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Abstrakt
Bakgrund: Barn och ungdomsfetma är ett växande folkhälsoproblem i världen.
Stigmatisering mot barn och ungdomar med övervikt och fetma är ofta
förekommande i deras vardag och de får ofta psykiska konsekvenser av sin övervikt
och fetma, t.ex. dålig självbild och självförtroende.
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa barn och ungdomars upplevelse av att
leva med övervikt och fetma.
Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ
ansats som har analyserats och sammanställts till ett resultat.
Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och nio underkategorier.
Huvudkategorierna innefattar: Synen på sig själv och krav på kroppslig förändring,
Att känna utsatthet, Att hantera sin livssituation.
Konklusion: Negativa psykiska konsekvenser är vanligt hos barn och ungdomar
med övervikt och fetma. Dessa konsekvenser uppkommer pågrund av mobbning,
utanförskap, social isolering och negativ självbild. Barnen och ungdomarna upplevde
att närståenden var en viktig del i deras liv samt att de hade en önskan om att passa
in i samhället.
Nyckelord: Barn, ungdomar, övervikt, fetma, upplevelse.

Abstract
Background: Childhood and adolescence obesity is a growing global public healthproblem in the world. Stigmatization against children and adolescents with
overweight and obesity are frequent in their everyday lives and they often suffer from
psychological consequences due to their obesity, such as poor self-image and selfconfidence.
Aim: The aim of this study was to highlight children's and adolescent’s experiences
of living with overweight and obesity.
Methods: A literature study based on nine scientific articles with qualitative
approach that has been analyzed and compiled into a result.
Results: The results are presented in three main categories and nine subcategories.
The main categories include: The perception of oneself and claims for bodily change,
Feeling of vulnerability, To manage their life situation.
Conclusion: Negative psychological consequences are common for children and
adolescents with overweight and obesity. These effects arise because of bullying,
exclusion, social isolation and negative self-image. Children and young people felt
that their family was an important part of their lives and that they felt a desire to fit in
to the society.
Keywords: Children, adolescents, overweight, obesity, experience
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Bakgrund
Barnfetma ökar alarmerande i världen och förekomsten av fetma hos barn har ökat
10 gånger sedan 1970 (WHO 2007). I Sverige har vart femte barn övervikt eller fetma
(Livsmedelsverket 2016). På grund av den ökade prevalensen av barnfetma förstärks
det växande problemet av fetma i allmänhet vilket i sin tur kan leda till en ökad
hälsoutmaning för kommande generationer. Fetma i barndomen är ett förstadie till
att få fetma som vuxen. Över 60% av barnen som är överviktiga före puberteten har
en stor risk att bli överviktiga som vuxna (WHO 2007). Enligt Livsmedelsverket
(2016) har hälften av alla vuxna män och drygt en tredjedel av alla kvinnor övervikt
eller fetma i Sverige. Apovian (2016) har i sin sammanställningsrapport belyst
fetmaproblematiken hos barn. Studien visar att fetma hos barn tycks ha en negativ
påverkan på skolgången, utbildningsnivån, inkomst senare i livet och sociala
interaktioner. Barn med fetma är mer frånvarande från skolan i än normalviktiga
barn vilket är ett exempel på hur fetma kan påverka skolgången. Enligt WHO (2016)
definieras fetma och övervikt som en onormal eller överdriven ansamling av fett som
kan försämra hälsan. Vid diagnostisering av övervikt och fetma anses Body mass
index (BMI) vara ett tillförlitligt instrument. Instrumentet baseras på vikt och längd
för att klassificera övervikt och fetma. Ett BMI mellan 25-30 definieras som övervikt
och ett BMI över 30 definieras som fetma.

I Sverige finns det regionala vårdprogram som innehåller förebyggande och
behandlande åtgärder för barn och ungdomar med övervikt/fetma. Det finns inga
nationella riktlinjer utformade för barn och ungdomars levnadsvanor (jfr.
socialstyrelsen), utan de olika regionerna utformar egna vårdprogram. I ett av de
svenska regionala vårdprogram som finns tillgängligt på nätet, beskrivs att målet med
den preventiva behandlingen är att öka medvetenheten om sunda levnadsvanor samt
bromsa viktökningen. Det är av stor vikt att uppmärksamma övervikten i tidigt skede
eftersom det finns olika vårdnivåer beroende på vilken grad av övervikt/fetma barnet
har. Vårdnivåerna börjar med att barn- och skolhälsovården ger stöd och konkreta
råd till föräldrarna och barnet samt att den bakomliggande orsaken till
övervikten/fetman utreds. Barn med kraftig fetma kan få behandling med hjälp av
teaminsatser på olika rikscentrum (Uppsala-Örebroregionens vårdprogram 2015).
Även på global nivå finns åtgärder som syftar till att minska övervikt och fetma. WHO

(2016) har utformat en global strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa. Denna
strategi beskriver de åtgärder som behövs för att alla berörda parter ska vidta
åtgärder på global, regional och lokal nivå för att kostvanorna och motionsmönstret
ska förbättras i hela populationen.

Orsaker och riskfaktorer
Fetma beror på kombination av komplexa relationer mellan genetiska,
socioekonomiska och kulturella faktorer (Apovian 2016). Genetiska faktorer är en
stark orsak till epidemin av barnfetma. Om mamman eller pappan är överviktig har
barnet tre till fyra gånger högre risk att drabbas av övervikt, risken ökar kraftigt om
båda föräldrarna är överviktiga (Aranceta-Bartrina & Péres-Rodrigo 2016). En annan
viktig orsak till övervikt och fetma är en obalans mellan energiintag och
energiförbrukning. Intag av energirik mat med mycket socker och fett är ofta högt
hos personer med övervikt. Det är även vanligt med en oregelbunden måltidsordning
vilket försvårar kontrollen över energiintaget (Thoren & Marcus 2016). Brist på fysisk
aktivitet är en annan anledning som spelar in vid övervikt. Andelen skolelever som
inte är tillräckligt fysiskt aktiva är fortsatt stor och allt fler skolelever rör sig mindre. I
dagens samhälle har skärmtiden hos barn ökat markant, därmed har även
stillasittandet i vardagen ökat (Folkhälsomyndigheten 2014).

Fysiska konsekvenser av fetma
Barnfetma är associerad med en högre risk för tidig död och handikapp senare i livet
(WHO 2016). De vanligaste följdsjukdomarna barn och ungdomar med övervikt och
fetma kan drabbas av är astma, dålig tandhälsa, högt blodtryck, höga blodfetter,
hyperglykemi och lågt HDL-kolesterol (Pulgarón 2013). Risken för sjukdomstillstånd
som barn och ungdomar kan drabbas av senare i livet ökar i takt med ett stegrande
BMI. Vanliga följdsjukdomar de kan drabbas av i vuxen ålder är hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes typ 2, belastningsskador och vissa cancerformer (WHO
2016).
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Psykosociala konsekvenser av fetma
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är inte enbart förknippat med en
hälsorisk, utan det är även relaterat till negativa psykiska och sociala konsekvenser
(Van Geel, Vedder & Tanilon 2014). En psykosocial konsekvens som är väl beskriven i
forskning är stigmatisering mot överviktiga barn. Vanligast förekommande form av
stigmatisering är negativa attityder, stereotyper och negativa beteenden. Direkta
former av diskriminering är mindre förekommande (Puhl & Latner 2007). För en del
individer kan stigmatiseringen i sig upplevas värre och förorsaka mer lidande än
tillståndet som skapat den (Joachim & Acorn 2000). Negativ självbild är en annan
konsekvens övervikten kan medföra på barn och ungdomar som kan kvarstå när de
blivit vuxna. En förklaring till detta kan vara att självbilden utvecklas från tidig
barndom, där omgivningsfaktorer och negativa kommentarer kan ligga till grund för
fortsatta problem med självbilden (Dietz 1998). Om ett barn blir retad under sin
uppväxt kan det medföra svårigheter att acceptera sin kropp och ger en ökad risk för
att utveckla kroppsmissnöje senare i livet. Kroppsmissnöje har visat sig vara
vanligare hos överviktiga barn och ungdomar än hos normalviktiga (Puhl & Latner
2007).

Janssen, Craig, Boyce och Pickett (2004) har i sin studie belyst problemet med
mobbning och mobbningsbeteende mot barn med fetma där resultatet visade att barn
med fetma har en ökad risk att utsättas för mobbning. Detta understryker vikten av
att tidigt identifiera fetma hos barn samt att det finns ett behov av att utveckla
effektiva behandlingar för att förebygga och behandla fetma i barndomen. Hestetun,
Svendsen och Oellingrath (2015) har i sin studie undersökt sambanden mellan
psykisk ohälsa, mobbning och övervikt där resultatet visade ett samband mellan
mobbning och psykisk ohälsa där den psykiska ohälsan förekom i olika grader. Dock
påvisades psykisk ohälsa i större utsträckning hos de mobbade individerna än hos de
som inte blev utsatta för mobbning.

Social isolering är en annan negativ effekt som är vanligare hos barn och ungdomar
med övervikt och fetma. De har en ökad risk att känna sig mindre accepterade av
jämnåriga och har därmed svårare att få vänner (Strauss & Pollack 2003). Puhl och
Latner (2007) belyser stigmatisering hos barn med fetma i sin reviewstudie. De
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skriver att många barn med fetma är medvetna om att deras vikt är anledningen till
den sociala utstötningen. Av de 9-11 åringar som undersöktes i studien uppgav 69 %
av dem att de trodde att deras övervikt hindrade deras sociala interaktioner med
kamrater samt att de skulle få fler kamrater om de gick ner i vikt.

Problemformulering
Övervikt och fetma är ett växande problem hos barn och ungdomar som ökar i
samhället. Det är väl beforskat om den fysiska hälsan samt vilka risker som ökar vid
övervikt och fetma. Den psykiska ohälsan ökar också i samhället, det har visat sig att
barn och ungdomar med övervikt och fetma oftare drabbas av psykisk ohälsa än
jämnåriga som är normalviktiga. Enligt Puhl och Latner (2007) finns det en
betydande anledning till oro över de negativa sociala och emotionella konsekvenserna
av fetma hos barn eftersom dessa konsekvenser kan ha omedelbara och långvariga
effekter på barnens välbefinnande.

Eftersom stigmatisering visat sig vara ett stort problem för barn och ungdomar med
övervikt och fetma är det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser stigmatisering kan
medföra i vardagen för den som är drabbad. Om uppmärksamheten fortsätter att
fokuseras på att minska barnfetman i världen så är det lika viktigt att få en förståelse
utifrån barnens perspektiv om hur det kan vara att leva med övervikt och fetma i
dagens samhälle. Betydelsen av denna studie är därför viktig för att ge en
sammanställd information om barns upplevelser för att öka förståelsen hos
sjuksköterskor så att omvårdnaden kan anpassas efter barnens behov.

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa barn och ungdomars upplevelse av att
leva med övervikt och fetma.

Metod
Denna litteraturstudie med kvalitativ design syftar till att skapa en översiktsbild av
kunskapsläget inom detta område. Kvalitativ design har som huvudsak att studera
personers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult 2012, s.130).
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Analysen genomfördes efter inspiration från Graneheim Hällgren och Lundmans
beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (2012).

Definitioner
Livsvärld

Litteraturstudiens syfte är att belysa barn och ungdomars upplevelse att leva med
övervikt och fetma, vilket medför att studier som samlat in data genom
djupintervjuer som undersöker barnens och ungdomarnas livsvärld är nödvändiga att
användas till denna litteraturstudie (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, ss. 9899). Med livsvärlden menas en persons upplevelsevärld, denna är en
sammanslagning av både människan och dess omgivning (Friberg & Öhlén 2012, ss.
346-349).

Barn och ungdomar

Barn definieras enligt barnkonventionen (Unicef 2016) som personer mellan 0-18år.
Det finns flera definitioner som beskriver inom vilket åldersspann kategorin ungdom
ingår i. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF 2015) definierar
ungdom mellan 13-25 år. I denna litteraturstudie kommer alla deltagare att
definieras som barn och ungdomar för att minska eventuella missförstånd.

Övervikt och fetma

I resultatet kommer definitionen fetma att användas som ett sammanslaget begrepp
för de barn och ungdomar som har övervikt och fetma.

Sökmetoder
Databaser som använts vid sökningar efter vetenskapliga studier är Pubmed, Cinahl
och PsycINFO. MeSH-termer, Cinahl-headings och thesaurus användes mestadels i
sökningen av resultatartiklar. Cinahl Headings är väldigt likt MeSH men bygger på ca
2000 fler omvårdnadsord (Karlsson 2012, ss. 105-106). Ämnesorden kombinerades
även med fritext för att få ytterligare träffar och ibland har enbart fritext använts för
att hitta artiklar och nyckelord. Dessa nyckelord användes sedan till att söka vidare
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med MeSH-termer och Cinahl-headings. Vid fritextsökning inkluderar databasen allt
som innehåller det sökta ordet vilket ökar sensitiviteten i sökningen (Willman, Stoltz
& Bahtsevani 2011, s. 75).

Exempel på sökord som användes var obesity, children, adolescents, emotions,
pediatric obesity, body image och dessa översattes med hjälp av svensk MeSH.
Begränsningar som användes var: peer-reviewed/refereed, barn och ungdomar,
skrivna på engelska och studierna skall vara publicerade mellan 2001-2016.
Sökningarna och begränsningarna redovisas i en söktabell (se bilaga 1, tabell 1).
Booleska sökoperatorer användes för att göra sökningarna större och mer exakta och
avgränsade, det ord som användes var AND. Om ordet AND används så måste båda
orden som finns med i sökningen också finnas med i resultatet (Karlsson 2012, ss.
106-107).

Urval
Urvalsförfarandet presenteras i en söktabell med tre urvalssteg som inspirerats av
Rosén (2012, ss.436-439) (se bilaga 1, tabell 1). I det första urvalssteget representeras
de studier som ger svar på denna litteraturstudies syfte efter titel och abstract lästs. I
det andra urvalssteget representeras de studier som stämmer in på inklusions- och
exklusionskriterierna samt att de lästs i fulltext. Inklusionskriterierna var
vetenskapliga studier med kvalitativ ansats som studerat barn och ungdomar i
åldrarna 0-25 år, studier som belyser hur det är att leva med övervikt eller fetma ur
barnens perspektiv. Exklusionskriterierna var interventionsstudier samt de delar ur
valda studier som belyser andra personers perspektiv än barnen som definierades
med övervikt eller fetma. I det tredje urvalssteget representeras de studier som har
kvalitetsgranskats och skall ingå i resultatet. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp
av SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik –
patientupplevelser” (se bilaga 2). Studier med låg till hög kvalité användes till
resultatet. En artikelöversiktstabell (se bilaga 3, tabell 2) skapades där de nio valda
studierna kort presenteras, samt kvalitetsgrad.
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Analys
Analysen genomfördes med inspiration från Graneheim Hällgren och Lundmans
(2012, ss. 189-195) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Studiernas resultat
lästes flera gånger av båda författarna så att en bild skapades av resultatet.
Meningsenheter som motsvarade studiens syfte identifierades från resultatet ur de
valda artiklarna och kopierades sedan in i ett tomt dokument. Meningsenheter är en
meningsbärande del i en text som kan utgöras av ord, meningar, stycken som hör
ihop genom att det handlar om samma sak eller genom sammanhanget (jfr.
Graneheim Hällgren & Lundman 2012, s. 190). Under varje meningsenhet följde en
referens från studie den kom ifrån. Därefter kodades varje meningsenhet, koden är
en etikett som skapades med hänsyn till sammanhanget som meningsenheten kom
ifrån (jfr. Graneheim Hällgren& Lundman 2012, ss. 190-191). Varje meningsenhet
med tillhörande kod skrevs ut och klipptes ut samt sorterades i högar efter vilken kod
den hade. Sedan jämfördes varje hög med koder för att se om de passade ihop med
någon annan hög för att kunna bilda en underkategori som speglade innehållet.
Underkategorierna skapades så att ingen data förlorades eller passade in på flera utav
underkategorier. Efter att underkategorierna skapats lästes dessa igenom flertalet
gånger för att kunna skapa huvudkategorier av de underkategorier som hade
liknande betydelse. Därefter sågs huvudkategorierna över för att namnges på ett
korrekt sätt så att de speglade underkategorierna (jfr. Graneheim Hällgren &
Lundman 2012, s. 191).

Forskningsetik
Studierna som valdes till resultatet är alla godkända av en etisk kommitté och med
detta menar Helsingforsdeklarationen (WMA, 2016) att forskarna i de vetenskapliga
artiklarna måste ha lämnat in en skriftlig förklaring om hur forskningen skall utföras
och vilka som skall delta. Denna skriftliga förklaring skall lämnas in till den berörda
forskningsetiska kommittén innan studien påbörjas. Den etiska kommittén skall vara
neutral i sin position samt ta hänsyn till landets lagar/bestämmelser och
internationella normer/standarder. Det är av stor vikt att de barn och ungdomar som
deltagit i studierna har deltagit frivilligt samt att intervjuerna har genomförts på ett
etiskt korrekt sätt. Barn och ungdomar är en specifikt utsatt grupp och eftersom
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denna litteraturstudie belyser barnens och ungdomarnas upplevelser är det av stor
relevans att de artiklar som bildade resultatet är etisk godkända.

Resultat
Vid analysen av de nio valda studiernas resultat framkom tre huvudkategorier och
nio underkategorier. Dessa huvud- och underkategorier presenteras i en tabell (se
tabell 1).

Tabell 3. Översikt av huvud- och underkategorier.
Huvudkategorier
Synen på sig själv och krav på kroppslig
förändring

Underkategorier






Att leva med en negativ självbild och
kroppsuppfattning
Önskan om normalitet
Att känna krav på att gå ner i vikt
Upplevda hinder på grund av fetman

Att känna utsatthet





Känna utanförskap och ensamhet
Känna sig granskad och övervakad
Att bli utsatt för mobbning

Att hantera sin livssituation




Mat som tröst
Känna gemenskap och stöd

Synen på sig själv och krav på kroppslig förändring
Denna kategori beskriver barnens och ungdomarnas missnöje över sin egen kropp
och deras syn på sig själva samt deras önskan om att vara som alla andra för att passa
in i samhällets ideal. Den beskriver även de svårigheter och hinder som barnen och
ungdomarna upplevde på grund av fetman samt de svårigheter de upplevde med att
försöka förändra livssituationen.

Att leva med en negativ självbild och kroppsuppfattning

Barnen och ungdomarna kände att deras identitet hade kopplats samman med deras
fetma, eftersom de hade levt med övervikt en stor del av livet (Holland, Dallos &
Olver 2011). De upplevde även att deras utseende och kroppsform var viktiga
aspekter i deras liv (Martínez- Aguilar et. al. 2010). När barnen och ungdomarna
beskrev problemen de upplevde kom det fram att utseendet var viktigare än den
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fysiska hälsan och konsekvenserna av fetman. De upplevde även att konsekvenserna
av fetma på de dagliga aktiviteterna var ett större problem för dem än senare
potentiella hälsorisker (Chung, Sherman, Goodman, Bickham & Rich 2013).

Barnen och ungdomarna upplevde ett starkt missnöje med sitt utseende (Wills,
Backett-Milburn, Gregory & Lawton 2006; Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström
2009), de ville vara smalare och underviktiga samt upplevde kroppen som
oproportionerlig eftersom övervikten främst påvisades på magen (Gunnarsson
Mériaux, Berg & Hellström 2009). Barnen och ungdomarna kände sig otrygga med
sitt utseende och upplevde inget positivt med deras vikt eller kroppsstorlek. De
upplevde även en frustration över att aptiten ökade och att kroppen förändrades.
Kroppsförändringarna upplevde barnen och ungdomarna som något negativt och
oönskat, framför allt flickorna uttryckte en oro över detta (Wills et al. 2006). Barnen
och ungdomarna upplevde att för en bättre självkänsla behövde de ändra sin
kosthållning så att de kunde gå ner i vikt. De upplevde att självkänslan var beroende
av vilken vikt de hade (Holland, Dallos & Olver 2011).
Barnen och ungdomarna kände även en oro bland nära vänner, som de upplevde var
förankrat med deras missnöje över kroppen och utseendet. De upplevde att orsaken
till kroppsmissnöjet var bristen på social acceptans i samhället, detta ledde till att de
upplevde sociala sammanhang som svåra (Griffiths & Page 2008). Barnen och
ungdomarna upplevde att deras lärare och föräldrar hade fördomar och stereotyper
om hur de med fetma skulle vara, t.ex. lata eller griniga (Axsel, Myburgh, Poggenpoel
2016). De upplevde att det var svårt att närma sig nya människor och skapa
vänskapsrelationer på grund av deras dåliga självförtroende och självbild som de fått
av fetman (Griffiths & Page 2008). Barnen och ungdomarna upplevde även att de var
känsliga för kritik samt underförstådd kritik som riktade sig mot hur deras kroppar
såg ut och hur de presterade fysiskt samt deras sociala färdigheter (Curtis 2008).

Önskan om normalitet

Barnen och ungdomarna kände en stark känsla av att vilja passa in och bli normala,
denna känsla upplevde de var viktigare än hälsoaspekterna. De upplevde även att de
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skulle må bättre och sluta bli mobbade om de såg ut som alla andra och gick ner i vikt
(Reece, Bissell & Copeland 2015). Barnen och ungdomarna upplevde att de måste
förändra sig för att passa in i samhället och kunna må bra, eftersom fetman uppfattas
i samhället som något negativt (Holland, Dallos & Olver 2011). Barnen och
ungdomarna kände sig underlägsna gentemot andra (Martínez- Aguilar et. al. 2010)
och att de lever ett bristfälligt liv (Holland, Dallos & Olver 2011). Barnen och
ungdomarna upplevde ett hämndbegär mot personerna som mobbade dem och
använde aggressivitet (Curtis 2008; Axsel, Myburgh & Poggenpoel 2016) som ett sätt
för att bättre passa in och bli accepterade bland kamraterna samt för att hantera
situationen. Barnen och ungdomarna upplevde att de behövde kämpa för att bli en
del av gemenskapen med jämnåriga och passa in, de upplevde även att möjligheten
till dejting motiverade dem att gå ner i vikt så att deras självbild, självförtroende och
självkänsla skulle förbättras (Axsel, Myburgh & Poggenpoel 2016).

Att känna krav på att gå ner i vikt

En rädsla för att drabbas av livshotande sjukdomar och att dö i förtid framkom hos
barnen och ungdomarna, detta motiverade dem att gå ner i vikt (Axsel, Myburgh &
Poggenpoel 2016). Barnen och ungdomarna upplevde att de vant sig att leva med
fetman och beskrev att de var medvetna om att fetman var skadlig för dem, men
upplevde att de inte klarade av att gå ner i vikt (Martínez- Aguilar et. al. 2010).
Barnen och ungdomarna beskrev att deras föräldrar försökt hjälpa och motivera dem
att gå ner i vikt, vid misslyckande anklagade de sig själva och upplevde skuldkänslor
(Holland, Dallos & Olver 2011). Barnen och ungdomarna upplevde även en oro över
deras utseende som motiverade dem att gå ner i vikt, men trots oron gjordes inga
faktiska förändringar utan resulterade istället i en känslomässig stress och ökad oro.
De upplevde att oron uppkom från egna tankar och yttre influenser tex. media och
kompisar (Chung et al. 2013). Barnen och ungdomarna upplevde att det fanns
förväntningar och krav men de kände ändå att de hade styrkan och förmågan att
klara av vad som förväntades och krävdes av dem i olika situationer. De litade på sin
egen förmåga och mötte uppkomna hinder med en positiv attityd (Gunnarsson
Mériaux, Berg & Hellström 2009).
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Upplevda hinder på grund av fetman

Barnen och ungdomarna kände sig begränsade i sina klädinköp eftersom vikten och
kroppsstorleken utgjorde ett hinder (Wills et al. 2006; Martínez- Aguilar et. al. 2010),
situationen upplevde barnen och ungdomarna som deprimerande (Martínez- Aguilar
et. al. 2010). Barnen och ungdomarna kände sig obekväma att använda samma kläder
som sina smalare kamrater samt upplevde de en rädsla över att prova kläder med
kamraterna, vilket ledde till att de inte lika ofta följde med på shoppingturer (Wills et
al. 2006). Barnen och ungdomarna upplevde även att fetman orsakade problem och
hämmade dem vid utövande av fysisk aktivitet (Martínez- Aguilar et. al. 2010; Wills
et al. 2006). De upplevde att hård fysisk aktivitet var jobbigt för dem eftersom deras
kondition var bristfällig (Martínez- Aguilar et. al. 2010).

Att känna utsatthet
Denna kategori belyser barnens och ungdomarna känslor av utanförskap och
ensamhet samt deras upplevelse av att känna sig granskad av sina kamrater. Denna
kategori belyser även hur barnen och ungdomarna upplever och påverkas negativt
emotionellt av att bli mobbade.

Känna utanförskap och ensamhet

Barnen och ungdomarna upplevde en känsla av utanförskap (Martínez- Aguilar et. al.
2010; Reece, Bissell & Copeland 2015; Griffiths & Page 2008; Axsel, Myburgh &
Poggenpoel 2016; Holland, Dallos & Olver 2011) eftersom de ofta kände sig avvisade
och förlöjligade av sina kamrater (Martínez- Aguilar et al. 2010). De upplevde även
en känsla av ensamhet eftersom de kände sig annorlunda jämfört med samhällets
ideal (Holland, Dallos & Olver 2011). Detta ledde till att barnen upplevde att de
mådde bra fysiskt men inte emotionellt. För att öka sitt emotionella välbefinnande
önskade de att gå ner i vikt för att då bli bättre accepterade av sina kamrater
(Martínez- Aguilar et. al. 2010). Barnen och ungdomarna beskrev utanförskapet som
att leva ett tomt liv i en hel kropp och eftersom de ansåg sina sociala interaktioner
vara bristfälliga och negativa så kände de sig ofta ledsna och deprimerade. De
upplevde att utanförskapet lättare gick att hantera genom att “leva bakom en mask”,
undvika att gå till skolan och bli mer tillbakadragna (Axsel, Myburgh & Poggenpoel
2016). Barnen och ungdomarna upplevde även att de ville hålla sig sysselsätta för att
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döva känslorna av ensamhet och tristess (Holland, Dallos & Olver 2011; Gunnarsson
Mériaux, Berg & Hellström 2009). De kände sig även socialt isolerade (Reece, Bissell
& Copeland. 2015; Griffiths & Page 2008) eftersom de trodde att vännerna inte skulle
förstå fetmans påverkan på deras liv, känslan av ensamhet och de fysiska
begränsningar de upplevde (Griffiths & Page 2008).

Barnen och ungdomarna beskrev en önskan om att få delta i de aktiviteter som
kompisarna utförde för att minska utanförskapet (Reece, Bissell & Copeland 2015).
Barnen och ungdomarna beskrev en känsla av ensamhet och rädsla när de
konfronterades med ovänlighet (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström 2009).
Barnen och ungdomarna upplevde att deras sociala nätverk var påverkat, deras
relationer var oftast svaga och de kände sig utanför (Curtis 2008). Barnen och
ungdomarna upplevde att de inte kände sig accepterade av sin familj samt att de
kände sig ensamma i hemmet och önskade ett större stöd och ökad acceptans av
familjen och vännerna (Axsel, Myburgh, Poggenpoel 2016). Barnen och undomarna
upplevde att de saknade en person som brydde sig om dem, de upplevde att
familjerelationerna var komplicerade och bestod av många konflikter (Holland,
Dallos & Olver 2011). De upplevde även att de ständigt blev kritiserade och mobbade
av någon familjemedlem angående sina matvanor eller vikt (Wills et al. 2006).

Känna sig granskad och övervakad

Barnen och ungdomarna upplevde att skolgymnastiken var en jobbig del i skolan och
de kände sig som att de var under ständig granskning från sina kamrater, vilket
gjorde att de ofta undvek att delta. De upplevde det som mycket fördömande och
ogillande då deras prestationer tydliggjordes och de riskerade att dra till sig
uppmärksamhet och kritik. Barnen och ungdomarna upplevde att det var värst att
byta om till gymnastikkläder. De kände sig även övervakade av sina kamrater vid
andra aktiviteter än skolgymnastiken som t.ex. i matsalen. Barnen och ungdomarna
upplevde att valet av mat som de åt ständigt kontrollerades av de andra kamraterna.
Detta ledde till att de anpassade vad, när och hur de åt och kände sig tryggare att äta i
sin ensamhet än i matsalen med de andra barnen. Upplevelsen av att vara övervakad
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av andra avspeglade sårbarheten som barnen och ungdomarna med fetma kunde
uppleva i skolmiljön (Curtis 2008).

Att bli utsatt för mobbning

Barnen och ungdomarna upplevde att de hade blivit utsatta för mobbning, främst var
verbal mobbning och utfrysning förekommande. Mobbningen skedde främst i
skolmiljön med deras jämnåriga kamrater som förövare (Axsel, Myburgh &
Poggenpoel 2016; Griffiths & Page 2008; Curtis 2008; Wills et al. 2006; Reece,
Bissell & Copeland 2015). Barnen och ungdomarna upplevde negativa effekter av
mobbningen på deras stämningsläge och känslorna som uppkom var att de kände sig
ledsna, upprörda, oroliga (Reece, Bissell & Copeland 2015), nedstämda, ångestfyllda
och deprimerade (Griffiths & Page 2008). Barnen och ungdomarna beskrev en
mental kamp där de inte skulle låta mobbningen påverka humöret eller självkänslan.
De upplevde att de vanligaste negativa konsekvenserna av mobbningen var dåligt
självförtroende, kroppsmissnöje (Griffiths & Page 2008) och låg självkänsla (Reece,
Bissell & Copeland 2015). Barnen och ungdomarna upplevde att vissa situationer var
utmanande eller obekväma och försökte därför undvika dem. På grund av
trakasserierna undvek barnen att komma till skolan (Curtis 2008). De upplevde även
att mobbningen, sysslolösheten och deras kroppsliga smärta ledde till att de helst
utövade stillasittande aktiviteter inomhus t.ex. som att sitta vid datorn, se på TV och
att äta (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström 2009).

Att hantera sin livssituation
Denna kategori belyser hur barnen och ungdomarna hanterar de svåra känslorna som
uppkommer. Mat beskrivs av många barn och ungdomar som tröstfullt och kan
undantrycka många svåra känslor. Även barnens och ungdomarnas behov av
gemenskap och stöd från familj och vänner framkommer.

Mat som tröst

Barnen och ungdomarna beskrev att de använde maten och stillasittande aktiviteter
som en källa till tröst (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström 2009). Förutom att ge
tröst upplevde de att maten kunde ge en bättre relation till sina föräldrar eftersom
de hade något gemensamt, vilket skapade en närmare kontakt mellan dem. Barnen
och ungdomarna upplevde att orsaken till att de använde mat som tröst var att de
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hade svårigheter att hantera sina känslor och därför undantryckte dem med mat. Att
undertrycka och hålla sina känslor för sig själva hjälper dem att minimera svåra
upplevelser och känslor. De beskrev att maten hjälpte dem att stänga in och blockera
ut känslorna samt något att vända sig till för att få stöd, trygghet och ett tidsfördriv
som gjorde att de blev mer tillfreds. Barnen och ungdomarna beskrev att om de
tidigare hade upplevt en traumatisk förlust vände de sig ofta till mat som tröst, tog
avstånd från andra och höll alla känslor inom sig för att klara av den svåra
känslomässiga upplevelsen. Barnen och ungdomarna upplevde blandade känslor
kring maten eftersom den ibland fick dem att må bättre och ibland sämre. Även då
maten fick dem att må sämre så upplevde de svårigheter att sluta äta (Holland, Dallos
& Olver 2011).

Känna gemenskap och stöd

Barnen och ungdomarna beskrev att familjen har en stor betydelse (Holland, Dallos
& Olver 2011). De upplevde en stor lättnad över att ha en familj som de kan känna
förtroende för vilket gav dem en känsla av säkerhet. Barnen och ungdomarna kände
gemenskap och uppskattning när föräldrarna tog sig tiden att utöva fysiska aktiviteter
med dem vilket även minskade känslan av ensamhet. Dock utgjorde TV-tittande och
måltider en stor del utav aktiviteterna med föräldrarna (Gunnarsson Mériaux, Berg &
Hellström 2009). Barnen och ungdomarna beskrev att familjen och nära vänner
erbjöd stöd och skydd från personer och situationer som framkallade ångest, de
uttryckte även att hemmet var en trygg plats där de kände sig säkra (Griffiths och
Page 2008).

Barnen och ungdomarna upplevde att gemenskapen med andra barn var viktigt samt
att få känna sig som en del av något. Att bli uppmärksammad och bekräftad som en
viktig person gav dem stor tillfredställelse. Barnen och ungdomarna upplevde att
fritidsaktiviteter gav dem vänner samt en känsla gemenskap. Genom att delta i en
lagsport upplevde de en stark lagkänsla vilket gav dem ett ökat självförtroende.
Barnen och ungdomarna upplevde att de var en del av gemenskapen och kände sig
välkomna av sina lagkamrater och ledare när de utövade gymnastik (Gunnarsson
Mériaux, Berg & Hellström 2009). Barnen och ungdomarna upplevde även att en
stark gemenskap med vänner var en skyddande faktor för att inte utsättas för
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mobbning (Curtis 2008), de beskrev att anledningen till att de inte utsattes för
mobbning var för att de umgicks med de som ansågs vara populära i skolan. Det
resulterade i att de andra barnen istället blev rädda för dem (Wills et al. 2006).
Barnen och ungdomarna upplevde en önskan om att ha en god vän som de kunde
prata med om vardagliga problem, de upplevde att det var viktigt att vännen var
stöttade, ickedömande och empatisk (Griffiths & Page 2008). Barnen och
ungdomarna upplevde att djur var viktiga för deras välmående, de upplevde även att
djuren kunde ersätta mänskliga relationer (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström
2009).

Diskussion
Resultatdiskussion
Huvudfynden i denna litteraturstudie visar på att barn och ungdomars upplevelse av
att leva med fetma innebär att de känner ett fokus på den egna kroppen och
förväntningar på att de måste förändra den, de känner sig utsatta för mobbning och
använder sig av olika strategier för att klara av den situation de befinner sig i. Dessa
fynd kan ses som ett sorts lidande eftersom barnen och ungdomarna känner
ensamhet, att de inte duger som de är och inte passar in i samhällets ideal. Detta kan
kopplas till Katie Erikssons caritativa teori - att lindra lidande eftersom teorin
handlar om lidande, hälsa och vårdande som lindrar lidande. Enligt Eriksson skall
kärlek och barmhärtighet vara grunden i allt vårdande och hon anser att lidandet är
unikt för varje människa och formas av människan själv och dess omgivning (jfr.
Wiklund Gustin & Lindwall 2012, ss. 76-79).
I föreliggande litteraturstudie framkom det att barnen och ungdomarna upplevde ett
starkt missnöje, oro och ångest över sitt utseende, kropp och sig själva. De ansåg att
identiteten hade kopplats samman med fetman. Gall et. al. (2016) studie styrker detta
där det framkom att flickor med fetma upplevde ett större kroppsmissnöje och
psykiskt lidande än pojkar med fetma och jämfört med normalviktiga barn. Även i
Berg, Simonsson och Ringqvist´s (2005) studie styrks det, där pojkar med fetma
upplevde sig mer missnöjda med utseendet och vikten jämfört med sina jämnåriga
kamrater. En reflektion av detta är att både pojkar och flickor med fetma bryr sig
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mycket om hur de ser ut och värderar utseendet som något viktigt, samt att de lider
av ett ökat kroppsmissnöje än normalviktiga. Det framkom även i den föreliggande
litteraturstudien att barnen och ungdomarna trodde att fetma sågs som något
negativt i samhället, vilket gjorde att de ville förändra sig genom att gå ner i vikt
eftersom de trodde att de skulle bli mer accepterade och mindre mobbade. I Couch’s
et al. (2016) studie styrks detta där det beskrivs av överviktiga vuxna att de upplevde
smalhet som idealet som värderades som något önskvärt i samhället medan personer
med fetma stigmatiserades. Dessa smalhetsideal förmedlas via media, kändisar och
olika hälsobudskap. Deltagarna i studien såg smalhetsidealet som farligt i samband
med lättpåverkade ungdomar eftersom det främjar och upprätthåller riskfyllda
beteenden. Eriksson (1994, s. 40) menar på att i dagens samhälle upplever många
fördömelse från andra och att människor är snabba på att döma personer som är
annorlunda. Den personen som blir fördömd känner sig ogiltigförklarad och
förminskad som människa. En slutsats av detta är att det är extra viktigt för
sjuksköterskor som möter dessa barn och ungdomar med fetma att reflektera över
sina fördomar samt att ta hänsyn till och beakta de omgivande faktorerna som
påverkar barnen och ungdomarnas välbefinnande. Detta eftersom de barn och
ungdomar som har låg självkänsla riskerar att tappa motivationen ifall de upprepade
gånger höra utav omgivningen att ska vara eller se ut på ett visst sätt (jfr. Hwang &
Nilsson 2011, s. 277).

I litteraturstudien framkom det att barnen och ungdomarna kände sig ledsna,
deprimerade och oroliga. De upplevde att dessa känslor samt deras dåliga självkänsla
och självförtroende berodde på mobbningen och utanförskapet som de upplevde.
Detta kan styrkas i Browne’s reviewstudie (2012) där ungdomarna som blir mobbade
och retade på grund av deras vikt även de får liknande psykiska konsekvenser.
Litteraturstudiens resultat kan även jämföras med Libbey, Story, Neumark-Sztainer
och Boutelle’s (2008) studie som studerat barnens perspektiv på övervikt, där
resultatet visade att mobbning var förknippad med depression, sämre självkänsla,
ätstörda beteenden och ångest. Desto mer mobbning barnen blev utsatta för, desto
mer värderade barnen sig efter sin vikt och satte större värde på smalhet. Enligt
Eriksson omvårdnadsteori “den lidande människan” (1994, s. 63) kan modet hos en
människa lindra lidandet och göra så att människan kan möta livet och de prövningar
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som den ställs inför. Genom att använda och utveckla modet kan människan förändra
sitt livsöde, dock så kommer människan alltid tillbaka till en ofrihet och för att kunna
bryta detta lidande krävs mod och tapperhet till att våga följa sin inre kallelse. Detta
förutsätter dock att personen vågar tro på sina själv och sina möjligheter samt att
personen tror på att det finns en annan människa som kan hjälpa till om vägen blir
för svår. En reflektion av detta är att barnen och ungdomarna får en negativ påverkan
på deras psykiska hälsa utav mobbningen. Desto mer depressiva symtom
ungdomarna har så får de svårare att göra livsstilsförändringar vilket även beror på
en låg självkänsla, vid en högre självkänsla får de mer tilltro till sig själva (jfr.
Mazurek Melnyk et. al. 2006). Detta är en viktig aspekt att ta i beaktande när
sjuksköterskan möter dessa barn och ungdomar, viljan till en förändring kan finnas
men inte tilltron till sig själv och sin förmåga.
I denna litteraturstudie framkom det att barnen och ungdomarna upplevde sig
granskade av sina kamrater i skolmiljön, mest påtagligt under skolgymnastiken, vid
ombyte till gymnastikkläder samt när de åt i matsalen. Detta ledde till att barnen och
ungdomarna undvek gymnastiken samt anpassade vad, när och hur de åt. Detta kan
styrkas av Edmunds (2008) studie som där föräldrar till överviktiga barn beskrivit att
ett vanligt förekommande problem för barnen i skolan var att de blev retade när de
bytte om till gymnastikkläder. Konsekvenserna av detta var att barnen inte längre
ville delta i gymnastiken och kunde skolka hela dagen när de visste att det var
gymnastik. Liknande resultat finns även beskrivet i Browne’s (2012) reviewstudie
som visar att viktbaserad mobbning kan påverka den fysiska aktivitetsnivån hos
barnen med fetma. Kritik vid fysisk aktivitet kan relateras till negativa attityder mot
sport och lägre nivå av fysisk aktivitet. I denna litteraturstudie framkom det även att
barnen och ungdomarna helst utövade stillasittande aktiviteter inomhus på grund av
mobbningen de utsattes för, sysslolösheten och deras kroppsliga smärta. Detta kan
styrkas i Herman, Sabiston, Mathieu, Tremblay och Paradis (2014) studie som har
jämfört överviktiga och normalviktiga barns stillasittande tid samt deras fysiska
aktivitet där det visar att överviktiga barn ofta är mer stillasittande och hade svårare
att nå de dagliga målen av fysisk aktivitet än vad de normalviktiga barnen hade. En
möjlig slutsats av detta är att stillasittande och minskad fysisk aktivitet är en
konsekvens av den sociala utsattheten barn och ungdomarna upplever i skolmiljön.
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Denna utsatthet påverkar därför även barnets möjlighet till fysisk aktivitet och
därmed en potentiell viktnedgång.
Enligt Erikssons teori (1994, ss. 34-35) så kan människan lida på många olika sätt, ett
lidande kan skapas genom att personen utesluts från gemenskapen och inte tilldelas
någon position i samhället. Det kan vara svårt att uttrycka sitt lidande, många gånger
kan lidandet behöva förvandlas för att kunna uttryckas på ett mer konkret sätt tex.
genom smärta, ångest eller genom ett fysiskt uttryck. Detta kan styrkas av denna
litteraturstudie där det framkommer att de mobbade barnen och ungdomarna ibland
använde aggressivitet för att passa in och kunna hantera situationen som de hamnat
i. Slutsatsen som kan dras av detta är att barnen lär sig genom uppväxten hur de skall
tolka och ge uttryck för sina känslor samt hur de ska reagera på andras (jfr. Hawang
& Nilsson 2011, s. 273). Det är därför viktigt i sjuksköterskans möte med de
överviktiga barnen och ungdomarna att ta i beaktande deras sätt att uttrycka sig
eftersom de kan ha kommit olika långt i sin process att uttrycka sig. Detta kan
medföra att barnen inte alltid uttrycker sin situation muntligt utan att de kan ske via
ett beteende.
Litteraturstudien visade på att barnen och ungdomarna kände sig utanför, avvisade
och förlöjligade av sina kamrater samt att deras sociala interaktioner var bristfälliga.
De upplevde en stor önskan att få vara med i gemenskapen med de andra barnen men
de behövde kämpa för att bli en del av den. Detta belyser även Skär och Prellwitz
(2008) i sin studie där de har belyst hur det är att leva med fetma från en pojkes
perspektiv där även mammans och lärarens perspektiv beskrivs. Pojken beskrev att
han kände sig ledsen, utanför och ignorerad när han inte fick vara med i
gemenskapen med andra som han önskade. Edmunds (2008) studie styrker även
detta där det beskrivs av föräldrarna till överviktiga barn att barnen kände sig
utfrysta på grund av deras vikt och för att de inte blev inbjudna till kalas. De beskrev
även att folk dömer och stirrar på dem på grund av deras vikt. Erikssons (1994, s. 50)
teori belyser att alla människor behöver få sitt lidande bekräftat i mötet med
människor och de som lider vill uppleva gemenskap med andra. Om detta ej upplevs
skapas ytterligare lidande och känslor väcks av hopplöshet och förtvivlan. Detta
beskriver och visar på hur viktiga de sociala interaktionerna är för barn och
ungdomar och vilket lidande det kan medföra att känna sig utanför och avvisade.
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Detta belyser vikten av sjuksköterskans möte med dessa barn där det av stor
betydelse att barnen blir sedda och bemötta som människor samt uppskattade som
personer.
I litteraturstudiens resultat framkommer det att barnen och ungdomarna använder
olika hanteringsstrategier så som mat och stillasittande aktiviteter för att finna tröst.
Barnen och ungdomarna upplevde att maten kunde hjälpa dem att stänga in, hantera
och blockera sina känslor. Maten kunde även ge en bättre relation till föräldrarna
eftersom de då hade något gemensamt som skapade en närmare kontakt mellan dem.
Detta belyser även Brown, Schiraldi och Wrobleski’s (2013) studie utifrån unga
vuxnas perspektiv där det framkommer att dem som äter utefter sitt känsloläge ofta
har blivit erbjudna mat av familjemedlemmar under uppväxten när de varit ledsna
samt att de har visats kärlek och tacksamhet genom mat. En reflektion av detta är att
då maten används som en hanteringsstrategi kan det leda till negativa konsekvenser,
men eftersom många barn inte vet hur de skall hantera sin situation så är maten då
en kortsiktig lösning. Det kan beskrivas som att fly från sina känslor vilket styrks av
Eriksson’s (1994, ss. 67-68) teori där hon belyser människans olika försök att lindra
lidande eftersom människan i grunden inte vill lida och försöker därför övervinna
det. För att förinta lidandet finns det olika strategier, en av dem är att fly från sitt
lidande där lidandet förnekas och personen flyr eller springer undan det. Av detta
resonemang kan slutsatsen dras att barn använder olika strategier för att lösa sina
problem, barnen kan ibland välja en gammal strategi då de ställs inför ett nytt
problem eftersom det kan inge trygghet (jfr. Hwang & Nilsson 2011, s. 260). Då
sjuksköterskan möter dessa barn och ungdomar är det därför viktigt att undersöka
vilka strategier barnen vänder sig till för att hantera sina problem.
I litteraturstudien framkommer det att barnen och ungdomarna upplevde familjen
som betydelsefull och något som ingav trygghet. Dock beskrev några att deras
familjerelationer kunde vara komplicerade och att de önskade större acceptans och
stöd från familjen. Skär och Prellwitz (2008) styrker detta i sin studie där delade
meningar kring moderns och sonens relation framkom. Modern beskrev relationen
med sonen som djup, nära och ömsesidig, medan pojken tyckte att deras relation var
ensidig eftersom modern ofta bestämde vilken lek de skulle leka. Pojken fick dåligt
samvete och ville inte svika henne vilket resulterade i att modern fick bestämma lek.
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Eriksson (1994, s. 34) skriver att för den människa som strävar efter frihet, att få sina
behov tillfredsställda och få vara den personen vill vara, kan lidandet innebära en
ensamhet när personen inte blir förstådd och inte kan få vad den behöver. Detta
belyser problemet med att bli oförstådd, inte få tillräckligt med stöd och acceptans
och att en känsla av ensamhet kan upplevas trots att barnen och ungdomarna har
människor runt omkring sig. I mötet med dessa barn och ungdomar bör
sjuksköterskan beakta att barnens och ungdomarnas relationer med sina anhöriga
kan se olika ut. Men eftersom de upplever sina närstående som viktiga, kan
närstående med fördel inkluderas i barnens vård. Vården i dag inriktas mer och mer
på familjefokuserad omvårdnad eftersom familjen spelar en stor och oersättlig roll i
vården av barnet (Hallström 2015, s. 27).

Metoddiskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa barnens och ungdomarnas upplevelse
av att leva med övervikt och fetma. I resultatet av litteraturstudien framkom det
många olika upplevelser och erfarenheter som ger en inblick i hur barnen och
ungdomarna med övervikt och fetma kan känna, därför anses syftet besvarat.
Kvalitativ design har använts för att kunna få en inblick i barnens levda erfarenheter
och upplevelser. Den användes för att skapa förståelse och insikt om det berörda
området (jfr. Henricson & Billhult 2012, s. 130).
Artiklar har sökts i flera databaser med omvårdnadsfokus vilket stärker
litteraturstudiens trovärdighet eftersom chansen att hitta relevanta träffar ökar
(Henricson 2012, s. 473). Två litteratursökningar genomfördes, en inledande och en
egentlig litteratursökning. Detta gjordes för att lära känna litteraturen och för att
hitta relevanta sökord, vilket stärker bekräftelsebarheten (jfr. Wallengren &
Henricson 2012, ss. 489-490). Ett hinder i sökprocessen kan vara det mänskliga
språket eftersom ett ord kan ha många olika synonymer och böjelser, vilket kan skapa
ett problem vid sökningar i databaser (Östlundh 2012, s. 65). Detta har försökts
undvikas genom att det specifika ordet och dess böjning har slagits upp i en ordbok
eller via svensk MeSH. Begreppet fetma valdes att användas som en sammanslagen
definition av både övervikt och fetma för att förenkla framställningen av resultatet
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samt eftersom övervägande av barnen i studierna definierades med fetma (>95
percentilen).
De begränsningar som användes anser författarna var relevanta eftersom de uteslöt
de studier som inte var tillräckligt nya samt de studier som belyste vuxnas perspektiv.
Begränsningen gällande vilka årtal studierna skulle vara publicerade inom hade
kunnat avgränsas ytterligare eftersom det visade sig att det fanns nyare artiklar att
tillgå. I denna litteraturstudie har en urvalstabell med begränsningar samt tydliga
inklusion- och exklusionskriterier gjorts. Detta tillsammans med en tydlig
beskrivning av urvalet, datainsamlingsmetoden och analysförfarandet ökar
bekräftelsebarheten (jfr. Wallengen & Henricson 2012, ss. 488-489). En begränsning
till västerländsk kultur hade kunnat ses som en fördel i denna litteraturstudie, men
kunde inte tillämpas på grund av svårigheterna att hitta tillräckligt många studier. I
litteraturstudien kommer sju studier från västerländsk kultur, varav fyra från
Storbritannien, en från Sverige, en från Skottland och en från USA. De två studier
som inte hade västerländsk kultur kommer från Mexiko och Sydafrika, dessa två
studiers resultat skiljer sig dock inte nämnvärt från de andra. Anledningen till att
författarna helst skulle velat ha studier från liknande kultur som Sverige, är att synen
på övervikt och fetma kan skilja sig åt i världen. I litteraturstudien är används studier
från både flickors och pojkars perspektiv, varav tre om flickor, en om pojkar och
resterande fem studier är om båda könen. Författarna anser att en bättre
överförbarhet skulle fås om alla studier innehållit båda könens perspektiv. Dock
kunde inte den begränsningen göras eftersom det skulle riskeras att värdefull
information skulle kunna missas.
Kvalitetsgranskningen av studierna gjordes med SBU:s granskningsmall för
kvalitativa studier. Det gjordes först av författarna var för sig, sedan tillsammans för
att diskutera vilken kvalitetsnivå som skulle sättas, att sitta tillsammans i
litteratursökning och kvalitetsgranskning stärker trovärdigheten (jfr. Wallengren &
Henricson 2012, s. 490). En svårighet med denna granskningsmetod var att värdera
vilken kvalitetsnivå de olika studierna hade eftersom ingen av författarna har någon
tidigare erfarenhet av att kvalitetsgranska vetenskapliga studier. En metod som hade
kunnat användas för att eventuellt minska risken att göra fel val är Olsson och
Sörensens (2011, s. 279) mall för kvalitativa artiklar som ger poäng som sedan räknas
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ut till en procentsats, man får då veta om studien har låg, medel eller hög kvalité.
Författarna anser att denna metod hade kunnat underlätta vid kvalitetsgranskningen
eftersom att studierna kvalitetsbestäms där efter ett system och inte bara efter
författarnas egen tolkning av vad som är låg, medel och hög kvalité.
Analysen genomfördes med inspiration av Graneheim Hällgren och Lundmans
kvalitativa innehållsanalys som beskrivits detaljerat och noggrant, vilket ökar
möjligheten att studien skulle kunna upprepas och möjligheten att överföra resultatet
till andra grupper ökar (jfr. Wallengren och Henricson 2012, s. 492). Båda författarna
har under analysförfarandet deltagit och de nya insikterna har diskuterats under
genomförandet, detta anses öka tillförlitligheten (jfr. Hanson, Blamer & Giardino
2011). Författarna satte sig in i ämnet innan studien påbörjades, data samlades in
från fler än en studie samt att de valda studierna lästes och granskades vid ett flertal
tillfällen under en längre tid, detta ökar studiens trovärdighet (jfr. Hanson, Blamer &
Giardino 2011). Dock anser författarna att fler studier skulle kunna implementeras
för att öka evidensen för litteraturstudien.

Forskningsetisk diskussion
Alla studier i litteraturstudiens resultat var etiskt godkända och i flertalet av dem
fanns även ett etiskt resonemang där det belyst att deltagandet i forskningen är
frivilligt och att de får ångra sig under vägens gång. Författarna ansåg att det var
viktigt att studierna var etiskt godkända och helst förde ett etiskt resonemang för att
veta att ingen kommit till skada av studien. En svaghet i denna litteraturstudie är att
ingen av författarna har engelska som modersmål, men för att undvika feltolkningar
och missuppfattningar har mycket tid lagts ner åt översättning så att den egentliga
förståelsen förstås. Kjellström (2012, s. 86) beskriver att det finns en risk för
feltolkningar då studenter gör litteraturstudier eftersom de kan ha bristande kunskap
om det engelska språket vilket kan påverka vilka artiklar som väljs till studien.
Författarna anser att val av artiklarna inte påverkats av språkbrister, då dessa val
enbart har gjorts efter studiens syfte. Förförståelsen har ständigt bearbetats genom
att diskutera och reflektera över vilken kunskap som besitts innan och vad som
framkommit ur resultaten. Wallengren och Henricson (2012, s. 489) belyser vikten av
att ständigt arbeta med sin förförståelse för att inge större trovärdighet. När
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oenigheter och skilda uppfattningar uppkommit mellan författarna har de diskuterat
tills att en gemensam uppfattning bildats. I resultatet i litteraturstudien har all data
redovisats oavsett författarnas värderingar och åsikter.

Konklusion
Litteraturstudien visade på att barn och ungdomar med övervikt och fetma ofta
upplevde sin livssituation som negativ vilket även i många fall gav en negativ psykisk
påverkan. Utanförskap och ensamhet är genomgående känslor i barnens och
ungdomarnas vardag där de ofta blev utsatta för mobbning. Den sociala utsattheten
gav ofta en negativ självbild och kroppsuppfattning vilket i sin tur ledde till att barnen
och ungdomarna upplevde en önskan om att passa in. Närståenderelationer var en
viktig del i barnen och ungdomarnas liv trots att de även kunde innebära negativitet.
Den kunskap som framkommit i litteraturstudien kan användas för att ge stöd till
sjuksköterskor så att de får en större förståelse för överviktigas barn och ungdomars
livssituation. Detta skulle kunna utvidga sjuksköterskans kunskapsområde så att
bemötandet till barnen och ungdomarna anpassas efter deras behov och upplevelse.
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014) har
sjuksköterskan ett eget ansvar för hur hen utövar yrket, genom att ständigt och
återkommande lärande upprätthålla sin yrkeskompetens.
Vidare forskning inom barn och ungdomars upplevelse av att leva med övervikt och
fetma skulle med fördel kunna fokuseras på pojkars upplevelse eftersom vid sökning
av studier till denna litteraturstudie så förekom det fler studier från flickors
perspektiv. Det skulle även vara intressant att studera olika kulturella skillnader i
synen på övervikt och fetma för att få ett vidare perspektiv.
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träffar

Urval
1*
(dubble
tter)

Urval 2**

Urval
3***

11/112016

Cinahl

Headings: Pediatric
obesity AND Self
concept AND Attitude
to obesity

Peer-reviewd,
engelska

5

2

1

1

14/112016

Cinahl

Headings: Pediatric
obesity AND
Adolescence AND
Activities of Daily Living

Peer-reviewd,
Engelska

7

1

1

1

14/112016

Cinahl

Headings: Body Mass
Index AND Pediatric
Obesity AND Body
Image

Abstract
Available,
2010-2016
English, Peer
Reviewed, All
Child

18

5 (1)

1 (1)

1 (1)

14/112016

Pubmed

MeSH: Obesity AND
Body Image AND
Qualitative Research
AND
Adolescent

Engelska,
2001-2016

10

3(1)

2 (1)

2 (1)

15/112016

Pubmed

MeSH: Adolescent AND
Obesity AND Emotions
AND Fritext: Interview

Engelska

26

9 (2)

2(2)

2(2)

15/112016

PsycINFO

Thesaurus: Obesity
AND Adolescents AND
Fritext: Lived
experiences

Engelska,
2001-2016

10

4

1

1

17/112016

Pubmed

Fritext:
Adolescents AND
Emotional AND Obesity
AND Bullying

2001- 2016
English

21

3(1)

1 (1)

1(1)

*Artikeln stämmer mot syftet efter att titeln och abstraktet lästs
**Artikeln stämmer mot syftet efter att ha jämförts med inklusions- och
exklusionskriterierna samt att artikeln har lästs i fulltext
*** Artikeln är kvalitetsgranskad och ingår i resultatet.

Bilaga 2
Artikelgranskningsmall

Bilaga 3
Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning
Författare.
År. Land
Axsel.
Myburgh.
Poggenpoel.
2016.
Sydafrika.

Titel

Syfte

Urval

Metod

Resultat

Kvalitet

Adolescent boys
with obesity:
the lived
experiences.

Syfte: Att ge en
förståelse av unga
pojkar som lever
med fetma

Nio pojkar (13-18 år
gamla), där 6 av dem nu
är överviktiga och 3 har
varit tidigare. Alla var
från ett
medelklassområde och
var från den vita delen
av befolkningen, de
pratade engelska och
afrikanska, Etiskt
godkänd.

Kvalitativ ansats. Data
samlades med
djupfenomenologiska
intervjuer, direkt
observation och
fältanteckningar. Vid analys
gjordes tematisk kodning.

Tre teman beskrivs i resultatet. Tema 1:
Fetma - att leva ett tomt liv i en hel
kropp. De vart retade, kände sig
oattraktiva, stigmatisering pga vikten.
Tema 2: Självupplevd social sårbarhet
från att bli retad och underkastad. De
kände sig socialt utsatta och ej
accepterade av omgivningen. Kände sig
ofta ledsna och hade depressionssymtom.
Tema 3: Att hantera erfarenheten att bli
avvisad. Där beskrivs olika
copingstrategier ungdomarna använde
t.ex. att de försökte passa in,
humörsproblem, tillbakadragenhet,
försöka gå ner i vikt pga. rädslan att dö i
förtid.

Låg

Chung.
Sherman.
Goodman.
Bickham.
Rich. 2013.
USA

Exploring the
Perspectives of
Obese
Adolescent Girls

Syfte: Undersöka
överviktiga
tonårsflickors
perspektiv om vikt
och hälsa för att
bättre förstå
faktorer som kan
motivera eller
hämma
hälsofrämjande
beteendeförändring
ar.

Deltagarna rekryterades
till en annan studie först,
som studerade 21
överviktiga & 21
normalviktiga. Av dessa
valdes 14 överviktiga
flickor ut. Ålder 12-20
år. Dessa bodde i
förorter som speglade
den övriga befolkningen.
Etisk godkänd.

Videoinspelningar under 2
veckor som deltagarna
gjorde självständigt, utifrån
olika frågeställningar. Varje
persons inspelning blev
mellan 20-32h. Det
inspelade materialet
loggades och kodades med
hjälp av två program för
kvalitativ analys. I analysen
togs både ljud, visuella
element, sammanhang och
omständigheter med. Detta
presenterades i kategorier
med nyckelcitat.

Deltagarna i studien värderade oron om
utseende större än den fysiska hälsan och
konsekvenserna av fetma. Även
ambivalens om fetma och
beteendeförändringar var vanliga. Det var
vanligt med oro om deras kort- och
långsiktiga hälsa, men ännu mer
framträdande var ångesten om sitt
utseende. Denna ångest visade sig vara
intimt knuten till deras uttryck av
ambivalens.

Hög

Författare.
År. Land
Curtis. 2008.
Storbritannien

Titel

Syfte

Urval

Metod

Resultat

Kvalitet

The experiences
of young people
with obesity in
secondary
school: some
implications for
the healthy
school agenda

Syfte: Belysa
ungdomar med
fetmas upplevelser i
“secondary school”
i förhållande till
problemområden
med National
Healthy School
Programme (HSP).

18 barn mellan 10-17 år
rekryterades från ett
samhällsbaserat fetma
interventionsprogram i
Storbritannien. Brev och
informations broschyrer
skickades till ungdomar
och deras föräldrar.
Ungdomarna fick
underteckna ett separat
medgivande till
forskningen. Etiskt
godkänd.

Kvalitativ studie. Data
samlades in via fokus
gruppdiskussioner och
individuella intervjuer i
hemmet. De
bandinspelades. All data
som framkom under
intervjuerna transkriberades
ordagrant. Data
importerades till kvalitativa
dataprogrammet NVivo2 för
att underlätta kodning.
Tematisk analys av data
genomfördes.

Resultatet visade att social exkludering är
en vanlig känsla hos barnen och
ungdomarna med fetma. Barnen beskrev
svårigheter vid gymnastiken då de kände
sig uttittade och retade, därför undvek
många gymnastiken. Många kände sig
även uttittade och dömda när de åt. Det
beskrevs även att nästan alla blev
mobbade.

Medel

Everyday
experiences of
life, body and
well-being in
children with
overweight.

Syfte: Att beskriva
vardagliga
erfarenheter av
livet, kroppen och
välbefinnandet hos
barn med övervikt.

16 deltagare valdes ut
av skolsköterskor från 7
grundskolor. Skolorna
var från låg, mellan och
hög socioekonomiska
distrikt. Svenskspråkiga
barn mellan 10-12 år
deltog. Etiskt godkänd.

En kvalitativ design. Data
samlades in vid enskilda
intervjur som
bandinspelades. De fick
även med hjälp av
piktogram välja två ritade
barnfigurer, en skulle
motsvara hur de tyckte att
de såg ut nu, och en hur de
ville se ut. Intervjuerna
transkriberades ordagrant,
text som beskriver
fenomenet sattes ihop och
bildade en analysenhet.
Kvalitativ innehållsanalys
användes.

Resultatet visade att 2 barn var nöjda
med sin kropp, och resten missnöjda och
ville bli smalare. Många tyckte att deras
kropp var oproportionerlig, speciellt över
magen. Det var vanligt förekommande att
de åt mat ensamma framför TV:n och
många beskrev ett ihållande sug efter
socker. Många av barnen sov för lite och
för dåligt. Övervägande ansåg att de hade
goda kunskaper om en hälsosam livsstil.
Det var många som tycker att det är
viktigt att känna laganda för att få
förbättrad självkänsla. Husdjur beskrevs
som en viktig del i mångas liv. Många
upplevde sig som ensamma och sökte
därför tröst i mat.

Hög

Gunnarsson,
Mériaux.
Berg.
Hellström.
2009.
Sverige.

Författare.
År. Land
Griffiths.
Page. 2008.
Storbritannien

Titel

Syfte

Urval

Metod

Resultat

Kvalitet

The Impact of
Weight-related
Victimization on
Peer
Relationships:
The Female
Adolescent
Perspective

Syfte: Undersöka
sambandet mellan
fetma och
mobbning samt
vilken inverkan
detta har på
relationerna.

Unga kvinnor 12-18 år,
definierades med fetma
och hade engelska som
modersmål. 12 bjöds in
till studien, varav 5
svarade tillbaka och
deltog. Etisk godkänd.

2-3 ljudinspelade,
semistruktuerade intervjuer
genomfördes med varje
deltagare. De intervjuades
inom olika teman.Tolknings
fenomenanalys (IPA)
användes vid tolkning av
insamlat material.
Analyserades genom 3 steg
som slutligen kom fram till
teman.

Resultatet delades upp i två delar, första
delen visade bla. att deltagarna i studien
utsatts för mobbning, dock varierade
typen av attacker. Alla deltagare
rapporterade fall av verbal och
relationsmobbning. De beskrev det som
ett resultat av stor stigmatisering.
Deltagarna beskrev en rad
copingstrategier. Andra delen delades in i
kategorier: Vikten av en bästa vän, svårt
att lita på vännen, isolering, familjen som
sköld, kamratångest, dåligt
självförtroende som en barriär, stödja
andra.

Medel

Holland.
Dallos. Olver.
2011. England

An exploration
of young
womens
experiences of
living with
excess weight

Syfte: Att belysa
unga kvinnors
upplevelser att leva
med övervikt

Åtta unga kvinnor, i
åldern 13 till 16 år,
rekryterades från NHS
(National Health Service)
viktkontrolltjänst. Ett
medicinskt tillstånd fick
inte ligga till grund för
fetman. De skulle ha
minst en överviktig
förälder. Ångest- och
depressionsformulär
gjordes. Etiskt godkänd.

Semistrukturerade
intervjuer genomfördes som
pågick i ca 45 minuter var.
Intervjuerna ljudinspelades
och transkriberades
ordagrant. Tolknings
fenomenanalys (IPA)
användes vid tolkning av
insamlat material för att
resultera i teman.

Rapporteras i två sektioner. Första
sektionens resultat sorterades i fyra
övergripande teman: emotionell reglering,
fokusera på familjeförhållanden, brist på
kontroll och självkänsla. Andra sektionen
har störst fokus på de försvarsmekanismer
som deltagarna använder. Resultatet tyder
på att dessa unga kvinnor tenderar att
minimera effekterna av sina motgångar
och familjekonflikter som härrör till
problemet. De skyller lätt på sig själva och
tar stort ansvar för att försöka klara av
sina problem. Mat är en viktig källa till
tröst .

Medel

MartínezAguilar.
Flores-Peña.
Rizo-Baeza.
AguilarHernández.
VázquezGalindo.
GutiérresSánchez.
2010. Mexico.

7th to 9th
Grade Obese
Adolescents’
Perceptions
About Obesity in
Tamaulipas,
Mexico

Syfte: Att
undersöka
överviktiga
ungdomars
uppfattning om
övervikt.

24 ungdomar som gick i
7-9:e klass i en
kommunal skola i
Mexiko. 11-15 år.
Deltagarna identifierades
genom en tidigare studie
där vikt och längd
mättes. Etisk godkänd.

Videoinspelade
semistruktuerade intervjuer,
ca 30 minuter långa
genomfördes. Intervjuerna
fortsatte tills datamättnad
uppstod och betydelsen
förstods. En tematisk
analysteknik användes för
dataanalys.

Presenteras i sex teman: Definition av
fetma och etiologi, perception och känslor
som produceras av fetma, begränsningar
på grund av fetma, avvisad av andra,
psykologiska försvarsmekanismer mot
fetma och åtgärder. Det konstaterades att
deltagarna hade psykiska
försvarsmekanismer till sitt förfogande
mot fetma och att vissa av dem ville vidta
konkreta åtgärder för att gå ner i vikt.

Medel

Författare.
År. Land

Reece. Bissell.
Copeland
2015. United
Kingdom

Wills. BackettMilburn.
Gregory.
Lawton. 2006.
Skottland.

Titel

Syfte

Urval

Metod

Resultat

Kvalitet

‘I just don’t
want to get
bullied
anymore, then I
can lead a
normal life’;
Insights into life
as an obese
adolescent and
their views on
obesity
treatment

Syfte: Undersöka
ungdomars
upplevelser av att
leva med övervikt
och deras
engagemang i
fetmabehandlingar.

12 deltagare i åldern 11
till 16 år gamla
rekryterades genom
olika
viktkontrollsprogram i
Storbritannien. Alla
deltagare definierades
som kliniskt överviktiga.
Etisk godkänd.

Semi-struktuerade,
ljudinspelade intervjuer
genomfördes antingen en
och en eller i små grupper
om 2-3 st. Intervjuerna tog
15-35min. 12 öppna frågor
med möjligheter till
följdfrågor ställdes.
Intervjuerna transkriberades
ordagrant och avidentifieras.
Tematisk analysmetod
användes, så att det
bildades flera olika teman.

Resultatet i studien presenteras i tre
teman: Tankar om de avgörande
faktorerna för fetma, erfarenheter av
fetmabehandling, medvetenhet och
föreställningar kring alternativa
behandlingsmetoder. Resultatet visade att
de negativa erfarenheterna hos
ungdomarna ofta var förknippade med
känslor av låg självkänsla, skam eller
stigmatisering kopplat till svårigheter att
få vänner. Ungdomarna pratade även om
att viljan att tappa vikt fanns men det
fanns även en osäkerhet hur man behåller
den nya vikten.

Medel

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

Syfte: Upptäcka om
och hur vikt och
kroppsstorlek
påverkar andra
områden av
tonåringars vardag;
samt hur dessa
problem upplevs
och uppfattas samt
om den medicinska
definitionen av
fetma avspeglas i
ungdomarnas oro.

Barn som bor i
socioekonomiskt
missgynnade
förhållanden. Ett
screeningformulär
skickades ut till 8 klasser
i årskurs 2 och 3. Frågor
om social information,
BMI mättes. 36 personer
valdes ut, 18 flickor och
18 pojkar valdes ut, 18
av dem var
normalviktiga och 18 var
överviktiga. Etiskt
godkänd.

Kvalitativ metod.
Intervjuades hemma, mellan
45-90 min. Intervjuer
transkriberades i sin helhet
och analys påbörjades
medan uppgifterna
fortfarande kom in. Frågor
utvecklades eftersom nya
teman framkom under
datainsamlingen början.
Analysen skedde med hjälp
av kvalitativ data insamlings
metod.

Överviktiga barn upplevde att de är
mobbade och strävade efter smalhet.
Många överviktiga såg inte fetmans
negativa konsekvenser på hälsan, dock
var det bara några som såg några fördelar
med att förlora vikt. De normalviktiga
tonåringarna trodde ofta att de var
överviktiga och kände en stor ångest över
mat/motion, denna ångest upplevde även
de två deltagarna som hade grav fetma.
De ogillade sina kroppar och åtog extrema
åtgärder för att gå ner i vikt.

Medel

