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Sammanfattning    
Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett ökande samhällsproblem och 
övervikten och/eller fetman kan påverka barnen och ungdomarnas hälsa. Det ligger 
mycket skam och skuld i att ha övervikt och/eller fetma och för att sjuksköterskan ska 
kunna ta upp ämnet på ett bra sätt krävs god kunskap och förståelse om hur detta 
påverkar barnen och ungdomarnas vardagsliv. Syftet med examensarbetet är att belysa 
hur barn och ungdomar upplever att deras övervikt och/eller fetma påverkar 
vardagslivet. Examensarbetet baseras på en systematisk litteraturstudie som består av 
åtta kvalitativa artiklar vilka har analyserats utifrån Axelssons (2012) modell. Resultatet 
presenteras i tre huvudteman med åtta underliggande underteman. Dessa är: 
Utanförskap till följd av mobbning (Känslan av att bli mobbad, Känslan av hur 
relationer påverkas, Känslan av social isolering och av rädslan för att bli granskad). 
Begränsningar relaterade till den subjektiva kroppen (Känslan av att vara begränsad 
på grund av sin fysiska kropp, Känslan av att vara begränsad på grund av sin själsliga 
kropp). Viktminskning – ett steg i att uppnå hälsa (Känslan av att vilja gå ner i vikt och 
svårigheten att uppnå en bra följsamhet, Känslan av att lyckas eller inte lyckas med 
viktminskningen, Känslan av att ha eller inte ha stöd från familj och vänner). 
Huvudfynden är att den mobbning som barn utsätts för på grund av övervikt/fetma, 
ledde till social isolering och ett utanförskap. Barnen och ungdomarna mådde även 
psykiskt dåligt på grund av mobbningen och detta visade sig i att de inte kunde vara 
nöjda med sig själva eller kunde känna välbefinnande. Slutsatsen är att övervikt 
och/eller fetma påverkar barn och ungdomars vardagsliv i stor utsträckning och 
sjuksköterskan behöver vara medveten om detta för att kunna vårda barnen och 
ungdomarna på ett bra sätt. 
 
Nyckelord: Barn, ungdomar, övervikt, fetma, vardagsliv, mobbning, utanförskap, 
begränsningar  
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INLEDNING 
 
Övervikt och/eller fetma hos barn och ungdomar är ett aktuellt ämne då det är ett 
ökande problem i dagens samhälle. Detta ställer krav på sjuksköterskor, i form av 
kunskap och förståelse för hur övervikt och/eller fetma påverkar barnen och 
ungdomarnas vardagsliv, då denna patientgrupp träffas på allt oftare. Vi har under 
utbildningen läst den valbara pediatrikkursen där vårt intresse för detta ämne väcktes. 
Vi vill med denna uppsats nå en fördjupad förståelse av hur det är för barnen och 
ungdomarna att leva med övervikt och/eller fetma, för att bättre kunna möta och ge stöd 
åt dem och dess anhöriga. Examensarbetet kan bidra till ökad kunskap för oss som 
sjuksköterskor om hur det är för barn och ungdomar att leva med övervikt och/eller 
fetma. Om examensarbetet blir läst av andra kan det även bidra till ökad kunskap och 
förståelse i samhället. 
 
 
BAKGRUND 
 

Övervikt och/eller fetma hos barn och ungdomar 
 

Växande samhällsproblem  
 
Fetma och övervikt har ökat de senaste åren och har idag blivit ett folkhälsoproblem. 
Under de senaste 15 åren har antalet barn och ungdomar med övervikt eller fetma 
tredubblats och en mätning från 2010 visade att 25 procent av tioåringarna i Sverige 
hade övervikt och sex procent fetma (Börjeson Munk 2010, s.443).  
 

Orsaker 
 
Övervikt och fetma beror oftast inte bara på en orsak. Faktorer som kan påverka eller 
öka risken för övervikt och fetma är ärftlighet, psykosociala faktorer och livsstil. Den 
faktor som påverkar övervikten och fetman mest är barnen och ungdomarnas, samt 
familjens, förhållande till mat och motion, då kost och fysisk aktivitet är direkt relaterat 
till vikten (Lawrence, Hazlett & Hightower 2010, s.148).  
 
En av de största orsakerna till att övervikt och fetma ökar i samhället är att vår livsstil 
har förändrats kraftigt under en kort tidsperiod. Människans kropp är byggd för arbete 
och dagens samhälle bidrar inte längre till vardaglig fysisk aktivitet i den utsträckning 
som det gjorde förr. Människan får ett bekvämare liv på bekostnad av hälsan (Börjeson 
Munk 2010, s.444; Jansson 2012). Barnen och ungdomarnas liv blir mer stillasittande 
och många väljer att åka buss eller bil korta sträckor för att ta sig dit de ska, istället för 
att gå eller cykla. Detta samtidigt som skärmtiden (användandet av TV, datorer, 
mobiler, i-pads) ökar (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.17).  
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Barnen och ungdomarna har ofta oregelbundna matvanor och kosten består av mycket 
kaloririk mat. Det förekommer att de hoppar över måltider för att istället äta onyttiga 
mellanmål (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.17; Berg, Simonsson & 
Ringqvist 2005, s.98). 
 

Konsekvenser 
 
Övervikt och fetma kan skapa både fysiska och psykiska problem för barnen och 
ungdomarna. Det kan visa sig som svårigheter att röra sig eller smärta i kroppen, till 
exempel ryggvärk, huvudvärk eller ont i magen. Övervikten och fetman kan också 
resultera i somatisk ohälsa, till exempel försämrad tandstatus, astma, högt blodtryck, 
höga blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Övervikt och fetma kan även 
orsaka snarkningar, sömnapné och sömnproblem vilket bidrar till en minskad sömn och 
sämre ork på dagen. Psykisk ohälsa kan visa sig som oro, depression, nervositet, 
irritation och minskad självkänsla (Berg, Simonsson & Ringqvist 2005, s.98; Pulgarón 
2013 ss.19-21). 
 

Body Mass Index för barn och ungdomar (iso BMI) 
 
Body Mass Index (BMI) är ett mätredskap för att avgöra undervikt (<18,5), normalvikt 
(18,5-25), övervikt (>25) och fetma (>30). BMI beräknas på följande sätt: Vikt/(längd i 
meter x längd i meter)=BMI. I barntabellerna är siffrorna omräknade för att följa 
barnens utvecklingskurva och kallas därför iso BMI 25 (övervikt) och iso BMI 30 
(fetma). Gränsen för övervikt och fetma varierar mellan kön och med ålder. Nedan visas 
två figurer som ger en överblick över iso BMI kurvorna för pojkar och flickor (Jansson 
2012). 
 
Figur 1.   Figur 2.  
 

                    
 
Vi har fått medgivande att använda bilderna av illustratören Lotta Persson (2012).  
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Behandlingsmetod 
 
Redan när barnen är tre år ökar risken för att övervikten och/eller fetman inte försvinner 
(Jansson 2012). Iso BMI börjar kontrolleras redan vid fyra års ålder i Sverige hos 
barnavårdcentralerna, då det har visat sig att tidiga insatser mot övervikt och fetma ökar 
förutsättningarna för att barnet ska nå normalvikt (Börjeson Munk 2010, s.443). 
 
Ju tidigare barnen och ungdomarna kan få hjälp och behandling för sin övervikt 
och/eller fetma desto bättre resultat ger behandlingen. I Sverige kan barn få behandling 
mot sin övervikt från sex års ålder och mot fetman från fyra års ålder. Behandlingen 
består av att se över mat- och motionsrutiner samt skärmtid för barnen och ungdomarna, 
samt att ge stöd till både dem och föräldrarna. Behandlingen anpassas efter barnens och 
ungdomarnas ålder men stöd från föräldrarna behövs för att uppnå gott resultat och en 
bra följsamhet (Jansson 2012). Med stöttning från föräldrar, går det ofta bra för barnen 
och ungdomarna att dra ner på sockerkonsumtionen och onyttig mat i hemmet, samt 
minska portionsstorlekarna. Svårigheterna för barnen och ungdomarna är att följa en 
hälsosam kost under skoltid och fritid när inte föräldrarna är närvarande (Melin & 
Lenner 2009, s.500).  
 

Att leva med övervikt och/eller fetma 
 
Björck och Sandman (2007, s.15) beskriver vårdrelationen som relationen mellan 
vårdare och patient. Vårdrelationen står i centrum för vårdandet och det är här vårdaren 
kan möta patienten som en hel människa, här och nu. Därför blir vårdrelationen kärnan i 
vårdprocessen. 
 
Övervikt och/eller fetma är ett tabubelagt ämne som många barn och ungdomar gärna 
undviker att prata om vilket kan påverka deras vilja att delta i behandlingen negativt 
(Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Melin & Lenner 2009, 
s.502). Det är därför en viktig del i behandlingen att sjuksköterskan skapar en god 
vårdrelation till barnen och ungdomarna. Det görs enligt Björck och Sandman (2007, 
s.16), genom att sjuksköterskan visar närvaro, medlidande och omsorg samt fungerar 
som en vägvisare för barnen och ungdomarna i deras behandling mot övervikten 
och/eller fetman. När sjuksköterskan visar delaktighet och erbjuder omsorg till barnen 
och ungdomarna kan de utvecklas och växa som människor med stöd av vårdrelationen 
och på så vis kan deras lidande lindras. 
 
Eriksson (1994, s.21) beskriver lidande som något negativt eller ont där lidandet i sig 
blir en kamp som människan måste leva med.  
 
Barn och ungdomar kan uppleva att deras övervikt och/eller fetma skapar ett lidande för 
dem genom att hindra dem från att till exempel känna sig lyckliga och nöjda med sig 
själva (Curtis 2008, s.414; Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, s.882; 
Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.921; Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills, Backett-
Milburn, Gregory & Lawton 2006, ss.400-401).  
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Björck och Sandman (2007, s.16) skriver om hur patientens lidande är det som 
motiverar vårdandet och att sjuksköterskan och behandlingen mot övervikt och fetma 
har som syfte att lindra barnen och ungdomarnas lidande, samt främja hälsa och 
välbefinnande. Eriksson (1994, ss.63-64) menar att hälsa kan förknippas med ordet 
helhet vilket innefattar kropp, själ och ande. Hinder för att kunna uppleva hälsa kan vara 
lidande. Om lidandet blir outhärdligt mister vi vår förmåga att uppleva hälsa och 
lidandet förlamar oss och hindrar oss att växa. Wiklund (2003, s.80) beskriver hur 
välbefinnande är kopplat till människans inre upplevelse och utgår från personens 
livsvärld. Känslan av välbefinnande är subjektiv och personlig.  
 
Övervikt och/eller fetma kan påverka barn och ungdomars förmåga att kunna uppleva 
hälsa och välbefinnande då den subjektiva kroppen förändras (Curtis 2008, s.415; 
Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, ss.17-18; Lorentzen, Dyeremose & 
Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, ss.921-922; Thomas & 
Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, s.402). Merleau-Ponty (1997, se Wiklund 2003, 
s.49) menar att den subjektiva kroppen är säte för vår identitet och våra upplevelser. Vi 
skapar en bild av oss själva och den värld vi lever i genom våra sinnen, det vi hör, ser 
och känner och den subjektiva kroppen innefattar både vår fysiska kropp och vår själ. 
Wiklund (2003, s.51) skriver att vår själ är vår förmåga att känna, tänka, fatta beslut och 
är människans självmedvetenhet. När kroppen förändras som vid till exempel övervikt 
och fetma, kommer barnen och ungdomarnas upplevelse av sig själva och tillgången till 
världen därför att förändras.  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Många barn och ungdomar lider av övervikt och/eller fetma. Det kan påverka deras 
vardagsliv, deras uppfattning av dem själva och deras förmåga att känna hälsa. Det är 
viktigt för sjuksköterskan att förstå varför barn och ungdomar kan få problem med 
övervikt och/eller fetma, samt hur familjesituationen och barnen och ungdomarnas 
förhållande till mat och fysisk aktivitet kan påverka dem. Det ligger mycket skam och 
skuld hos barnen och ungdomarna som lider av övervikt och/eller fetma och för att 
sjuksköterskan ska kunna ta upp ämnet på ett bra sätt, krävs god kunskap och förståelse 
av hur detta påverkar barnen och ungdomarnas vardagsliv. Detta är en förutsättning för 
att sjuksköterskan ska kunna skapa en god vårdrelation till barn och ungdomar som lider 
av övervikt och/eller fetma och på så vis kunna ge dem en effektiv behandling.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet är att belysa hur barn och ungdomar upplever att deras övervikt och/eller fetma 
påverkar vardagslivet. 
  
 



 5 

METOD 
Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie (Axelsson 2012, s.203) grundad på 
åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserats med hjälp av Axelssons (2012, 
s.213) modell. Modellen bidrar till att få en bra överblick av tidigare forskning och en 
fördjupad kunskap om hur övervikt och/eller fetma påverkar barn och ungdomars 
vardagsliv, både för författarna, professionen och för samhället (Axelsson 2012, s.205).  
 
Artiklarna handlar om barn och ungdomar som lider av övervikt och/eller fetma men i 
examensarbetet kommer detta att benämnas övervikt/fetma. Barn och ungdomar 
kommer att benämnas som barn i examensarbetet då barnkonventionen (Westerlund 
2014) skriver att definitionen av barn gäller fram tills de är 18 år.  
 

Datainsamling 
 
Litteratursökningen gjordes ur databasen Cinahl och PubMed men den sistnämnda gav 
inga artiklar. Artiklarna som användes till resultatet valdes ut efter att de 
kvalitetsbedömts, svarade an på vårt syfte, samt att de uppfyllde författarnas 
inklusionskriterier. Primära sökord, som var med i varje sökning var children, obesity 
samt qualitative. Resterande sökord som användes, utöver de primära sökorden, och 
som gav resultat var: teenagers, adolescent, weight-loss, exercise, weight, bodies, 
perceptions. Olika kombinationer av sökorden valdes för att få en så bred sökning som 
möjligt. Datum för sökningarna, sökord och sökresultatet redovisas i bilaga 1.  
 
Efter att ha läst artiklarnas titel och abstrakt valdes 20 artiklar ut, sparades ner och lästes 
igenom, då de såg att eventuellt kunna svara på syftet. Ur dessa valdes sedan nio artiklar 
ut till resultatet då deras resultat svarade på syftet och granskades enligt Axelssons 
(2012, s.213) modell. Tre av dessa artiklar togs sedan bort då de till största del innehöll 
ett familjeperspektiv. En ny sökning gjordes med sökorden: adolescent, obesity samt 
qualitative, för att få en bred sökning, vilket resulterade i två nya artiklar som 
granskades enligt Axelssons (2012, s.213) modell och togs med i resultatet. Totalt har 
åtta artiklar använts till resultatet som behandlar barn i åldrarna sju-17 år och är 
publicerade under tidspannet 2004-2013.  
 

Inklusionskriterier för artiklar 
 

• Publicerade mellan åren 2004-2014 
• Publicerade i vetenskapliga tidskrifter och ”peer reviewade”.  
• Kvalitativa metoder 
• Ursprung: Engelsktalande länder eller från Norden samt skrivna på engelska.  
• Barn och ungdomar mellan sju-18 år. 
• Artiklar som belyser barnens perspektiv eller där barnens perspektiv 

framkommer tydligt om hur det är att leva med övervikt och/eller fetma. 
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Dataanalys  
 
Axelsson (2012, s.212) beskriver hur artiklarnas resultat, genom analysen, bryts ner till 
delar för att sedan bearbetas och byggas upp till ett nytt resultat. Författarna läste 
artiklarna var och en för sig, detta för att se resultatet ur fler än ett perspektiv och på så 
vis lättare kunna identifiera de meningsbärande enheterna som svarade an på syftet. De 
meningsbärande enheterna sorterades sedan ut enligt olika färgkoder som 
representerade upplevelser/känslor, begränsningar, livsstil, viktminskning och 
relationer.  
 
Efter detta läste författarna artiklarna tillsammans ordagrant ett flertal gånger för att inte 
missa något som kunde svara på examensarbetets syfte. De meningsbärande enheterna, 
som sorterats enligt färgkoder, klipptes sedan ut och fördes in i ett dokument för att få 
en bättre översiktsbild och lättare kunna urskilja likheter och skillnader i artiklarnas 
resultat. 
 
RESULTAT  
 
Ur de meningsbärande enheterna växte tre huvudteman och åtta underteman fram 
utifrån de likheter och skillnader som identifierats. Dessa presenteras nedan i figur 3. 
 
Figur 3. 
 
 
Huvudteman: Underteman: 
Utanförskap till följd av mobbning 
  

Känslan av att bli mobbad 
 
Känslan av hur relationer påverkas 
 
Känslan av social isolering och av rädslan för 
att bli granskad 

Begränsningar relaterade till den 
subjektiva kroppen  

Känslan av att vara begränsad på grund av sin 
fysiska kropp  
Känslan av att vara begränsad på grund av sin 
själsliga kropp 

Viktminskning – ett steg i att uppnå 
hälsa 

Känslan av att vilja gå ner i vikt och 
svårigheten att uppnå en bra följsamhet  
Känslan av att lyckas eller inte lyckas med 
viktminskningen 
Känslan av att ha eller inte ha stöd från familj 
och vänner 
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Utanförskap till följd av mobbning 
 
Nästan alla barnen beskrev att de hade blivit mobbade på grund av sin övervikt/fetma 
(Curtis 2008, s.414; Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, ss.400-401). De 
berättade hur mobbningen skapade ett lidande och att mobbningen var det som sårade 
dem allra mest vilket ledde till ett minskat välbefinnande (Lorentzen, Dyeremose & 
Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.921). De beskrev hur 
de ville gå ner i vikt för att slippa mobbningen och för att kunna känna sig lyckligare 
(Holt, Bewick & Gately 2005, s.226; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, ss.921-922). 
Barnen upplevde att övervikten/fetman försvårade relationerna till andra människor och 
de kände sig mer tillfreds med att vara själva (Curtis 2008, s.414). De berättade även 
om hur övervikten/fetman ledde till social isolering, utanförskap och ensamhet 
(Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.19; Lorentzen, Dyeremose & 
Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Thomas & Irwin 2009, s.113). 

 
Känslan av att bli mobbad  
 
Barnen beskrev hur de hade blivit mobbade och retade av sina jämnåriga kamrater på 
grund av sin övervikt/fetma och att det mestadels hade skett under skoltid (Curtis 2008, 
s.414; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.921; Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 
2006, ss.400-401). Barnen upplevde att skolan kunde vara en väldigt utmanande och 
tuff miljö (Curtis 2008, s.414). Den vanligaste formen var verbal mobbning och det 
kunde till exempel vara nedvärderade kommentarer om att barnen var ”feta” eller att 
”feta människor är fattiga” (Thomas & Irwin 2009, s.113). Barnen berättade att 
mobbningen var det som sårade dem allra mest och att de kände sig ledsna, upprörda 
och att deras känsla av rädsla, hot och skrämsel ökade när någon var elak mot dem. 
Detta var även nära sammankopplat med deras kroppsuppfattning och självförtroende 
och mobbningen ledde till upplevelsen av att deras egenvärde och känslan av att känna 
sig värdefulla minskade (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.19; 
Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Murtagh, Dixey & Rudolf 
2006, s.921; Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, ss.400-401). Barnen i 
Thomas och Irwins (2009, s.113) studie, beskrev även hur de hade blivit mobbade av 
sina syskon medan barnen i Gunnarsson-Mériaux, Berg och Hellström (2010, s.19) 
studie, upplevde sina syskon som stöttande och pålitliga. 
 
Barnen berättade hur konsekvenserna av mobbning gjorde att de upplevde ett minskat 
självförtroende, sorg och lidande och det ledde till att de ville gå ner i vikt, inte för att 
bli ”perfekta” utan för att bli ”normala”. Detta för att lättare kunna smälta in bland de 
andra eleverna och på så vis slippa bli mobbade på grund av sin övervikt/fetma (Alm et 
al. 2008, s.280; Holt, Bewick & Gately 2005, ss.226-227; Murtagh, Dixey & Rudolf 
2006, ss.921-922). 
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Känslan av hur relationer påverkas 
 
Barnen med övervikt/fetma upplevde att de inte hade lika stora kompiskretsar som 
andra jämnåriga barn och att deras relationer till vännerna var ytligare. Barnen berättade 
hur de kände sig mer bekväma när de var för sig själva och inte tillsammans i stora 
grupper (Curtis 2008, s.414). Barnen berättade även att deras husdjur var viktiga för 
deras välmående och för vissa deltagare ett substitut för mänskliga relationer 
(Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, ss.17-19).  
 
De barn som hade sämre sociala relationer beskrev hur de reagerade på utmaningarna i 
skolan på olika sätt. Vissa av barnen var för sig själva i skolan och ”stängde av” sina 
känslor istället för att behöva möta mobbningen (Curtis 2008, s.414). Andra, framförallt 
pojkar, svarade på mobbningen med aggressivitet. Det resulterade i att pojkarna blev 
uteslutna från skolaktiviteter på grund av oönskat beteende och detta gjorde att 
övervikten/fetman skapade ett utanförskap (Curtis 2008, s.414; Murtagh, Dixey & 
Rudolf 2006, s.921). De barn som hade goda relationer och en stor vänskapskrets 
upplevde att de inte blev utsatta för mobbning (Curtis 2008, s.414; Wills et al. 2006, 
s.401).  
 
Barnen med övervikt/fetma beskrev hur de ibland tog på sig rollen som medlare i skolan 
mellan de akademiskt svagare (de som hade svårt för de teoretiska skolämnena) och 
akademiskt starkare skolkamraterna. De upplevde att de identifierade sig med de 
akademiskt svagare eleverna och tog på sig rollen som deras försvarare. Detta upplevde 
barnen ge dem en säker men problematisk position. Rollen som försvarare åt de 
akademiskt svagare eleverna gjorde att de ibland underpresterade akademiskt för att 
passa in i rollen som medlare. Rollen barnen tog på sig, resulterade inte i ett försvar mot 
mobbning riktad mot dem själva, utan var bara användbart till en viss gräns för att 
undvika stigmatisering och utanförskap (Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 
2012, s.882). 
 
Känslan av social isolering och av rädslan för att bli granskad 
  
En konsekvens som beskrevs av barnen var att mobbningen ledde till social isolering 
och ökade deras känsla av ensamhet och utanförskap (Gunnarsson-Mériaux, Berg & 
Hellström 2010, s.19; Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Thomas 
& Irwin 2009, s.113). Flickorna berättade att de inte vågade gå ut efter skolan för där 
fanns de andra barnen som mobbade dem (Alm et al. 2008, s.281; Gunnarsson-Mériaux, 
Berg & Hellström 2010, s.19). Barnen berättade hur mobbning och upplevelsen av att 
känna sig socialt isolerad, gjorde att de valde stillasittande inomhusaktiviteter som att 
läsa, spendera mycket tid framför datorn och TV eller fördriva tiden med att äta onyttig 
mat. Detta resulterade i en ond cirkel som ökade risken för mer mobbning, ytterligare 
social isolering och lägre självförtroende (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 
2010, ss.17-19; Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, ss.880-882; 
Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.922). Några av deltagarna berättade att de undvek 
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mobbningen genom att byta skola (Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, 
s.401).  
 
Den sociala isoleringen visade sig även tydligt vid gymnastiken och måltiderna i skolan. 
Barnen med övervikt/fetma berättade att de sporter som kräver mycket fysisk aktivitet 
är de som drar till sig mest kommentarer från andra jämnåriga skolkamrater. De 
upplevde att deras fysiska förmåga granskades inför de andra skolkamraterna på 
gymnastiken. En flicka berättade om att pojkarna brukade reta henne och säga att hon 
inte kunde springa och när hon sprang så lät det som en jordbävning. De upplevde även 
att deras kroppar blev granskade när de skulle byta om till gymnastikkläder (Curtis 
2008, ss.413-414). Flickorna berättade att de skämdes för att ha shorts och 
träningskläder på sig och framförallt i närvaro av pojkar och att de upplevde det jobbigt 
att bli kritiserade av sina skolkamrater när de bytte om (Alm et al. 2008, s.281; Curtis 
2008, s.413). De flesta pojkarna däremot, upplevde att de kunde tolerera sina kroppar 
tillräckligt mycket för att ha träningskläder på sig (Alm et al. 2008, s.281).  
 
Vid måltider i skolan beskrev barnen med övervikt/fetma att de kände sig granskade och 
mobbade. De berättade att miljön i matsalen upplevdes som obekväm och hotfull på 
grund av mobbningen och som ett hinder för att kunna få en bra måltid. Barnen kände 
sig övervakade och kritiserade av skolkamraterna och i vissa fall även av 
kökspersonalen, vilket visade sig tydligt i deras interagerande med mat (Curtis 2008, 
ss.413-414; Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.17; Thomas & Irwin 2009, 
s.112). Barnen beskrev hur hälsosam mat förknippas med viktminskning och 
självkontroll medan onyttig mat förknippas med dålig självdisciplin, vilket antas vara 
bristande hos överviktiga/feta personer. Detta gjorde att barnen såg över sina matval för 
att undvika att mobbarna fick för mycket kontroll över dem och vissa av barnen 
berättade att de även valde att undvika matsalen för att slippa bli granskade och 
mobbade. De lät antingen bli att äta eller tog med sig maten till en annan plats. De 
beskrev hur den sociala isoleringen i sig kunde öka klyftan mellan dem och de andra 
barnen (Curtis 2008, s.414).  
 
Barnen förklarade hur de hittade strategier för att klara av olika situationer och även 
strategier för att undvika de situationer som var utmanande och obekväma. Det kunde 
till exempel vara att inte delta i gymnastiken och detta skedde ibland även med stöd från 
både föräldrar och lärare (Curtis 2008, s.413).  
 
Några av flickorna berättade hur rädslan för att visa sin kropp inför vännerna gjorde att 
de valde att stanna hemma istället för att åka med till affären och prova kläder. Andra 
flickor i studien upplevde att de kände sig tillräckligt självsäkra för att prova kläder 
tillsammans med sina vänner (Wills et al. 2006, s.401).   
 

Begränsningar relaterade till den subjektiva kroppen  
 
Barnen förklarade hur övervikten/fetman begränsade dem vid fysiska prestationer, 
sömnen och när det gällde att hitta kläder som passade (Gunnarsson-Mériaux, Berg & 
Hellström 2010, s.18; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.922; Wills et al. 2006, s.401). 
De berättade också hur övervikten/fetman begränsade deras själsliga kropp och 
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förmågan till att uppleva självkänsla, självsäkerhet och välbefinnande. De upplevde att 
de kände sig ledsna och deprimerade över hur begränsningarna från övervikten/fetman 
skapade ett lidande för dem (Curtis 2008, s.415; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.922; 
Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, s.402). 
 

Känslan av att vara begränsad på grund av sin fysiska kropp  
 
Barnen beskrev hur de begränsades av sin fysiska kropp vid olika aktiviteter på grund 
av sin övervikt/fetma. Flera pojkar berättade att de upplevde sig vara långsammare än 
sina jämnåriga skolkamrater och det märktes när de skulle sporta och springa 
tillsammans. Några av barnen uttryckte även en önskan om att förbättra sin fysiska 
förmåga som begränsades av övervikt/fetma. Pojkarna berättade att de ville gå ner i vikt 
och bli mer vältränade för att lättare kunna röra sig, öka sin fysiska prestationsförmåga 
och på så vis bli mer tävlingsdugliga (Alm et al. 2008, s.280; Murtagh, Dixey & Rudolf 
2006, ss.921-922; Wills et al. 2006, s.401).  
 
Barnen och då framförallt flickorna, upplevde sig begränsade av sin fysiska kropp när 
det gällde kläder. Övervikten/fetman samt deras kroppsform gjorde att de inte kunde 
köpa och ha på sig samma kläder som normalviktiga barn (Wills et al. 2006, s.401).  
 
Sömnstörningar relaterade till övervikt/fetma i form att vara för varm och besväras av 
snarkningar, beskrevs av barnen som ett problem som ledde till att de kände sig trötta i 
skolan dagen efter. De upplevde även hur kroppssmärta på grund av övervikt/fetma 
begränsade dem i att vara fysiskt aktiva och resulterade i stillasittande 
inomhusaktiviteter (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, ss.17-18).  
 

Känslan av att vara begränsad på grund av sin själsliga kropp   
 
Många av barnen förklarade hur deras övervikt/fetma begränsade deras känsla av 
välmående, självsäkerhet och självkänsla. Upplevelsen av att vara begränsad av sin 
övervikt/fetma resulterade i att barnen kände sig oroliga, upprörda och ledsna (Curtis 
2008, s.415; Holt, Bewick & Gately 2005, ss.226-227; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, 
s.922; Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, s.402). Flickorna beskrev hur de 
oroade sig över viktrelaterade stigmatiseringar och uppgav att deras utseende och andra 
människors åsikter om deras kroppar, begränsade deras självförtroende och minskade 
deras välbefinnande (Thomas & Irwin 2009, s.113).  
 
Barnen förklarade hur övervikten/fetman begränsade deras känsla av att vara nöjd med 
sin kropp och hur de hade en önskan om att vara mindre (Gunnarsson-Mériaux, Berg & 
Hellström 2010, s.17). De använde ord som ”stor” och ”fet” när de skulle prata om sin 
kropp och en pojke berättade att han var ledsen och arg över hur hans kropp såg ut på 
grund av hans bristande självdisciplin (Wills et al. 2006, ss.399-400). Barnen berättade 
hur kroppen upplevdes som oproportionerlig och att missnöjet med sin övervikt/fetma 
ofta var relaterad till en specifik kroppsdel och då framförallt magen (Gunnarsson-
Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.17). Armar, mage, lår och ben beskrevs ofta som 
”feta” eller ”mindre omtyckta”, men trots detta var de flesta barnen i stort bekväma med 
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sin kropp och kunde beskriva positiva saker om sin vikt eller kroppsform. De barn som 
hade högst BMI kände sig mest missnöjda med sina kroppar och begränsades betydligt 
mer i sin förmåga att känna sig nöjda med sin kropp. (Wills et al. 2006, ss.399-400).  
 
Barnen berättade att det allra viktigaste för dem var att få vara delaktiga i olika sporter 
och känna laganda. De upplevde att detta förbättrade deras självförtroende, självkänsla 
och minskade känslan av att vara begränsade på grund av övervikten/fetman. Att känna 
sig tillfreds beskrevs som viktigt för öka deras välmående och detta inkluderade att få 
känna sig uppslukad av spännande aktiviteter. Det gjorde att de inte tänkte på de 
begränsningar som övervikten/fetman medförde och upplevdes kunna ge dem en känsla 
av kroppslig lycka (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.19).  
  

Viktminskning – ett steg i att uppnå hälsa 
 
Barnen beskrev hur övervikten/fetman och det lidande det förde med sig, gjorde att de 
ville gå ner i vikt (Alm et al. 2008, s.280; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, ss.921-922; 
Wills et al. 2006, s.401). De förklarade hur de hade svårt att göra de uppoffringar som 
krävdes för en livsstilsförändring trots att de förstod att det var deras nuvarande 
beteende som hade lett till övervikten/fetman (Holt, Bewick & Gately 2005, s.228; 
Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.922). Några av barnen berättade även hur ett hinder 
för att uppnå ett hälsosammare liv, och därmed hälsa, var bristen på familjestöd 
(Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.17; Thomas & Irwin 2009, s.112) 
medan andra upplevde att beteendeförändringarna uppnåddes med ett gott stöd från 
både familj och vänner (Alm et al. 2008, s.281; Thomas & Irwin 2009, s.112). 
 

Känslan av att vilja gå ner i vikt och svårigheten att uppnå en bra följsamhet 
 
Barnen förklarade att de ville gå ner i vikt, dels för att passa in men även för att undvika 
senare hälsoproblem (Alm et al. 2008, s.280; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, ss.921-
922; Wills et al. 2006, s.401). Vissa av barnen kände sig osäkra på hur de skulle gå till 
väga för att gå ner i vikt (Alm et al. 2008, ss.280-281) medan andra barn och ungdomar 
berättade att de visste hur de skulle uppnå en hälsosam livsstil (Gunnarsson-Mériaux, 
Berg & Hellström 2010, s.17; Thomas & Irwin 2009, s.111).  
 
Barnen berättade om svårigheterna att göra de nödvändiga förändringar som krävs för 
att nå en viktminskning, vilket försvårade följsamheten till beteendeförändringarna. De 
ville inte ge upp tidigare rutiner som stillasittande inomhusaktiviteter eller att ändra sina 
onyttiga kostvanor för att uppnå en hälsosammare livsstil, trots att båda faktorerna 
utgjorde en bidragande orsak till övervikten/fetman (Holt, Bewick & Gately 2005, 
s.228; Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.922). Detta gällde speciellt de barnen som 
hade haft dietistkontakt som en behandlingsform mot sin övervikt/fetma (Murtagh, 
Dixey & Rudolf 2006, s.922). Barnen skildrade hur rädslan för att gå upp i vikt efter en 
viktnedgång, hindrade dem från att ens försöka gå ner i vikt. Detta på grund av att deras 
uppoffring då skulle ha varit förgäves (Wills et al. 2006, s.401). Flickorna upplevde att 
deras dåliga självkänsla på grund av övervikten/fetman utgjorde ett hinder för att kunna 
utföra fysisk aktivitet och att de kände sig osäkra på fritiden (Alm et al. 2008, s.281; 
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Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.19). Barnen beskrev vikten av att ha ett 
tryggt ställe att kunna utöva olika fysiska aktiviteter på (Thomas & Irwin 2009, s.112). 
Detta gällde inte pojkarna i samma utsträckning som berättade hur de brukade sporta i 
exempelvis parken (Alm et al. 2008, s.281).  
 
Barnen skildrade, i sina försök att gå ner i vikt, hur följsamheten till en hälsosammare 
kost försvårades av problem i skolan och att de upplevde hur de miste kontrollen över 
sitt matintag när de mådde psykiskt dåligt. Detta ledde till självförsvarsstrategier och 
barnen berättade hur de använde ätande och stillasittande inomhusaktiviteter som ett 
dåligt alternativ till tröst (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.19; 
Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, ss.880-881; Murtagh, Dixey & 
Rudolf 2006, s.922). 
 

Känslan av att lyckas eller inte lyckas med viktminskningen  
 
De barn som lyckades gå ner i vikt framställde viktminskningen som en emotionell 
glädje och var mer positiva när de beskrev sin prestation (Alm et al. 2008, s.282; Wills 
et al. 2006, s.402). Barnen som hade gått ner i vikt på egen hand, berättade att de 
upplevde en känsla av lycka och stolthet och de kände sig förväntansfulla när de tänkte 
på den smala kroppen som de skulle uppnå. Detta gjorde dem mer motiverade till att 
fortsätta gå ner i vikt (Wills et al. 2006, s.401).  
 
De barn som inte lyckades gå ner i vikt upplevde ett minskat välbefinnande. De 
berättade att de kände sig misslyckade, ledsna, deprimerade och ångestfyllda. Barnen 
upplevde sig frustrerade över att inte lätt kunna gå ner i vikt och över att hela tiden 
behöva kontrollera vad de åt (Alm et al. 2008, s.282; Wills et al. 2006, ss.401-402). 
Några av barnen förklarade hur viktminskningskirurgi övervägdes som en utväg när 
inget annat fungerade (Alm et al. 2008, s.282).  
 
 

Känslan av att ha eller inte ha stöd från familj och vänner 
 
Några av barnen upplevde att beteendeförändringarna uppnåddes med ett gott stöd från 
både familj och vänner och att de aktivt deltog i barnens livsstilsförändringar. Många av 
deras vänner och föräldrar började träna tillsammans med barnen, åt hälsosammare kost 
och följde med dem till uppföljningsbesök av övervikten/fetman hos läkaren (Alm et al. 
2008, s.281; Thomas & Irwin 2009, s.112). Ett flertal av barnen upplevde att deras 
mammor var ett stort stöd för dem gällande livsstilsförändringarna och att de påverkade 
sina barn positivt och förespråkade ett hälsosammare liv. Papporna däremot skildrades 
av barnen ta en mer neutral roll och ibland även sabotera för dem i deras försök att gå 
ner i vikt (Thomas & Irwin 2009, s.112). 
 
Flera av barnen skildrade hur bristen på familjestöd utgjorde ett stort hinder för att 
uppnå viktminskning och en hälsosam livsstil. De barn som inte lyckades uppnå 
önskade beteendeförändringar beskrev hur de inte fick något stöd eller hjälp från sina 
föräldrar till att förändra sitt liv. Barnen berättade att föräldrarna inte köpte hem eller 
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tillagade hälsosam mat och att aktiviteter tillsammans med föräldrarna ofta bestod av att 
titta på TV och äta (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.17; Thomas & 
Irwin 2009, s.112). Några av barnen upplevde även hur deras föräldrar skuldbelade dem 
med att vara lata och överviktiga/feta, samt att de saknade tillräckligt med viljestyrka 
för att gå ner i vikt. De kritiserades av sina föräldrar för sin vikt och sina matvanor (Alm 
et al. 2008, s.281; Wills et al. 2006, s.401). Några av barnen kände ilska mot föräldrarna 
på grund av sin övervikt/fetma (Murtagh, Dixey & Rudolf 2006, s.922) medan andra 
barn sa att det var deras eget ansvar att kontrollera sin matkonsumtion och på så vis 
vikten och kroppsformen (Wills et al. 2006, s.400).  
 
Barnen förklarade även hur deras matvanor och mängden fysisk aktivitet påverkades av 
deras jämnåriga kamrater och att de spelade en stor roll i deras viktrelaterade beteende. 
Några av de barn som inte lyckades att gå ner i vikt, nämnde att deras vänner hade 
uttryckt sitt missnöje till viktminskningsförsöket. De nämnde även att de vänner som 
var överviktiga/feta inte gillade tanken på att barnen skulle gå ner i vikt då de ville ha en 
vän som fysiskt liknade dem själva (Alm et al. 2008, s.281). 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
Då examensarbetet belyser barn och ungdomars upplevelse av hur övervikt och/eller 
fetma påverkar deras vardagsliv, valde vi att göra en litteraturstudie grundad på åtta 
kvalitativa artiklar som svarade an på vårt syfte. Artiklarna analyserades enligt 
Axelssons (2012, s.213) modell. Att göra en litteraturstudie gav en bra överblick om 
vad det finns för forskning i ämnet men en empirisk studie hade gett oss en bättre bild 
av hur situationen ser ut idag och även hur det ser ut i Sverige. Dock ansåg vi att det 
inte fanns tid till att göra en väl utförd empirisk studie.  
 
Axelsson (2012, s.204) skriver om att litteraturstudier inom hälsoområdet, med fördel 
kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket skapar en bra 
verklighetsbild. Segesten (2006, s.87) i sin tur beskriver hur kvalitativa studier ger en 
fördjupad förståelse inom ett valt område och belyser patientens upplevelser och 
erfarenheter. Att resultatet bygger på kvalitativa studier kan därför ses som en styrka 
med vårt examensarbete då det handlar om barns upplevelser. 
 
Artiklarna kommer från engelsktalande länder eller nordiska länder. En artikel är från 
Sverige och att resterande artiklar är från Danmark, Storbritannien, USA och Kanada. 
Att ha artiklar från andra länder än Sverige ger en större bredd över övervikt/fetma som 
är ett vanligt förkommande problem, i framförallt många industriländer världen över. 
Önskvärt hade varit att ha artiklar från hela världen där problemet med övervikt/fetma 
hos barn finns. Vad som var tydligt i artiklarna var att resultatet hade liknande fynd, 
oavsett vilket land artikeln kom ifrån.  
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Sökningar efter artiklar gjordes först i databasen CINAHL, då det är en 
omvårdnadsvetenskaplig databas. Efter sökningen i CINAHL gjordes även sökningar 
efter artiklar i PubMed, som är en databas för medicin och vård, men där hittades inga 
nya artiklar utöver de vi redan valt ut. Utbudet av kvalitativa artiklar inom ämnet var 
tunt men de artiklar som togs med i resultatet beskrev barnens upplevelser av att leva 
med övervikt/fetma på ett bra sätt och gav en bra grund att bygga resultatet på. En av 
artiklarna innehåller både barn- och familjeperspektiv men eftersom barnens perspektiv 
framgick tydligt i resultatet och det bara är barnens perspektiv som tagits med i 
resultatet, ser vi inte detta som en svaghet.  
 
Examensarbetet tar upp barn i åldrarna sju-18. I resultatet framkommer dock ingen 
skillnad i hur barn i de olika åldrarna, upplever att övervikten/fetman påverkar 
vardagslivet. Det bör dock tas i beaktning att barns kognitiva utveckling är olika 
beroende på vilken ålder barnet befinner sig i.  
 
   

Resultatdiskussion   
 
Resultatet i studien visar att barn som lider av övervikt/fetma i stor utsträckning blev 
mobbade. Detta resulterade i ett utanförskap samt social isolering. Stillasittande 
inomhusaktiviteter och konsumtion av onyttig mat användes som en tröst för barnen 
vilket spädde på problemet ytterligare. Övervikten/fetman och mobbningen ledde även 
till en sämre självbild och ett lägre självförtroende. Barnens förmåga av att känna lycka 
och välbefinnande påverkades negativt och många upplevde att övervikten/fetman 
begränsade deras förmåga att uppleva hälsa. Barnen beskrev hur lidandet på grund av 
övervikten/fetman gjorde att de ville förändra sig och gå ner i vikt.  
 
Barnen mådde psykiskt dåligt på grund av mobbningen och detta visade sig i att de inte 
kunde vara nöjda med sig själva eller kunde känna välbefinnande.  
Resultatet visar även att den mobbning som barn utsätts för på grund av övervikt/fetma, 
ledde till social isolering och ett utanförskap.  
 

Mobbningen resulterar i ett minskat välbefinnande och ett utanförskap 
 
Examensarbetets resultat visar att barn med övervikt/fetma löper stor risk för att utsättas 
för mobbning. Barnen uttryckte att mobbning mot barn med övervikt/fetma idag har 
blivit så vanligt i skolan att det blir en vardag för många (Curtis 2008, s.414; Murtagh, 
Dixey & Rudolf 2006, s.921; Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, ss.400-
401). I Edmunds (2007, s.195) artikel beskrev föräldrarna till barn med övervikt/fetma, 
hur främlingar ansåg att det var okej att mobba barnen för deras övervikt/fetma då de 
hade sig själva att skylla. I Haines, Neumark-Sztainer och Thiel (2007, s.10) artikel 
berättade skolpersonalen hur eleverna mobbade barn med övervikt/fetma under skoltid. 
I Edmunds (2007, s.196) artikel beskrev föräldrar att mobbning mot barn med 
övervikt/fetma är vanligt i skolan och att mobbningen startar i tidig ålder. Föräldrarna 
skildrar också hur mobbningen ökar och blir brutalare ju mer barnen går upp i vikt.  
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I examensarbetets resultat framgår det även att barn som blir mobbade på grund av sin 
övervikt/fetma, upplever att mobbningen sårar dem mycket. Barnen beskrev hur 
mobbningen bidrar till minskat självförtroende, självkänsla och välbefinnande. Detta 
påverkade den subjektiva kroppen och barnens förmåga att vara nöjda med sig själva.  
Mobbningen skapade ett lidande för dem och många upplevde sig sorgsna och ledsna 
över det. Haines, Neumark-Sztainer och Thiel (2007, s.15) skriver om att barnen kände 
sig ledsna och missnöjda med sitt utseende till följd av att de blivit mobbade på grund 
av övervikten/fetman och detta resulterade även i ett sämre självförtroende.  Dixey, 
Rudolf och Murtagh (2013, s.133) beskrev hur föräldrar till barn med övervikt/fetma 
hade uppmärksammat att barnet blivit mobbat. Konsekvenser av mobbningen beskrevs 
som att barnen kände sig som ett offer, blev deprimerade och uppvisade 
självskadebeteende. Olsson (2013) skriver om hur en av anledningarna till att barn 
drabbas av depression och psykisk ohälsa kan vara konsekvensen av mobbningen. 
 
I artikeln skriven av Haines, Neumark-Sztainer och Thiel (2007, ss.14-15) föreslår 
föräldrarna till barn med övervikt/fetma, att skolan skulle kunna anordna ett rollspel, 
och på så vis undervisa eleverna hur det känns att vara utsatta för mobbning och 
kränkningar. Barnen i samma artikel säger även de, att undervisning för de andra 
eleverna behövs, för att de ska kunna förstå konsekvenserna av den mobbning de 
utsätter barnen med övervikt/fetma för. 
 
Våra förslag på åtgärder från samhället, kan till exempel vara att införa nolltolerans mot 
mobbning under skoltid och på internet, och att föräldrar och barn får mer kunskap och 
utbildning i hur mobbning kan påverkar barnen som drabbas. Även samhället bör arbeta 
mer för att minska övervikt och fetma, då det skapar ett lidande för den enskilde 
individen men även medför stora kostnader för samhället i form av sjukvård för 
övervikt- och fetmarelaterade sjukdomar. Detta för att uppnå en hållbar utveckling i 
samhället och för att gynna folkhälsan.  Det skulle kunna göras genom att till exempel, 
se över skolmaten och sänka skatterna för hälsosam mat samtidigt som skatten på 
onyttig mat höjs. 
 
I examensarbetets resultat framgår det att mobbningen till följd av övervikt/fetma ledde 
till social isolering för barnen och detta resulterade i en känsla av utanförskap och 
ensamhet (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, s.19; Lorentzen, Dyeremose 
& Hedegaard-Larsen 2012, s.882; Thomas & Irwin 2009, s.113). Barnen berättade hur 
de undvek situationer där de blev mobbade till exempel gymnastiken, matsalen, 
skolgården och att gå ut bland de andra barnen på fritiden. Den sociala isoleringen som 
det förde med sig, resulterade i stillasittande inomhusaktiviteter som ökad skärmtid och 
konsumtion av onyttig mat som tröst (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2010, 
ss.17-19; Lorentzen, Dyeremose & Hedegaard-Larsen 2012, ss.880-882; Murtagh, 
Dixey & Rudolf 2006, s.922). I Dixey, Rudolf och Murtagh (2013, s.135) artikel 
berättar en mamma om hur sonen hade gett upp sin sport på grund av att han kände sig 
utanför, då han aldrig blev uttagen till laget, på grund av hans övervikt/fetma. Han valde 
istället att isolera sig och sitta hemma framför TV:n, vilket ökade känslan av 
utanförskapet ytterligare.  Edmunds (2007, s.195) beskriver i sin artikel hur föräldrar till 
barn med övervikt/fetma bevittnade att deras barn blev utfrysta och föräldrarna 
berättade att barnen inte blev inbjudna till kalas.  
 



 16 

Resultatet i examensarbetet visar också att flera familjer med barn som led av 
övervikt/fetma, hade blivit tvungna att flytta för att undvika att barnen blev mobbade 
(Thomas & Irwin 2009, s.113; Wills et al. 2006, s.401). Det visade också hur barnen 
undvek gymnastiken för att slippa bli mobbade och hur detta ibland skedde med stöd 
från både föräldrar och gymnastiklärare (Curtis 2008, s.413). Resultatet i 
examensarbetet visar också hur svårt det var för barnen med övervikt/fetma att kunna ha 
på sig samma typer av kläder som de jämnåriga kamraterna (Wills et al. 2006, s.401).  
Dessa komponenter bidrog till en ökad känsla av utanförskap som även Edmunds (2007, 
s.195) artikel styrker.  
 
Åtgärder för att förhindra känslan av social isolering och utanförskap, för barnen med 
övervikt/fetma, kan vara att gymnastiklärarna istället för att låta barnen slippa 
gymnastiken hjälper barnen att hitta en träningsform som fungerar för dem och som de 
kan känna sig bekväma med. Samtidigt som gymnastikläraren, precis som övrig 
skolpersonal, måste ha en nolltolerans mot mobbning och se till att barn med 
övervikt/fetma känner sig delaktiga i gymnastiken. Detta anser vi är otroligt viktigt för 
dessa barn då fysisk aktivitet är något som alla människor mår bra av och framförallt de 
som lider av övervikt/fetma. En annan åtgärd från samhället skulle kunna vara att se 
över idrottsutövandet i Sverige. Vi föreslår att idrottsförbunden skulle införa ett förbud 
mot att ”toppa lagen”, det vill säga att bara plocka ut de bästa spelarna till matcherna, 
innan en viss ålder, förslagsvis 13 år. Ett till förslag för att förhindra utanförskap, är att 
skolorna i Sverige bestämmer att alla barn i klassen bjuds på alla kalas, förslagsvis 
under låg- och mellanstadiet. 
 

Sjuksköterskan roll 
 
Det är viktigt att vi sjuksköterskor förstår hur mycket övervikt/fetma påverkar barnet. 
Känslan av utanförskap, social isolering och att få ett minskat välbefinnande och 
självförtroende, skapar ett lidande för barnen. Detta medför att de inte kan uppnå en 
känsla av att ha hälsa. Examensarbetets resultat visar att barn mår psykiskt dåligt till 
följd av övervikt/fetma och även kan bli deprimerade och artiklarna skrivna av Haines, 
Neumark-Sztainer och Thiel (2007, s.15) samt Dixey, Rudolf och Murtagh (2013, 
s.133) styrker detta.  Föräldrarna i Dixey, Rudolf och Murtagh (2013, s.133) studie 
skildrar hur barnen blev deprimerade och att vissa skadade sig själva på grund av 
övervikten/fetman. Detta är ett allvarligt problem som kräver en åtgärd från samhället, 
då Klefbom (2013) tar upp att psykisk ohälsa utgör ett stort problem för barn och 
ungdomar i Sverige.  
 
En behandlingsmetod mot att må psykiskt dåligt på grund av övervikt/fetma, kan vara 
stödsamtal, det vill säga att barnen får gå och prata med någon som är utbildad inom 
området. På till exempel ungdomsmottagningar, vårdcentraler, barnmottagningar, 
elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin finns det hjälp att få för denna 
patientgrupp (Kallenberg 2013). På alla dessa ställen arbetar sjuksköterskor/ 
specialistsjuksköterskor och för att kunna hjälpa barnen på ett bra sätt och kunna skapa 
en bra vårdrelation, krävs kunskap i hur det är för barn att leva med övervikt/fetma. 
Sjuksköterskan behöver hjälpa barnen att minska deras skuld och skam som 
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övervikten/fetman kan medföra och genom att som sjuksköterska visa förståelse och ge 
barnen omsorg kan deras lidande lindras.  
 
Åtgärder mot övervikt/fetma som sjuksköterskan kan göra, är till exempel att arbeta mer 
med förebyggande vård till barn och föräldrar i form av råd och kunskap om hur kost, 
motion och stillasittande aktiviteter påverkar barn. Detta kan införas redan från tidig 
ålder på barnavårdscentralen (BVC) och sedan följas upp av skolsköterskan. Behandling 
mot övervikt bör sättas in redan på BVC, för att minska risken att övervikt utvecklas till 
fetma. Jansson (2012) skriver om hur risken för att behandlingen mot övervikt/fetma 
inte lyckas, ökar redan från tre års ålder. Därför bör BMI mätas tidigare än fyra års ålder 
som det gör idag, för att fånga upp barn i riskzonen för fetma. 
 
Vi hoppas att vårt examensarbete kan lyfta fram barns upplevelser av att leva med 
övervikt/fetma och bidra till en ökad kunskap och förståelse för att kunna möta barnen 
på ett bra sätt.  
 

SLUTSATSER 
 
Övervikt/fetma påverkar barn och ungdomars vardagsliv i stor utsträckning. Det 
innefattar mobbning, social isolering och utanförskap, påverkan på relationer, 
upplevelsen av att vara begränsad i både den fysiska och subjektiva kroppen samt 
känslan att inte vara nöjd med sig själv utan att vilja förändras med hjälp av 
viktminskning. Resultatet visar att barnen mår dåligt till följd av övervikten/fetman och 
det är därför av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om detta i mötet med denna 
patientgrupp. Vi hoppas att vårt examensarbete ska kunna vara till hjälp för 
sjuksköterskor och andra professioner när det gäller att vårda och möta dessa barn, men 
även kunna bidra till ökad kunskap och förståelse i samhället.  
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Teoretiska 
utgångs-
punkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Alm, M 
Soroudi, N 
Wylie-Rosett, J 
Isasi, C 
Suchday, S 
Rieder, J & 
Khan, U. 
 
2008 
 
A Qualitative 
Assessment of 
Barriers and 
Facilitators to 
Achieving 
Behavior Goals 
Among Obese 
Inner-City 
Adolescents in a 
Weight 
Management 
Program 
 
The Diabetes 
Educator 
 
USA 

Patient-
perspektiv  

Undersöka 
orsaken till att 
vilja kontrollera 
sin vikt, 
undersöka 
påverkan av 
hinder och 
facilatatorer för 
att uppnå 
beteendemålen, 
att visa hur en 
beteende coach 
påverkar 
målsättningspro
cessen hos feta 
ungdomar som 
bor i innerstan 
och är med i ett 
viktminsknings
program. 

Kvalitativ 
pilotstudie. 
Deltagarna 
delades in efter 
en av två 
tillstånd: 
kontrollerat 
tillstånd och 
experimentellt 
coaching-
tillstånd. 
Semistrukturer
ade telefon-
intervjuer. 
Deltagarna:  
deltagit i minst 
tre månader. 
18 ungdomar 
intervjuades 
(12 flickor). 
Åtta fick 
medicinsk 
hjälp, tio fick 
motiverade 
beteende 
coaching. 
Medelåldern 
var 14,9 år.  

Resultatet visar 
på skillnader 
mellan könen 
när det gäller 
anledningen 
till att vilja gå 
ner i vikt. 
Flickor ville 
öka sin sociala 
acceptans och 
utseende och 
pojkarna ville 
förbättra sin 
fysiska 
prestationsför
måga. 
Resultatet av 
viktminskninge
n påverkades 
av hemmiljön 
och 
familj/vänner.  

Curtis, P. 
 
2008 
 
The experiences 
of young people 
with obesity in 
secondary 
school: 
some 
implications for 
the healthy 
school agenda 
 
Health and 
Social Care in 
the Community 
 
Storbritannien.  

Patient-
perspektiv.  

Undersöka 
upplevelser från 
unga människor 
som lever med 
fetma i en 
högstadies 
skolmiljö. Detta 
i relation till de 
områden som 
nationella 
hälsoskol-
programmet 
(HSP) anser 
vara mest 
oroande.  

Kvalitativ 
studie. 
Deltagarna: 18 
barn och 
ungdomar. 
Ålder tio-17 
år. Grupp-
diskussioner 
och 
individuella 
intervjuer. 
Kom från ett 
interventions-
program mot 
fetma. 
Principerna 
från en 
tvärsnittsstudie 
användes. 

Resultatet visar 
att områden 
som prioriteras 
av HSP, 
speciellt fysisk 
aktivitet och 
hälsosam kost, 
ger stor 
utmaning för 
unga 
människor med 
fetma och kan 
öka deras 
sårbarhet för 
mobbning i 
skolan och 
bidra till 
socialt 
utanförskap. 

Gunnarsson- 
Mériaux, B, 
Berg, M & 
Hellström, A-L. 
 
2010 
 
Everyday 
experiences of 

Livsvärldsper
spektiv. 

Beskriva 
vardagsupplevel
ser om livet, 
kroppen och 
välmående hos 
barn med 
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En deskriptiv 
kvalitativ 
design baserad 
på livsvärld. 
16 öppna 
intervjuerna 
med 
överviktiga 
barn i åldern 

Resultatet 
visade att 
deltagarna 
längtade efter 
att känna sig 
delaktiga i 
samhället men 
var mest för 
sig själva. 
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