6), 500-506. doi: 

10.1016/j.jneb.2011.12.005.  

 

*Brixval, S. S., Rayce, L. B. S., Rasmussen, M., Holstein, E. B. & Due, P. (2011) 

Overweight, body image and bullying – an epidemiological study of 11- to 15-years olds. 

European Journal of Public Helath 22, 126-130. doi:10.1093/eurpub/ckr010. 

 

Christiansen B., Borge L & Fagermoen M. S. (2012) Understanding everyday life of morbidly 

obese adults-habits and body image. Int J Qualitative Stud Health Well-being 7, 1-9.  

 

Current Nursing (2012) Current Nursing, Hämtat från www.currentnursing.com  

http://currentnursing.com/nursing_theory/Orlando_nursing_process.html den 12 april 2015 

 

Danielsson, P. (2009) Barn med övervikt. i Hallström, I. & Lindberg, T. Pediatrisk 

omvårdnad (ss.316-320). Stockholm: Liber AB 

 

*DeSmet, A., Deforche, B., Hublet, A., Tanghe, A., Stremersch, E. & De Bourdeaudhuij I. 

(2014) Traditional and cyberbullying vicimization as correlates of psychosocial distress and 

barriers to a helathy lifestyle among severely obese adolescents – a matched case.control 

study on prevalence and results from a cross-sectional study. BMC Public Helath 14, 224-

2458-14-224. 

 

Dupont C., Faure C., Sermondade N., Boubaya M., Eustache F., Clément P., Briot P., 

Berthaut I., Levy V., Cedrin-Durnerin I., Benzacken B., Chavatte-Palmer P. & Levy R. 

(2013) Obesity leads to higher risk of sperm DNA damge in infertile patients. Asian Journal 

of Andrology (15), 622-625 

 



 

23 
 

Ericson, E. & Ericson, T. (2013) Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Eisenberg, E. M., Berge, J., Fulkerson, A. J., & Neumark-Sztainer, D. (2011) Weight 

Comments by Family and Significant Others in Young Adulthood. National Institutes of 

Health 8(1), 12-19. doi:10.1016/j.bodyim.2010.11.002. 

 

Fielden, L. A., Sillence, E. & Little, L. (2011) Children’s understandings’ of obesity, a 

thematic analysis. Int J Qualitative Stud Health Well-being 6, 1-14. doi: 

10.3402/qhv.v6i3.7170.  

 

Folkhälsorapporten (2014) Folkhälsomyndigheten, Hämtat från 

www.folkhalsomyndigheten.se 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-

2014.pdf den 09 april 2015  

 

Guess N. (2012) A qualitative investigation of attitudes towards aerobic and resistance 

exercise amingst overweight and obese individuals. BMC Research Notes 5(191), 1-12.  

 

Haugstvedt, S.T.K., Graff-Iversen, S., Bechensteen, B. & Hallberg, H. (2011) Parenting an 

overweight child: Aprocess af ambivalence. Journal of Child Health Care 15(1), 71-80. 

doi:10.1177/1367493510396262. 

 

Heintze, C., Sonnta, U., Brinck, A., Huppertz M., Neiwöhner J., Weisner J. & Braun V. 

(2012) A qulitative study of patients and physicians visions for the future management of 

overweight or obesity. Family Practice (29) 103-109 

  

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011) Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur  

 

International Council of Nurses. (2014) ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.). 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, Hämtat från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf den 29 september 2015 

 

 



 

24 
 

Isma, E. G., Bramhagen, A-C., Ahlstrom, G., Östman, M. & Dykes, A-K. (2013) Obstecales 

to the prevention of overwight and obesity in the context of child helath care in Sweden. BMC 

Family Practice 14 (143), 143-2296-14-143. .  

 

Kim, S. H., Park, J., Ma, Y. & Ham, K. O. (2013) Factors Influencing Helath-Realted Quality 

of Life of Overweight Obese Children in South Korea. The Journal of School Nursing 29 (5), 

361-369. doi: 10.1177/1059840513475363.  

 

Knai C., Suhrcke M. & Lobstein T. (2007) Obesity in Eastern Europé: An overveiew og its 

helath and economic implications. Economics and Human Biology 5(3), 392-408 

 

Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., & Skaug, E.-A. (2006) Teoretiska perspektiv på omvårdnad. 

i N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E.-A. Skaug, Grundläggande Omvårdnad del 4 (ss. 14-

101). Stockholm: Liber AB. 

 

* Lim, S. C., Mayer-Brown, J. S., Clifford, M. L. & Janicke, M. D. (2014) Pain is Associated 

with Physical Activity and Health-Related Quality of Life in Overweight and Obese Children. 

Children´s Health Care 43, 186-202. doi:10.1080/02739615.2013.837825. 

 

Pokorny, M. E. (2013). Nursing Theorists of Historical Siginificance. i M. R. Allugood, 

Nursing Theorists and Their Work (ss. 55-56). St.Louis : Mosby. 

 

Polit, D. & Beck, C. T. (2012) Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice, 9th edn. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

 

*Puhl, M. R., Peterson, L. J. & Luedicke, J. (2013) Weight-Based Vicitmization: Bullying 

Experiences of Weight Loss Treatment-Seeking youth. Pediatrics 131, 1-9. 

doi:10.1542/peds.2012-1106. 

 

*Ranzenhofer, M. L., Columbo, M. K., Tanofsky-Kraff, M., Shomaker, B. L., Cassidy, O., 

Metheson, E. B., Kolotkin, L. R., Checchi, M. J., Kiel, M., McDuffie, R. J. & Yanovski, A. J. 

(2012) Binge Eating and Weight-Related Quality of Life in Obese Adolescents. Nutrients 4, 

167-180. doi:10.3390/nu4030167. 

 



 

25 
 

Rees, W.R., Caird, J., Dickson, K., Vigurs, C. & Thomas, J. (2014) ”It’s on your own 

conscience all the time”: a systematic review of qualitative studies examining views on 

obesity among young people aged 12-18 years in the UK. BMJ Open 4, 1-12. doi: 

10.1136/bmjopen-2013-004404.  

 

Rikshandboken, Barnhälsovård (2012a) Rikshandboken, Hämtat från 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Hur-ar-tillvaxtkurvorna-gjorda/BMI-kurvan/ den 3 

september 2015 

 

Rikshandboken, Barnhälsovård (2012b) Rikshandboken, Hämtat från 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barns-tillvaxt-0-6-ar/Overvikt/ den 17 september 

2015 

 

Sahoo, K., Shaoo, B. & Bhadoria, S. A. (2015) Childhood obesity: causes and conequences. 

Journal of Familj Medicine and Primary Care 4 (2), 187-192. doi: 10.4103/2249-

4863.154628.  

 

* Skelton, A. J., Irbi, B. M., Guzman, A & Beech, M. B. (2012) Childrens Preception of 

Health: A Focus groop-Study With Hispanic Boys. Infant Child Adolesc Nutr 4(5), 289-296. 

doi:10.1177/1941406412446946. 

 

Socialstyrelsen (2005) Socialstyrelsen, Hämtat från www.socialatyrelsen.se: 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf den 15 april 2015  

 

*Smith, E., Sweetning, H & Wreight, C. (2013) ”Do I care?” Young adult´s recalled 

experiences of early adolescent overweight and obesity: a qualitative study. International 

Journal of Obesity 37, 303-308. doi:10.1038/IJO.2012.40. 

 

Spigset, O. (2009) Läkemedel vid fetma och rökavvänjning. i H. Nordeng, & O. Spigset, 

Farmakologi och farmakologisk omvårdnad (ss. 433-440). Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 

26 
 

* Sylvetsky, C. A., Hennink, M., Comeau, D., Welsh, A. J., Hardy, T., Matzigkeit, L., Swan, 

W. D., Walsh, M. S. & Vos, B., M. (2013) Youth Understdanging of Helathy Eating and 

Obesity: A Focus Group Study. Journal of Obesity, 670295. doi:10.1155/2013/670295. 

 

* Tang, J., Yu, Y., Du, Y., Ma, Y., Zhu, H & Liu, Z. (2010) Association between actual 

weight status, perceived weight and depressive, anxious symptoms in Chinese adolescents: a 

cross-sectional study. BMC Public Helath 10, 594-2458-10-594.  

 

* Taylor, A. S., Garland, H. B., Sanchez-Fournier, E. B., Allen, F. K., Doak, S. J. & Wiemann 

M. C. (2013) A Qulitative Study of Th Day-to-Day Lives of Obese Mexican-American 

Adolescent Females. Official Journal of the American Academy of Pediatrics 131, 1132-1138. 

doi:10.1542/peds.2012-2114. 

 

* Wallander JL., Kerbawy Toomey S., Lowry R., Elliott MN., Escobar-Chaves SL., Franzini 

L & Schuster MA. (2013) Is obesity associated with reduces helath-relatef quality of life in 

Latino, black and whote children in the community?. International Journal of Obesity 37, 

920-925. doi:10.1038/ijo.2013.31. 

 

Weiss R.V., Clapauch R. (2014) Female inferility of endocrine origin. Arq Bras Endocrinol 

Metab 58(2), 144-152.  

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011) Evidensbaserad Omvårdnad: En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB 

 

World Helath Organization (2015a) World Health Organization, Hämtat från www.who.int: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/ den 13 april 2015 .  

 

World Health Organization (1948) World Health Organization, Hämtat från www.who.int: 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html den 15 april 2015.  

 

World Health Organization (2015b) World Health Organization, Hämtat från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ den 3 september 2015 

 



 

27 
 

Xie, B., Unger, B. J., Gallahaer, P. & Johnson, A. C. (2010) Overweight, Body-Image, and 

Depression in Asian and Hispanic Adolescents. Am J Health Behav. 34 (4), 476-488.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

Bilaga 1. 

 

      

Titel, författare, år 

och land 

Syfte 

 

 

Design Undersökningsgrupp (kön 

och ålder) 

Datainsamlingsmetod Dataanalys- 

metod 

Resultat 

Overweight, body 

image and bullying 

– an 

epidemiological 

study of 11- to 15-

years olds, 

Carina S. Brixval et 

al. 

2011, Danmark 

Att undersöka 

samband mellan vikt 

och mobbning hos 

barn mellan 11-15 år. 

Jämförande 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats.  

4781 ungdomar mellan 13-

15 år från 79 skolor i 

Danmark deltog. 

Normalviktiga, överviktiga 

och feta.  

2322 pojkar och 2459 

flickor. 

 

 

Tvärsnittsstudie där 

deltagarna fick svara på ett 

frågeformulär.  

 

Chi squared test 

och  

regressionsanalys.  

Både överviktiga 

och feta pojkar och 

flickor upplever i 

större utsträckning 

mobbning än 

normalviktiga. 

Målgruppen 

upplever även att 

mobbningen kan 

samman-kopplas 

med dennes egna 

upplevda 

kroppsbild. 

Traditional and 

cyberbullying 

victimization as 

correlate of 

psychosocial 

distress and bariers 

to helathy lifestyle 

among severly 

obese adolescents – 

a matched case – 

control study on 

prevalence and 

results from a cross-

sectional study,  

Ann DeSmet et al. 

2014, Belgien 

Att bedöma 

traditionell och 

nätmobbning bland 

ungdomar med svår 

fetma samt sätta detta 

i relation till 

psykosocial stress och 

hinder för en 

hälsosam livsstil 

Beskrivande 

och jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats.  

 

102 feta deltagare, 39 

pojkar och 63 flickor, i 

åldrarna 11-18 år, jämförs 

med normalviktiga 

deltagare.  

Deltagarna rekryterades 

från ett 

viktminskingsprogram.  

 

Deltagarna fick svara på 

frågeformulär gällande 

familjesituation, QOL, 

självmordsbenägenhet, 

självförtroende samt hinder 

och handlingskraft 

jämtemot fysisk aktivitet 

och hälsosam kost efter att 

upplevt utsatthet från 

kamrater. 

Chi square test, 

logistik regression. 

Ungdomar med 

övervikt och fetma 

upplever i större 

utsträckning 

nätmobbning än 

normalviktiga.  

Traditionell 

mobbning är mer 

förekommande än 

nätmobbning. 

Generellt påverkas 

individen mer av 

traditionell 

mobbning jämfört 

med nätmobbning. 
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Weight Comments 

by Family and 

Significant Others 

in Young 

Adulthood,  

Marla E. Eisenberg 

et al. 2011, USA 

Att undersöka hur 

viktrelaterade 

kommentarer från 

vänner och familj i 

tonåren upplevs tio år 

senare.   

Jämförande och 

beskrivande 

design med 

kvantitativ 

ansats.  

 

2287 deltagare i åldrarna 

20-31 år från 31 olika High 

Schools som ingått i en 10 

årig longitudinell studie.  

Deltagarna har fått svara på 

en enkät med olika 

svarsalternativ. Om 

mätinstrument använts 

framkommer ej.  

Chi-square test Både pojkar och 

flickor uppger sig 

ha fått sårande 

kommentarer 

relaterat till sin 

vikt av 

familjemedlemmar 

eller andra 

närstående. 

Latinamerikanska 

och kinesiska 

ungdomar 

rapporterar detta i 

större uträckning. 

Pain i Associated 

with Physical 

Activity and Healt-

Related Quality of 

Life in Overweight 

and Obese Children, 

Crystal S. Lim et al. 

2014, USA 

Att utforska samband 

mellan smärta, fysisk 

aktivitet, kondition 

och HRQOL hos barn 

med övervikt och 

fetma. 

Jämförande och 

beskrivande 

design med 

kvantitativ 

ansats.  

270 barn överviktiga och 

feta barn i åldrarna 8-12 år 

samt deras föräldrar. 

147 flickor och 123 pojkar. 

Deltagarna fick skatta 

smärta, fysisk aktivitet, 

HRQOL. 

Föräldrarna fick fylla i ett 

demografiskt 

frågeformulär. 

Chi square, 

ANOVA, 

ANCOVA samt 

korrelations- 

analyser.  

Mer än hälften av 

deltagarna 

rapporterade 

upplevd smärta av 

den lägra graden 

den senaste 

månaden. Barn och 

ungdomar med 

övervikt eller 

fetma som inte den 

senaste månaden 

har upplevt någons 

smärta är mer 

positivt inställda 

till fysisk aktivitet. 

Weight-Based 

Victimization: 

Bulling Experiences 

of Weight Loss  

Treatment-Seeking 

Youth,  

Rebecca M. Puhl et 

Att ge en 

övergripande 

bedömning av 

viktbaserad utsatthet 

hos ungdomar som 

deltar i ett 

Jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats.  

361 ungdomar i åldrarna 

14-18 år deltagande i två 

nationella 

viktminskingsprogram. 159 

pojkar, 144 flickor och 58 

deltagare uppgav ej kön.  

 

Deltagarna fyllde i 

frågeformulär över 

internet. 

Beskrivande 

statistik samt linjär 

och logistisk 

regression.  

Studien visar att 

målgruppen faller 

offer för 

viktrelaterad 

utsatthet i bl.a. 

skolmiljön. 
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el.  

2013, USA 

viktminskning- 

program. 

Binge and Weight-

Ralated Quality of 

Life in Obese 

Adolescents, 

Lisa M. 

Ranzenhofer et al. 

2012, USA 

Att undersöka om 

samband finns mellan 

hetsätning och 

viktrelaterad QOL hos 

överviktiga ungdomar 

som söker 

viktminsknings- 

behandling. 

Jämförande 

design med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats.  

 

158 ungdomar med BMI i 

95 precentieln 

106 flickor och 52 pojkar 

mellan 12-17 år.  

 

Kvalitativ: Intervju med 

öppna frågor baserade på 

EDE användes för att dela 

in deltagarna i grupper 

utefter grad av hetsätning.  

 

Kvantitativ: Deltagarna 

fick med hjälp av 

frågeformulär skatta QOL 

och depression. 

Kvalitativt: EDE 

 

Kvantitativ: 

ANCOVA 

I studien 

framkommer att 

undersöknings-

gruppen upplevde 

sämre QOL inom 

framförallt hälsa, 

självförtroende och 

mobilitet. Flickor 

skattade sin QOL 

lägre än pojkar i 

studiens 

undersöknings-

variabler. 

Children’s 

Preceptions of 

Obesity and Health: 

A focus Group 

Study Whit 

Hispanic Boys 

Joseph A. Skelton et 

al. 2012, USA 

Att bedöma 

latinamerikanska 

pojkars uppfattning av 

hälsa och fetma. Detta 

för att i framtiden 

underlätta riktade 

insatser. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats. 

 

25 pojkar i åldrarna 8-12 

år. Pojkarna var 

normalviktiga, överviktiga 

eller feta.  

 

 

Kvalitativ: 

Semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper. 

 

Kvantitativ: Ålder, årskurs, 

familjestruktur, 

sammanboende föräldrar 

eller ej, antal syskon, längd 

och vikt. 

Kvalitativ: 

Intervjuerna 

spelades in för att 

sedan 

transkriberas. 

Gounded theorie. 

 

Kvantitativ: 

Beskrivande 

statistik.   

Deltagarna visade 

lite samt ytlig 

kunskap om hälsa, 

kost och motion.  

Deltagarna hade en 

negativ 

uppfattning om 

överviktiga barn 

och dess fysiska 

prestanda. 

Föräldrar var inte 

förebilder gällande 

goda hälsovanor. 



 

31 
 

”Do I Care” Young 

adults’ recalled 

experience of early 

adolescent 

overweight and 

obesity: a 

qualitative study 

E Smith et al. 

2013, Scotland 

 

Att beskriva hur unga 

vuxna minns sin 

uppväxt med övervikt 

eller fetma samt 

konsekvenser av detta. 

Longitudinell-

studie med 

beskrivande 

design och 

kvalitativ 

ansats.  

 

 

 

 

35 deltagare, 24 år, som 

under ungdomsåren var 

överviktiga eller feta.  

18 flickor och 17 pojkar. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuerna 

spelades in för att 

sedan transkriberas 

och genomgå 

kvalitativ 

innehålls-analys 

med NVivo 

(dataprogram).  

Studien visar att de 

flesta deltagarna 

var medvetna om 

sin övervik/fetma 

samt till viss del 

upplevde oro 

relaterat till detta. 

Utsatthet 

upplevdes i 

kompisgäng, och 

skolmiljö. 

Youth 

Understandning of 

Healthy Eating and 

Obesity: A focus 

Group Study,  

Allison C. 

Sylvetsky et al. 
2013, USA 

Att utforska 

ungdomars förståelse 

för övervikt som ett 

problem samt att 

undersöka 

kunskapsluckor 

gällande näringslära, 

kostvanor samt 

uppfattningar gällande 

fetma och dess 

följder. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

41 överviktiga och 

normalviktiga barn och 

ungdomar mellan 9-14 år.  

23 pojkar och 18 flickor. 

 

Intervjuer i fokusgrupper 

med ljud- och 

filmupptagning. 

 

Intervjuerna 

transkriberades för 

att sedan 

analyseras via 

induktiv 

temakodning.  

 

Målgruppen 

identifierade fetma 

om ett problem 

men misslyckades 

med att dra 

paralleller mellan 

beteende relaterat 

till hälsa och 

utvecklandet av 

fetma. Begränsad 

kunskap kopplat 

till konsekvenser 

av fetma. 

Association 

between actual 

weight status, 

preceived weight 

and depressive, 

anxious symptoms 

in Chinese 

adolescents: a cross-

sectional study, 

Jie Tang et al. 
2010, Kina 

Att beskriva den 

faktiska vikten i 

jämförelse med den 

upplevd vikten samt 

att utfroska samband 

mellan ångest- och 

depressionssymptom 

hos ungdomar. 

Beskrivande 

och jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

 

1144 överviktiga, 

normalviktiga samt 

underviktiga ungdomar i 

åldrarna 10-17 år.  

665 pojkar och 479 flickor. 

 

Deltagarna har fått skatta 

upplevd vikt, depression, 

ångest och oro detta med 

hjälp av olika 

skattningsskalor. 

Chi-square test, t-

test samt 

beskrivande 

statistik.  

 

Flickor skattar sin 

vikt högre än den 

verkliga vikten, 

jämfört med pojkar 

som skattar sin 

vikt lägre än 

verkliga vikt.  

Ungdomar som 

uppfattade sig 

själva som 

överviktiga hade 

större risk att 

uppleva 
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depressiva- och 

ångestsymtom. 

Studien visar inte 

på något samband 

mellan verklig vikt 

och depression- 

och ångestsymtom. 

A Qualitative Study 

of the Day-to-Day 

Lives of Obese 

Mexican-American 

Adolescent 

Females,  

Sharonda Alston 

Taylor et al. 2013, 

USA 

Att beskriva 

deltagarnas personliga 

kamp i livet med 

fetma kopplat till 

familj, skola och 

vänner samt 

utmaningar att 

tillämpa sund 

kosthållning.  

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

20 deltagare i åldrarna 12-

19 år.  

Alla deltagare var flickor 

samt hade fetma.  

 

Deltagare intervjuades 

tillsammans med förälder/-

ar. Tillsammans samt var 

för sig.  

Intervjuer spelades 

in för att sedan 

transkriberas och 

genomgå kvalitativ 

innehålls- analys. 

Latent eller 

manifest 

innehållsanalys 

framkommer ej.  

Av studien 

framkommer att 

deltagarna känner 

en emotionell och 

fysisk belastning 

av att leva med 

fetma under 

ungdomsåren.  

Is obesity associated 

with reduced helath-

related quality of 

life in Latino, black 

and white chidren in 

the community?  

JL. Wallander et al.  
2013, USA 

Att undersöka i vilken 

grad hälsorelaterad 

livskvalité är kopplat 

till icke normalvikt, 

etnicitet och 

socioekonomisk 

status. 

Jämförande 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats.  

 

4824 normalviktiga, 

överviktiga, feta och 

extremt feta deltagare.  

 

Latino, 1813st 

Mörkhyade, 1755st 

Vita, 1255st 

 

2446 flickor och 2378 

pojkar. 

 

Deltagarna fick skatta 

HRQOL med olika 

skattningsskalor. 

 

Pearson 

korrelationstest 

samt regressions 

analys.  

Barn med 

övervikt, feta samt 

extremt feta barn 

uppger sämre 

HRQOL jämfört 

med 

normalviktiga. 


