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Sammanfattning 

Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, 
konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att 
läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på 
överviktiga barn och ungdomar. 
Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera 
negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.  
Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevelser av hälsa och lidande.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats och manifest innehållsanalys 
baserad på Graneheim & Lundmans (2004) metodartikel. Studien är utförd på 
självbiografier där vuxna människor beskriver sina upplevelser av att växa upp med 
övervikt. 
Resultat: Studien visar överviktiga barn och ungdomars upplevelser på grund av sin 
övervikt avseende hälsa och lidande. Resultatet presenteras under kategorierna 
självkänsla, självförakt, desperation, utsatthet, utanförskap och kärlek. 
Slutsats: Många barn och ungdomar med övervikt upplever ett stort lidande och knappt 
någon hälsa. De har dålig självkänsla och upplever självförakt och desperation. De blir 
ofta retade och utsatta för mobbning vilket kan leda till utanförskap. De upplever att de 
inte kan finna den riktiga kärleken på grund av sin övervikt. 
 
Abstract 

Background: In the background important concepts as health, suffering, obesity, 
consequences of overweight, treatment, vulnerability and importance of activity are 
described. This for the reader will be able to understand the extent of the problem. The 
study will focus on overweight children and adolescents. 
Problem: Overweight in children and adolescents are a growing problem, leading to a 
number of negative consequences, many physical but also psychological, spiritual and 
social. 
Objective: To describe overweight children and adolescents experiences of health and 
suffering. 
Method: A qualitative literature study with an inductive approach and manifest content 
analysis based on Graneheim & Lundmans (2004) methodology article. The study was 
conducted in autobiographies for adults to describe their experiences of growing up with 
being overweight. 
Results: The study shows that overweight children and adolescents experiences on the 
basis of its overweight relating to health and suffering. The results are presented in 
categories of self-esteem, self-loathing, despair, vulnerability, alienation and love. 
Conclusion: Many children and adolescents with overweight are experiencing 
considerable suffering and barely any health. They have poor self-esteem and are 
experiencing self-loathing and desperation. They are often teased and subjected to 
bullying which can lead to alienation.  They feel they cannot find the true love because of 
their overweight. 

Sökord/ Keywords: barn/ children, ungdomar/ adolescens, övervikt/ overweight och 
upplevelser/ experiences.  
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1. INLEDNING 

Anledningen till att vi valt att skriva om överviktiga barn och ungdomar är att övervikt är 
ett växande problem vilket kan leda till fysiska, psykiska, andliga och sociala 
konsekvenser. Vi finner ämnet som mycket intressant, speciellt då vi själva är 
småbarnsföräldrar som ofta tampas med våra egna barns traggel om godis och sötsaker.  

Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande folkhälsoproblem, många av de drabbade 
mår väldigt dåligt, upplever ohälsa och lidande. Vårt intresse med denna studie är att ta 
reda på hur övervikt påverkar barn och ungdomars upplevelser kring hälsa och lidande. 
Våra förhoppningar är att vårdpersonal ska kunna använda sig av denna kunskap för att på 
bästa sätt kunna bemöta, vårda och vägleda barn och ungdomar med övervikt så att de kan 
lära sig att leva ett hälsosammare liv.  

2. BAKGRUND 

Studien grundar sig på Erikssons (1989, 1994, 1995) vårdvetenskapliga syn på hälsa och 
lidande. I bakgrunden presenteras även övervikt hos barn och ungdomar, konsekvenser av 
övervikt, behandling av överviktiga barn och ungdomar, utsatthet hos överviktiga barn 
och ungdomar samt betydelsen av aktivitet, detta för att läsaren skall förstå vidden av 
problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar. I studien 
används uttrycket övervikt som ett begrepp som även inkluderar fetma. Då det inte har går 
att urskilja exakt ålder i självbiografierna har vi valt att inte ange barnen och ungdomarnas 
ålder i analysen. 

2.1 Hälsa 

I Sverige förbättrades barnens hälsa avsevärt under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Anledningen till detta är bland annat de medicinska framstegen, etableringen 
av pediatrik som undervisningsämne för läkare, hälsoupplysning riktad mot präster och 
barnmorskor men även att människor fick bättre boendeförhållanden, hygien och mat. De 
dåliga förhållanden som rådde på fabriker, i skolan och hemmet fungerade som en 
väckarklocka för att förbättra barnens miljö (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2005). 

Kunskapen om hälsa kommer från flera olika forskningsområden, exempelvis medicin, 
psykologi, teologi socialpolitik med mera. Hälso- och sjukvården har enligt tradition varit 
bunden till ett naturvetenskapligt och medicinskt synsätt, till handling och tanke. Det 
särskilda med detta betraktningssätt är att skåda och närma sig människan utifrån. Hälsa 
och ohälsa definieras och grundas på objektiva mått från den fysiska dimensionen. 
Resultaten från dessa objektiva mätningar definierar huruvida människan är frisk eller 
sjuk, de subjektiva upplevelserna ses endast som ett komplement till resultaten från 
mätningarna. Viss forskning har försökt att definiera hälsa och ta fram nya 
klassificeringar. Dessa nya försök har ändå inte granskat hälsa som något människan 
upplever eller utifrån hennes livssituation (Eriksson, 1995). 
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Hälsa är mångdimensionellt och själva hälsobegreppet utgår från ett ontologiskt synsätt, 
med detta menas att det utgår från hälsa som ett görande, ett varande och ett vardande mot 
en djupare enhet, dessa begrepp ska uppfattas som olika dimensioner och inte som 
avgränsade tillstånd. De olika begreppen kan vid olika tillfällen vara närvarande fast i 
olika grad i förhållande till situationen. Genom att uppleva sig som hel innebär det på ett 
djupare plan att känna en vördnad för sitt eget liv för sig själv som individ och människa 
och som något unikt. Med helhet menar Eriksson att människans varande som kropp, själ 
och ande är oskiljaktiga dimensioner (Eriksson, 1995). 

Ofta ses hälsa och ohälsa som två motsatser. En svår sjukdom kan göra att människan 
börjar värdera sin hälsa och börjar kämpa för att behålla och uppnå den igen. Det finns en 
paradox i relationen hälsa och ohälsa eller att må bra och dåligt. Hälsan definieras som ett 
integrerat tillstånd hos människan bestående av sundhet, friskhet och en känsla av 
välbefinnande men inte nödvändigtvis med en frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1989). En 
människa som befinner sig i ett lidande vilket är uthärdligt kan samtidigt med detta 
uppleva hälsa. I hälsans djupaste mening är den en enhet genom dess förening med 
lidandet, om lidandet ses som en naturlig del av livet, är också lidandet en del av hälsan 
(Eriksson, 1995). 

Den enskilda personens syn på vad hälsa innebär är präglat av uppfostran och i flera fall 
en ensidig påverkan. Omgivningen försöker prägla in att vissa vanor leder till ett bättre 
hälsotillstånd. Samhället har en viss kontroll över människornas hälsa genom att via 
ekonomiska och politiska beslut definiera en tillåten hälsonivå. Genom detta blir hälsan 
påtvingad individen, det äventyrliga och spännande i att utveckla sina egna dimensioner i 
hälsans varande uteblir (Eriksson, 1989). 

Hälsa består av en kombination av tro, hopp och kärlek, detta grundar sig på att 
människan genom hela livet behöver tro, hopp och kärlek för att kunna växa och mogna 
som en hel människa (a.a.). 

2.2 Lidande 

Sedan 1940-talet har begreppet lidande visat tecken på att försvinna, istället har ord som 
sjukdom, ångest och smärta använts trots att de har en annan betydelse. Begreppet lidande 
har dock återinförts inom såväl vårdvetenskaplig litteratur som skönlitteratur (Eriksson, 
1994). 

Ordet lida betyder att pinas eller våndas vilket är något ont för människan. Att lida betyder 
att kämpa eller att utstå men kan även innebära att försonas (a.a.). 

Verbet att lida är en kamp mellan det onda och det goda vilket leder till att liv ställs mot 
död. Människans lidande upphör i samma stund som kampen tar slut. I de fall där liv 
segrar har lidandet varit en kraftkälla till nytt liv. I allt mänskligt liv utgörs kärnan av liv 
och död, lust och lidande. Utan detta vore livet innehållslöst (Eriksson, 1993). 

Det finns olika sorters lidande, vissa är uthärdliga medan andra upplevs som outhärdliga. 
Vid outhärdligt lidande kan människans förmåga att uppleva hälsa brista. Outhärdliga 
lidanden kan förlama människan och hindra den från att växa medan människor som 
genomgår ett uthärdligt lidande fortfarande kan uppleva hälsa. Ett lidande kan upplevas på 
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tre olika nivåer såsom ”att ha ett lidande”, ”att vara i lidande” och ”att varda i lidande”. 
När människan har ett lidande innebär det att den är främmande för sig själv, de inre 
drifterna kan leda till att egna möjligheter begränsas. Att vara i lidande innebär att 
människan försöker lindra sitt lidande på kort sikt. En del behov kan bli tillfredställda men 
människan fortsätter att ha en oro som i många fall ökar med tiden. Att ”varda i lidande” 
betyder att det är en kamp mellan hopp och förtvivlan, mellan liv och död. Vid de 
tillfällen när människan segrar i denna kamp leder det till en högre grad av integration, i 
dessa fall kan även människan finna en mening med sitt lidande (Eriksson, 1995). 

Eriksson (1994) anser att alla människors lidande utspelas i lidandets drama. Anledning 
till att det kallas drama är att förhoppningar väcks på nytt efter att människor gång på 
gång blivit ratade. Ett försök att lindra en människas lidande är att våga vara medaktör i 
dramat. Människan träder in i dramat i den form som den helst vill gestalta. Dagens 
människor har svårt att gestalta lidandet, det beror delvis på att dagens människa saknar 
ett språk för att uttrycka sina innersta känslor. Därmed har lidandet reducerats till ett 
sjukdomsspråk eller ett fysiskt lidande. Om lidandet reduceras till enkom ett kroppsligt 
lidande innebär det att människan fråntas möjligheterna att lindra sitt lidande samt 
chanserna till växt, utveckling och försoning. I lidandets drama finns tre akter som är: 

• Bekräftandet av lidandet. 
• Själva lidandet som innebär tid och rum att få lida ut. 
• Försoningen, vilket innebär vägen fram till en ny helhet. 

Att bekräfta en människas lidande innebär att den känner sig sedd vilket ger en tröst. 
Denna bekräftelse kan ske genom ett ord, en blick eller en beröring. Att bekräfta en 
människas lidande skapar en känsla av att inte bli övergiven och det förmedlar att någon 
finns i närheten. Det resulterar i en inbjudan till att delta och dela lidandets kamp. Att inte 
bekräfta ett lidande kan skapa en känsla av att bli förbisedd vilket leder till ytterligare 
lidande. Människor som inte spelar med i lidandets drama vilket leder till försoning 
upplever ett ökande lidande som vidare leder till förkrosselse. I dessa fall avlider 
människan, först i ande och själ och sedan även kroppsligt (a.a.). 

Eriksson (1994) anser att det finns ett livslidande. Det kan innebära att människans 
livssituation berörs av både sjukdom och ohälsa vilket leder till att det vanliga livet 
rubbas. Ett livslidande kan innebära allt mellan att människan hindras från att kunna 
utföra sociala uppdrag till ett direkt hot mot hennes totala existens.  

2.3 Övervikt hos barn och ungdomar 

Det finns två olika former av övervikt, primär och sekundär. Primär övervikt jämförs med 
att utveckla en allergi. Vid en allergi ärvs en känslighet för ett allergen men människan 
måste genom miljön utsättas för just denna allergen för att bli sjuk. Detta innebär att den 
primära övervikten utvecklas genom en samverkan mellan arv och miljö. Av alla 
överviktiga barn lider 98 procent av primär övervikt. Denna form av övervikt kräver inte 
någon ytterligare medicinsk utredning. Övriga 2 procent lider av en så kallad sekundär 
övervikt, vilken orsakas av andra faktorer t ex en hjärntumör, läkemedel, sjukdomar i 
hormonsystemet eller rubbningar i mättnadssignalerna (Nowicka & Flodmark, 2006). 
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Inom barnövervikt finns vissa skyddande faktorer, som att ha ammats som liten, 
regelbunden fysisk aktivitet, högt intag av frukt och grönsaker, att använda vatten som 
dryck och mindre matportioner tillsammans med en stödjande miljö i hem och skola. De 
riskfaktorer som finns är ärftlighet i form av övervikt hos båda föräldrarna, hög 
födelsevikt, en stor viktökning under första levnadsåret, stillasittande livsstil, många 
timmars TV-tittande, stort intag av energirik mat och sockersöta drycker, svår 
socioekonomisk situation för familjen, mat som belöning samt en bristande förståelse för 
överviktens risker och att övervikt är ett problem (Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007).  
 
Övervikt hos barn och ungdomar har stadigt ökat under de senaste tre decennierna vilket 
innerbär att övervikt numera är en stor pediatrisk hälsorisk (Freedman & Stern, 2004). 
Studier har visat att av barn som är överviktiga i sjuårsåldern har 50 - 60 procent chans att 
bli normalviktiga som vuxna (Whitaker, Wright, Pepe, Seidel & Dietz, 1997). 
Olika regionala studier gjorda i Sverige visar att 15 – 20 procent av alla barn är 
överviktiga. En studie gjord i Stockholms län kallad STOPP-studien visar att bland alla 7-
åringar har antalet överviktiga ökat från 8 – 20 procent sedan år 1989 (Perlhagen et al., 
2007).  

I Umeå gjordes år 2001 en jämförelse mellan antalet överviktiga 6 – 13-åringar med det 
antal som fanns år 1986. Resultatet visade att antalet överviktiga uppgick till 23 procent 
vilket är en fördubbling sedan tidigare och antalet med grav övervikt uppgick till 5 
procent vilket var en femdubbling sedan år 1986. Resultatet visade också att övervikt var 
vanligare hos flickor än hos pojkar (Petersen, Brulin, & Bergström, 2003). En redovisning 
från Malmös tio olika stadsdelar visar att antalet överviktiga i årskurs fyra ligger mellan 
11 – 23 procent hos flickor och mellan 9 – 25 procent bland pojkar, den stora spännvidden 
mellan stadsdelarna förklaras med deras skillnader gällande socioekonomisk status, ju 
lägre status desto högre prevalens av övervikt bland barnen (Perlhagen et al., 2007). I 
Västerbotten kartlades övervikt bland 4-åringar, av flickorna var 22,1 procent överviktiga 
och motsvarande siffror för pojkarna var 16,7 procent (a.a.). En undersökning visar inte 
bara att antalet överviktiga skolbarn i Sverige ökat mellan år 1987 och 2001 utan också att 
övervikt var vanligare i skolorna på landsbygden än i städerna (Ekblom, Oddsson & 
Ekblom, 2004).  

2.3.1 Konsekvenser av övervikt 

Intrycket av de kliniska undersökningarna i en studie visar på att överviktiga barn och 
ungdomar löper en mycket stor risk att uppleva betydande begränsningar i sitt emotionella 
välbefinnande. De psykologiska problem som förknippas med övervikt är negativ 
självkänsla, ökad oro och depressioner på flera olika nivåer (Warschburger, 2005). 

I USA har fler fall av typ II diabetes upptäckts hos barn och ungdomar, det är ännu inte 
kartlagt om det beror på övervikt men forskare tror sig se en koppling däremellan. 
Diabetes delas in i två typer, typ I och typ II. För att typ I ska utlösas bör en mindre 
ärftlighet föreligga, dock krävs ytterligare faktorer för att utlösa denna form av diabetes, 
vilka faktorer vet forskarna ännu inte. (Nowicka & Flodmark, 2006). Barn och ungdomar 
som lider av övervikt kan på lång sikt få problem med minskad känslighet av insulin i 
kroppens vävnader och minskad insulinproduktion vilket anses utlösa Typ II diabetes 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). 
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Överviktiga barn och ungdomar kan även drabbas av förhöjda blodfetter och förhöjt 
blodtryck (SBU), 2002). De riskerar även att få hjärtsjukdomar tidigt i livet, ortopediska 
problem och andra långsiktiga hälsokomplikationer (Janicke, Storch, Novoa, Silverstein & 
Samyn, 2007). 

2.3.2 Utsatthet hos överviktiga barn och ungdomar 

Hos barn och ungdomar är det av stor vikt att ha vänskapsrelationer och att passa in i 
gemenskapen. Tyvärr har ofta överviktiga barn och ungdomar få vänner och de blir ofta 
trakasserade och retade jämförelsevis med normalviktiga jämnåriga. Det behöver inte 
betyda att de alltid blir trakasserade eller retade på grund av sin övervikt utan snarare på 
att de har en lägre självkänsla vilken grundar sig på oro över sin vikt (Wills, Backett-
Milburn, Gregory & Lawton, 2006).  

Överviktiga barn och ungdomar i skolåldern löper en större risk att bli mobbade, men 
också att bli mobbare, än normalviktiga barn och ungdomar i samma ålder. Dessa 
tendenser kan hindra deras kortsiktiga men även deras långsiktiga utveckling vad avser 
social och psykosocial utveckling . Antalet offer för mobbning bland överviktiga 
kanadensiska barn mellan 11 – 16 år visade sig öka tillsammans med övervikten, högre 
övervikt desto fler mobbade barn och ungdomar (Janssen, Craig, Boyce & Pickett, 2004). 

En studie visar att vissa barn och ungdomar som växer upp med övervikt har en 
benägenhet att vara mer missnöjda med sin kropp än barn och ungdomar som är 
normalviktiga. Dessa överviktiga barn och ungdomars utsatthet leder till att de undviker 
sociala sammanhang (Jennsen, Smeets, Boon, Nederkoorn, Roefs & Mulkens, 2007). Att 
inte delta i sociala sammanhang får både kort- och långsiktiga konsekvenser. En del 
överviktiga barn och ungdomar har till exempel lägre tendens till att gifta sig i vuxen ålder 
jämfört med normalviktiga människor. Överviktiga flickor har högre benägenhet att inte 
fullfölja sin skolgång och får därmed också en lägre inkomst som vuxna jämfört med 
normalviktiga flickor (Janssen et al., 2004). De barn och ungdomar som inte får hjälp att 
gå ner till normalvikt utan fortsätter att ha komplex för sin överviktiga kropp riskerar att få 
ett psykiskt lidande vilket senare kan leda till ätstörningar (a.a.). 

2.3.3 Behandling av överviktiga barn och ungdomar 

Det finns flera behandlingsmetoder för överviktiga barn och ungdomar. I Sverige används 
enbart samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi. I USA behandlas däremot vissa 
överviktiga barn och ungdomar även med kirurgiska ingrepp och läkemedel (Nowicka & 
Flodmark, 2006).  

Det främsta motivet hos barn och ungdomar att försöka gå ner i vikt kan förmodas vara 
den negativa inverkan som övervikt har på livskvaliteten, det innebär hur människan mår 
och hur den fungerar i sin vardag (SBU, 2002).  Att förebygga övervikt och arbeta 
preventivt redan i skolmiljön är givetvis viktigt och kanske avgörande för hur problemet 
med övervikt ska hanteras och angripas på sikt (Nowicka & Flodmark, 2006). 

För att motverka övervikt hos barn och ungdomar är det av stor betydelse att familj, skola 
och primärvård samarbetar. Detta sker genom att primärvården utbildar föräldrar till 
överviktiga barn och ungdomar inom kost och livsstil. Barn och ungdomar informeras i 
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skolan avseende nutrition och aktivitet vilket leder till ökad medvetenhet om 
kroppsfettsnivå. Genom detta samarbete nås den optimala miljön för att barn och 
ungdomar ska lyckas nå sin normalvikt (Freedman & Stern, 2004).  

2.3.4 Betydelsen av aktivitet 

En studie visar att en del överviktiga barn och ungdomar är mindre aktiva än 
normalviktiga. Det kan delvis bero på att föräldrar med överviktiga barn och ungdomar 
inte är lika stöttande och engagerade i barnens och ungdomarnas aktiviteter än föräldrar 
med normalviktiga barn och ungdomar (Elder et al., 2010). 

Fysisk inaktivitet som TV-tittande och datoranvändande har ett samband med den ökande 
graden av övervikt. En studie visar att det är mer än 4,6 gånger större risk att drabbas av 
övervikt om barn och ungdomar tittar på TV mer än två timmar om dagen i jämförelse 
med att titta mellan noll till två timmar om dagen. Meningen med denna studie var att 
undersöka om minskat TV-tittande hos barn och ungdomar kunde märkas av i deras vikt. 
Ett antal familjer som hade barn och ungdomar som tittade på TV mer än två timmar om 
dagen fick använda sig av övervakningsenheter som visade hur mycket var och en av 
familjemedlemmarna tittade på TV. En sammanställning gjordes sju månader senare och 
den visade att testgruppen hade minskat sitt TV-tittande och därmed fått ett lägre BMI och 
lägre mängd underhudsfett i jämförelse med studiens kontrollgrupp (Robinson, 1999). 

Ytterligare en studie påvisar att TV-tittande är den primära orsaken till den så kallade 
globala överviktsepidemin. Barn och ungdomar mellan 2-18 år spenderar dagligen 5 
timmar och 29 minuter till olika media. För att förhindra övervikt hos barn och ungdomar 
bör föräldrarna undvika att installera en TV i barnens eller ungdomarnas egna rum, detta 
bidrar till att TV-tittandet minskar. Forskare i studien rekommenderar även att barn och 
ungdomar ska uppmuntras till mycket lek och gärna att föräldrar eller lärare deltar aktivt 
(Sothern, 2004).  

Genom att delta i lekaktiviteter lär sig barn och ungdomar att fungera i sociala 
sammanhang, de blir duktiga på att inta rollen som spelare vilket även leder till att de kan 
utveckla sin roll som vän och bli en del av gruppen. Lek kan därmed beskrivas som en 
grund för utveckling av social kompetens och hälsa (Skär & Prellwitz, 2008). 

2.3.5 Problemformulering 

Övervikt hos barn och ungdomar är ett snabbt växande problem. Det finns mycket 
forskning att ta del av kring överviktiga barn och ungdomars fysiska hälsa samt 
fysiologiska risker med övervikt. Däremot finns lite forskning att ta del av avseende 
överviktiga barn och ungdomars psykiska, andliga och sociala hälsa samt lidande. 

De psykiska konsekvenserna kan exempelvis orsakas av mobbning, många överviktiga 
barn och ungdomar blir retade, utsatta för glåpord och fysiskt slagna. De andliga 
konsekvenserna kan till exempel vara att de överviktiga barnen och ungdomarna upplever 
ett själsligt lidande, vilket kan leda till svårigheter för dem att uppleva hälsa. Betydelsen 
av social samvaro är viktig för barn och ungdomar, att inte få delta i gemenskap innebär 
konsekvenser som utanförskap. Många överviktiga barn och ungdomar har till exempel 
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lägre självkänsla vilket i sin tur leder till att de inte vågar ta någon social kontakt med 
jämnåriga barn och ungdomar.  

Vi vill ta reda på hur överviktiga barn och ungdomar upplever hälsa och lidande på grund 
av övervikt.  
 

3. SYFTE 

Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevelser av hälsa och lidande.  

4. METOD 

Studien inriktar sig på överviktiga barn och ungdomar. Till studien har självbiografier 
använts, dessa har beskrivit upplevelser om hur det är att växa upp med övervikt. I 
självbiografierna skriver författaren sällan exakt ålder däremot så kan upplevelserna 
knytas till exempelvis olika skolklasser och på så sätt kan en ungefärlig ålder uppskattas. 
Samtliga självbiografier är skrivna i kronologisk ordning. 

För att finna svar på syftet har en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats och en 
manifest innehållsanalys baserad på Graneheim & Lundmans (2004) metodartikel 
använts. Självbiografin ska därmed hanteras som ett empiriskt material och texten i boken 
svarar på frågeställningen som är utvecklad utifrån problemområdet (Friberg, 2006).  

4.1 Datainsamling 

För att finna självbiografier har sökningar gjorts via Södersjukhusets bibliotek, Karolinska 
Institutets Universitetsbiblioteket, Libris.se, Biblioteket.se, Google.se, Bokus.com och 
Amazon.com. Via Bokus.com och Amazon.com har amerikanska och engelska 
självbiografier hittats vilka passar studien.  

Sökord som använts är: barn/child, flicka/girl, pojke/ boy, ungdomar/ teenager, övervikt/ 
obese och fet/fat.  

De självbiografier som valts till undersökningen är:  

• Kjell Eriksson (Eriksson, 2009). 
• Moose (Klein, 2008). 
• Til the Fat Girl Sings: From an Overweight Nobody to a Broadway Somebody 

(Wheatley, 2006). 
• Fat Girl- A true story (Moore, 2006). 
• Being the Fat Girl (Giguere, 2005).  

De inklusionskriterier som använts för att välja ut självbiografierna till studien var att 
författarna var överviktiga under sin uppväxttid och att självbiografierna ska innehålla 
deras upplevelser om hur det var att växa upp med övervikt.  

4.2 Presentation av självbiografierna 

”Kjell Eriksson” är skriven av mediaprofilen Kjell Eriksson och handlar om en pojke 
som växer upp i Täby, en förort till Stockholm. I sin självbiografi berättar han ingående 
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hur det är att växa upp med kraftig övervikt, upplevelser som det framkallar och vilka för 
och nackdelar det för med sig.  

”Moose” är skriven av författaren Stephanie Klein, en av USA´s mest lästa bloggare. Den 
handlar om hur hon växer upp med övervikt. Självbiografin bygger på hennes 
dagboksanteckningar och främst från en sommar som hon tillbringar på ett så kallat ”fat-
camp” ett kollo där överviktiga barn tillbringar lovet för att genom att äta rätt och röra på 
sig gå ner i vikt. Hon betonar att självbiografin är skriven om en tid i hennes liv, inte som 
någon ”lär dig att älska dig själv” eller en ”tips för att gå ner i vikt” bok. 

“Til the Fat Girl Sings: From an Overweight Nobody to a Bradway Somebody” är 
skriven av sångerskan och Broadway artisten Sharon Wheatley. Den handlar om hur hon 
under skolåren lider av övervikt, hon berättar om hur hon smygäter medan mamma och 
pappa sover. Samtidigt drömmer hon om att bli vad hon kallar ”normal” och om att 
förverkliga sin dröm, att uppträda på Broadway. Boken beskriver hennes resa från ett 
utstött överviktigt barn till en ung, normalviktig kvinna fylld av självförtroende på väg 
mot sin dröm. 

“Fat Girl - A true story” är skriven av Judith Moore. Självbiografin handlar om hennes 
barndom, hur hennes far överger henne och hon växer upp med sin mor och mormor. 
Modern uttrycker endast hatkänslor för sin dotter och hon blir både psykiskt och fysiskt 
misshandlad av henne. Sommartid bor Judith med hos sin mormor och under vistelserna 
äter hon mer eller mindre konstant. Anledningen till detta är att hon känner omättlig 
hunger och då egentligen inte till mat utan till kärlek. Hennes konstanta ätande leder till 
övervikt som i sin tur leder till dålig självkänsla, få vänner och utsatthet.   

”Being the Fat Girl” är skriven av sångerskan Katie Giguere och handlar om hennes 
uppväxt i New Jersey med sina föräldrar. Hon berättar ingående hur det är att växa upp 
med övervikt, att bli retad och trakasserad av sina klasskamrater.  Hennes självkänsla är 
relativt god men hon är mycket blyg bland människor. Båda hennes föräldrar har ett stort 
musikintresse som hon ärvt. Hon älskar att sjunga och detta leder till att stora möjligheter 
öppnas för henne. 

4.3 Bearbetning av data 

Bearbetningen av data har utförts efter Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel.  

• Självbiografierna lästes förutsättningslöst, detta för att få en känsla av helheten.  
• Självbiografierna bearbetades mer noggrant genom att de lästes på nytt och 

upplevelserna av hälsa och lidande markerades.  
• Materialet bearbetades tillsammans, upplevelserna av hälsa och lidande skrevs ner 

på papper och extraherades till meningsbärande enheter. Det blev totalt 106 stycken 
enheter.  

• De meningsbärande enheterna kondenserades till en omskrivning och kodades.  
• Koderna jämfördes och de grupperades i likheter och olikheter. Av koderna 

bildades 6 stycken kategorier där upplevelserna var: självkänsla hos överviktiga 
barn och ungdomar, självförakt hos överviktiga barn och ungdomar, desperation 
hos överviktiga barn och ungdomar, utsatthet hos överviktiga barn och ungdomar, 
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utanförskap hos överviktiga barn och ungdomar och kärlek hos överviktiga barn 
och ungdomar. För att se tillvägagångssättet se tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondenserad omskrivning Kod Kategori 
I want to feel good about myself. I'm 
doing it for me. Barry will like me if I'm 
thin. I'm so huge!! “Guys will be 
breaking down the doors,”  

Jag längtar efter ökad 
självkänsla och vill känna mig 
älskad av någon jämnårig, min 
övervikt är hindret 

övervikten 
skapar ett 
hinder för att 
uppleva kärlek 

Kärleksupplevelser 
hos överviktiga 
barn och 
ungdomar 

Why are you here? You’re not fat,” a few 
of them said. “I'm sorry, are you blind?” 
was my constant reply. My hand sat on 
my hip. “How much do you weigh?” they 
asked. “A lot.” Even in a size sixteen, I 
was thinner than most everyone I saw. 
Each toss of my hair inspired. I was 
suddenly beautiful 

Tillsammans med andra vilka 
är mer överviktiga känner jag 
mig hemma och t.o.m. 
attraktiv och smal 

Hälsa, ökat 
självförtroende 
och livskvalitet 

Självkänsla hos 
överviktiga barn 
och ungdomar 

I hate myself. I hate what I look like, and 
the size that I am. I hate shopping 
because I don´t look good in anything. I 
hate that I don´t get to date and everyone 
else does. I hate that when I look in the 
mirror I´m more concerned with my hips, 
my tights, my stomach than I am with 
what God thinks of me. I hate that I don´t 
know what I am. I hate that my weight is 
so main focus, even though I´m healthy. I 
hate loving Robbie when he doesn´t care 
about me, and never, ever will. I hate 
being a fat, disgusting pig. I hate being 
sad all the time, and not knowing why. I 
hate everything about my life. 

Jag hatar mig själv på grund 
av min övervikt, mitt utseende 
och hur andra ser på mig. Jag 
är ledsen och fylld av 
självförakt 

Lidande, 
självförakt 

Självförakt hos 
överviktiga barn 
och ungdomar 

Jag trivs inte här för min kropp ser inte ut 
som de andras.  

Jag känner mig inte bekväm 
med min kropp. 

lidande  Självförakt hos 
överviktiga barn 
och ungdomar 

"Marilyn Monroe is the sexiest woman 
who ever lived" … "It's a known fact, 
honey, that's what you have to look like 
to be a star" daddy said. I felt the joy 
drain out of me. I understood what he 
was saying, and I hung me head in 
shame, embarrassed. 

Pappa tycker jag är tjock, jag 
skäms över att inte duga, 
upplever att pappa tillintetgör 
mina drömmar 

Utanförskap, 
sviken av 
vuxenvärlden, 
inget stöd 
hemifrån 

Utanförskap hos 
överviktiga barn 
och ungdomar 

I became convinced that if there were less 
of me, there'd somehow be more to love. 
If I took care of my appearance, looking 
just so, if I lost weight and became the 
envy of others, Poppa would love me 
more. 

Min pappa tycker inte om mig 
för min övervikt, om jag går 
ner i vikt kommer pappa älska 
mig mer 

Inget stöd 
hemifrån, 
uppleva att inte 
duga, dålig 
självkänsla 

Självkänsla hos 
överviktiga barn 
och ungdomar 

 
Tabell 1. 
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4.4 Etik 

Enligt Jacobsen (2007) finns tre etiska aspekter vilka skall uppfyllas, informerat samtycke, 
krav på skydd av privatlivet och krav på att bli korrekt återgiven. Studien har skett utifrån 
redan publicerade självbiografier, författarna har genom publicering av sitt material gett 
sitt samtycke att detta får användas. Upphovsrättslagen (SFS 1994:193; 1960:729) 
skyddar den enskilde författarens säregna sätt att uttrycka sig, inte de fakta eller idéer som 
verket kan innehålla (Riksdagen, 2009). Samtliga citat i studien är korrekt återgivna på 
originalspråket och refererade. All data som framkommit har behandlats med respekt för 
författarna och ur ett sakligt perspektiv. 

5. RESULTAT 
 
5.1 Upplevelser av självkänsla hos överviktiga barn och ungdomar 

I analysen framkommer det att barn och ungdomar med övervikt upplever mycket dålig 
självkänsla. Det uttrycks bland annat genom beskrivning som att inte trivas med sin kropp 
och de fasar över att behöva visa sig i situationer där de exponerar sin kropp för andra som 
exempelvis i skolduschen efter gymnastiken. ”I was so desperate. In my young, insecure 
mind, feeling beautiful was the only way I could ever be happy. Of course, thin always 
equals beautiful, right?” (Giguere, 2005, s. 5). De överviktiga barnen och ungdomarna 
upplever att deras självkänsla skulle vara bättre om de inte var överviktiga.    

En annan upplevelse som framkommer är att självkänslan kan öka genom att gå från att 
vara den mobbade och istället bli den som mobbar.  

”Fatty,” I mumbled as she passed me on the bus. “Tub of lard.” I knew I could say anything, 
and she would pretend to ignore me. I knew her tricks because I had played them all… When I 
teased her, I was saying,”Look at her, Leave me alone.” (Wheatley, 2006, s. 84). 

Genom att trycka ner någon annan riktas de andras blickar, retningar och trakasserier mot 
den personen. Plötsligt upplevs en känsla av att vara en del av en grupp och att bekräftas, 
upplevelsen att detta är fel finns där men drivkraften att själv slippa undan utsattheten och 
att få vara en del i gemenskapen är för stark, en händelse beskrivs som följer: 

En förbättrad självkänsla upplevs överlag i analysen då överviktiga barn och ungdomar 
blir äldre. Detta kan bland annat bero på att dolda talanger upptäcks och uppmärksammas 
på ett positivt sätt av omgivningen. De överviktiga barnen och ungdomarna inser att de 
har andra kvalitéer och att inte allt handlar om vad vågen visar. En beskrivning av detta 
ges då en flicka kommer till en uttagning för en musikal, hon får ett överväldigande betyg 
vilket kommer att ge henne en sorts tröst flera år framöver: 

”When I finished singing, the room was silent. The notebook women stopped writing. Mr. Tennis 
stared at me for a long moment, scratching his eyebrow with his pen. His next reaction provided 
me with years of encouragement, even in my most hopeless moments. “WOW” One glorious 
word, and I let it wash over me.” (Wheatley, 2006, s. 22). 

Då självkänslan förbättras upplevs en allt bättre livskvalité vilket i sin tur leder till en 
större upplevd hälsa.  
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”Despite my ill feelings toward myself, things at school were going surprisingly well. I had a lot 
more friends since I had stopped crying at school so much. I joined the cheerleading squad and 
the drama team. I started to find myself a little bit, and I loved the way that felt.” (Giguere, 
2005, s. 42).         

Det sociala livet kring barnen och ungdomarna får en nytändning och de upplever sig 
finna en plats i den sociala samvaron med flera vänner, detta ger kraft att söka nytt mod 
att utmana sig själv och en vilja att ta sig an nya situationer. 

Överviktiga barn och ungdomar jämför sig ofta med andra jämnåriga barn och ungdomar. 
De mäter sig exempelvis med de andra barnen i den nya klassen för att se om det finns fler 
överviktiga barn och ungdomar och i så fall försöker de utröna vem som är mest 
överviktig. Upplevelsen av att inte väga mest i en grupp kan leda till en tillfälligt 
förbättrad självkänsla. Ett exempel är när en flicka skickas på en så kallad ”fat camp” över 
sommaren och hon upptäcker att hon inte är flickan med störst övervikt, i jämförelse med 
de andra är hon den smala och vackra flickan på sommarlägret: 

”Why are you here? You’re not fat,” a few of them said. “I'm sorry, are you blind?” was my 
constant reply. My hand sat on my hip. “How much do you weigh?” they asked. “A lot.” Even 
in a size sixteen, I was thinner than most everyone I saw. Each toss of my hair inspired. I was 
suddenly beautiful.” (Klein, 2008, s. 63). 

Upplevelsen av förbättrad självkänsla kan också stärkas vid lyckad viktnedgång eller om 
de är kapabla till att utföra fysiska prestationer som normalviktiga klarar av. Deras strävan 
är att vara precis som normalviktiga barn och ungdomar.  

5.2 Upplevelser av självförakt hos överviktiga barn och ungdomar 

Överviktiga barn och ungdomar upplever ofta ett starkt självförakt vilket till viss del 
grundas i att inte kunna kontrollera sin överviktsituation. De upplever att de inte blir 
älskade av andra eller får plats i någon gemenskap bland jämnåriga vilket leder till att 
synen på sig själv förändras till det negativa. Självföraktet riktas in mot jaget och barnet 
självt vilket leder till att ett hat mot sig uppstår. De tar även på sig allt ansvar för varför de 
blir utsatta för och de får en förståelse för dem som trakasserar, i deras egna ögon kan de 
till och med tycka att de inte förtjänar att bli bra behandlade. Detta självförakt leder till ett 
stort lidande. I ett stycke i analysen beskriver en flicka hur synen på sin kropp och 
övervikt mynnar i ett stort förakt för hela hennes person.  

” I hate myself. I hate what I look like, and the size that I am. I hate shopping because I don´t 
look good in anything. I hate that I don´t get to date and everyone else does. I hate that when I 
look in the mirror I´m more concerned with my hips, my tights, my stomach than I am with what 
God thinks of me. I hate that I don´t know what I am. I hate that my weight is so main focus, 
even though I´m healthy … I hate being a fat, disgusting pig. I hate being sad all the time, and 
not knowing why. I hate everything about my life.” (Giguere, 2005, s. 3). 

Självförakt upplevs även i situationer när överviktiga barn och ungdomar granskar sina 
kroppar och i många fall upplever de äckelkänslor och avsky mot sig själva. Att själv 
behöva konstatera sin övervikt som andra hela tiden ser och påpekar uppfattas som 
olustigt. ”Jag trivs inte här för min kropp ser inte ut som de andras. Jag är tjock, och även 
fast jag vet det säger alla det till mig hela tiden.” (Eriksson, 2009, s. 59) 
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Oftast upphör självföraktet i samband med att självförtroendet blir förbättrat i anknytning 
med att de blir äldre. I analysen framkommer att en del lär sig att leva med sin övervikt 
och acceptera den medan andra tar tag i problemet och försöker att gå ner i vikt.   

5.3  Upplevelser av desperation hos överviktiga barn och ungdomar 

Analysen visar på att överviktiga barn och ungdomar upplever desperation på grund av sin 
övervikt. Detta kan orsakas av flera anledningar, en orsak som framhävs av nedanstående 
citat är att de bland annat anser att skönhet inte framhävs om de är överviktiga och kan på 
grund av detta inte heller uppleva glädje. ”I was so desperate. In my young, insecure 
mind, feeling beautiful was the only way I could ever be happy.” (Giguere, 2005, s. 5). 

En annan anledning kan vara att de överviktiga barnen och ungdomarna upplever att de 
inte kommer att lyckas gå ner i vikt utan är dömda till att för alltid vara överviktiga. 
Upplevelsen av desperation leder till att de får svårigheter med att uppleva hälsa.  

5.4 Upplevelser av utsatthet hos överviktiga barn och ungdomar 

Analysen visar att överviktiga barn och ungdomar upplever att de ofta blir utsatta för 
trakasserier. De blir retade och mobbade och då inte bara av andra jämnåriga utan även av 
vuxna som till exempel deras egna föräldrar och lärare. 

Analysen visar på hur överviktiga barn och ungdomar blir utsatta för glåpord och att de 
retas av sina kamrater. Detta sker både på raster och även under lektioner. På grund av 
detta upplever de ingen säkerhet någonstans i skolmiljön. När läraren inte ser eller hör 
passar vissa plågoandar på att retas. Ett exempel är under en pågående lektion: 

”She began early in the morning. As we sat quietly doing our math work, she kept whispering 
things to me like “ugly cow,” or “stupid fatty.” She came up with a host of creative insults, 
most involving the words “fat” and “ugly”. I was confused and heartbroken. I couldn't 
understand why she was saying those things to me”. (Giguere, 2005, s. 17). 

Det framgår att det är många som deltar i mobbningen, ofta flera stycken.  

”The kids at school tease me … They are so mean! There is one kid in my class and he follows 
me through all of recess mooing. For twenty whole minutes, he moos at me. One day he got six 
other boys to do it too!” (Wheatley, 2006, s. 36). 

Detta gör att barn och ungdomarna upplever sig extra utsatta på rasterna då rastvakter och 
andra vuxna har svårare att kontrollera vad som sker. Då flera barn och ungdomar deltar i 
trakasserierna så upplevs det som extra jobbigt av de utsatta, analysen visar att 
osäkerhetskänslan under skolrasterna är hög, samma sak upplevs på väg till eller från 
skolan.  
 
I många fall kan föräldrarnas försök att påverka sina överviktiga barn och ungdomar, leda 
till att de medvetet eller omedvetet trakasserar dem. Istället för att uppmuntra viktnedgång 
blir det elaka kommentarer som gör att de även upplever utsatthet i hemmet. I många fall 
upplevs denna utsatthet som värre än den som de överviktiga barnen och ungdomarna får 
utstå med i skolmiljön. Det beror på att de anser att hemmet ska vara fristad och det sårar 
extra mycket när familjen, som står dem närmast, säger eller gör något elakt eller 
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obehagligt. I ett fall i analysen beskriver en flicka hur hon upplever det efter att hennes 
mor har trakasserat henne både verbalt och fysiskt genom bland annat hårda nypningar. 
”My body felt like burdens I was carrying on my back. I felt like a field animal. I touched 
my fat arms and I felt surprise that I had not grown fur. I was not human.” (Moore, 2006, 
s. 86).  

Många överviktiga barn och ungdomar upplever att de inte får någon hjälp eller något bra 
stöd av vuxna i sin omgivning. De skäms över att behöva berätta om vad de får utstå då de 
upplever att de har sig själva att skylla, det är deras egna fel att de är överviktiga.  

En upplevelse som blir extra tydlig på flera ställen i analysen är att klasslärare ofta inte 
uppmärksammar problem och utsatthet hos överviktiga barn och ungdomar. I många fall 
är det dessutom läraren själv som utsätter dem för onödigt obehag. Ett exempel är vid en 
klassfotografering när läraren säger till sin elev: ”Kjell, du måste hålla in magen när 
fotografen tar kort, så den inte syns på kortet, glöm inte det nu.” (Eriksson, 2009, s. 50).  

I analysen framgår att då de överviktiga barnen och ungdomarna får positiv kritik av sina 
lärare upplever de att de fått kämpa extra hårt i sin skolgång för att uppnå detta jämfört 
med sina normalviktiga kamrater. Det betyder oerhört mycket för dem när de får 
bekräftelse på att de gör något rätt.  

Det finns tillfällen när överviktiga barn och ungdomar upplever att de lyckas få acceptans 
trots sin övervikt. Detta kan ske genom att de tar mod till sig och säger ifrån och på så sätt 
vinner respekt från sina kamrater och det kan då leda till en plats i gemenskapen. Detta 
tydliggörs på ett bra sätt då en överviktig pojke med hjälp av sin storlek hjälper en annan 
skolkamrat som för tillfället är utsatt av äldre barn. Efter detta bekräftas han av äldre 
flickor i skolan, kamraterna ser upp till honom som en hjälte, och han finner en sorts 
respekt bland sina jämnåriga. 

”Då kommer tjejerna i sexan ut på skolgården och hjälper mig upp … De skrattar åt mig och 
börjar krama mig. ”Tjock-Kjell, du är ju fan rolig ju!” Planeten jorden blir inte roligare än vad 
man gör den till. Jag är Tjock-Kjell och jag är fan rolig.” (Eriksson, 2009, s. 87). 

De överviktiga barnen och ungdomarna som vågar ta sig mod att säga ifrån vinner ofta 
respekt av både dem som utsätter och resterande barn och ungdomar i deras omgivning. 
Tyvärr kan ett ifrånsägande vara provocerande vilket kan leda till att nästa 
utsatthetssituation blir värre än de tidigare. 

I analysen beskrivs upplevelserna av utsatthet som något negativt men vid ett tillfälle 
framgår det att en av deltagarna resonerar att om den blir trakasserad ger det en 
bekräftelse på att den finns vilket är att föredra än att bli behandlad som luft.  

Överviktiga barn och ungdomar som blir utsatta för trakasserier upplever att de kan vara 
svårt att ta emot komplimanger gällande deras kropp.  

”Du har det bra som har ett riktigt magstöd och kan sjunga starkt”, viskar plötsligt Rygg-Katja 
till mig. Jag hoppar till. Jag blir kall inuti, för jag vill inte höra något om min vikt. Men sen 
kommer värmen. Hon menar inget negativt för det skulle hon inte våga för då skulle jag kunna 
klaga på hennes krokiga rygg. Det är första gången som någon klasskamrat säger något positivt 
om min kropp.” (Eriksson, 2009, s. 105). 
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De är ofta misstänksamma och tror att det ligger ironi bakom. När de väl inser att de fått 
en komplimang uppskattas det väldigt mycket 

Det framgår även att om övervikten kan förklaras eller tillskrivas ett syfte, kan detta göra 
att den utsatte slipper glåpord och utsatthet från sin omgivning. Genom att kunna utnyttja 
sin övervikt i ett särskilt syfte blir övervikten något legitimt och självklart för 
omgivningen. Det är då lättare att acceptera att barnet eller ungdomen ser ut på ett särskilt 
sätt. 

”Why is Sharon fat? Oh! She's going to be an opera singer!” I should have felt good about this, 
because it meant my lie was working. But instead, I felt very much alone; no one seemed to 
know me at all.” (Wheatley, 2006, ss. 107-108). 

Deras upplevelse av att leva i en lögn beskrivs som att ingen egentligen vet vem hon är, 
hon lever i en uppdiktad roll för att slippa bli retad för sin vikt och hon känner sig efter det 
ännu mer ensam. 

5.5 Upplevelser av utanförskap hos överviktiga barn och ungdomar 

Många barn och ungdomar som är överviktiga upplever att de blir utsatta, retade eller 
mobbade vilket påverkar deras gemenskap med andra jämnåriga barn och ungdomar. De 
upplever att de på grund av detta har svårare att komma in i gemenskap vilket leder till att 
de får svårt att skaffa vänner och de hamnar i utanförskap.  

”Once at school, I stayed as close as possible to the grownups. Adults saw past my fat in a way 
that kids couldn’t. I just needed to be outgoing, funny and happy – and I succeeded so well that 
I was known as “Little miss sunshine” by most of the faculty.” (Wheatley, 2006, s. 7). 

Många av dessa barn och ungdomar söker sig därför till vuxna. Anledningen till varför de 
tyr sig till vuxna och vuxenvärlden är den att de många gånger där finner den gemenskap 
som de inte får ta del av hos sina jämnåriga. 

Att lärarna i skolan brister i sin insikt i hur de överviktiga barnen och ungdomarna mår 
eller behandlas av sina kamrater synliggörs på flera ställen i analysen. De upplever en 
frustration i att inte kunna lita på de vuxna och de vågar inte öppna sig och berätta vad 
som egentligen pågår och hur de känner. Lärarna förbiser flera tecken på att något är fel 
och barnen hamnar i ett status quo där det enda som växer är deras utanförskap och de 
sluter sig ytterligare mot sin omgivning. En beskrivning av en sådan situation syns tydligt 
i följande citat: 

”Just when I was seriously considering hitting him on the head with my textbook, our teacher 
came back into the room. She got mad at both of us, and made me go stand by the window. I 
was livid. I wanted to scream, “Don´t you know how terrible he´s been to me, and how much I 
hate myself because he always points out every one of my flaws? Don´t you know I´m already 
being punished just by coming here every day? I just didn´t have the courage.” (Giguere, 2005, 
s. 36). 

För överviktiga barn och ungdomar leder upplevelsen av utanförskap till ensamhet. Vid 
några tillfällen i analysen framkommer det att en del barn och ungdomar nästintill blir 
besatta av vuxna människor som visat intresse för dem. I analysen framkommer hur en 
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flicka får kontakt med en kvinna som bor i samma hus som hon. Flickan upplever 
vänlighet från kvinnan och hon beundrar henne både till det yttre och inre. Då flickan inte 
är van vid sociala kontakter vet hon inte riktigt hur hon ska uppträda och den vänlighet 
som hon erhållit väcker en törst efter mer, kontakten till den vuxne utvecklas till en 
ohälsosam fixering vilket leder till stor besvikelse då kvinnan inte lever upp till hennes 
förväntningar.  

”June was nice to me. Her hands on my bare arm or my cheek were cool and dry and she 
smelled spicy from the perfume that she dotted behind her large ears. I´d guess that not a week 
passed after she and I first met before I began to talk with her in my mind and to tell her what 
happened at school and at my violin or piano lesson. I began to ride the elevator two floors past 
our floor to June´s floor”.  (Moore, 2006, s. 132-133). 

Inte alla vuxna ser personerna bakom övervikten, i litteraturen beskrivs också situationer 
där vuxenvärlden sviker och hur vuxna uttrycker sig nedsättande mot överviktiga barn och 
ungdomar. Detta upplevs som en mycket stor besvikelse och skadar förtroendet för vuxna 
i framtiden. I analysen finns ett exempel när en flicka som tidigare blivit sviken av vuxna 
inte vågar öppna sig för en vuxen person trots att hon upplever förtroende för denne. Detta 
leder till att rädslan att bli sviken eller uthängd är för stor och hon tiger istället: 

”I considered telling her about how I really felt about my weight, how horrible it was … The 
words just wouldn’t come out. I looked at Mrs. Dettenwanger, and thought, I wish I could. I 
really wish I could tell you how I'm feeling right now.” (Wheatley, 2006, s. 114). 

I analysen framkommer även att överviktiga barn och ungdomar, som inte får delta i 
gemenskap, inte heller lär sig hur de ska uppföra sig i social samvaro. Detta kan leda till 
att de får svårigheter den dag som de får möjlighet att delta i sociala sammanhang och då 
blir insläppta i gemenskapen.  

5.6  Upplevelser av kärlek hos överviktiga barn och ungdomar 

I analysen framkommer det att överviktiga barn och ungdomar upplever en kärlekslös 
relation till sina föräldrar. Detta visar sig genom att barnen och ungdomarna upplever att 
föräldrarna talar nedsättande till dem. ”But if I were skinny would she have hated me so 
much? If I hadn`t had fat arms…Maybe she would looked at me and purred, “I love you, 
darling. I love you.” (Moore, 2006, s. 98). När de blir ledsna och behöver tröst eller stöd 
upplever de att föräldern ignorerar detta och barnen och ungdomarna upplever en kall 
kärlekslöshet. Fortsättningsvis leder detta till att överviktiga barn och ungdomar upplever 
en längtan efter kärlek och försöker att finna den hos andra människor.  

Att träffa någon av det motsatta könet upplevs som något näst intill omöjligt på grund av 
övervikten. Många överviktiga barn och ungdomar upplever att de inte förtjänar en pojk- 
eller flickvän. Det dåliga självförtroendet grundar sig i en skev självbild där de ser sig 
själva som oattraktiva och de kan inte själva förstå hur någon skulle kunna vilja gå ut med 
en överviktig person, känslorna beskrivs i en självbiografi där författaren skriver om sina 
upplevda känslor i en insändare till en tidning: ”Many people feel guilty if they are 
overweight. Some teenagers are terrified to be overweight. Overweight girls wonder, why 
would anyone date someone who is fat?” (Wheatley, 2006, s. 97). 
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Att inte hitta en partner i tonåren kopplas i analysen fullt ut till övervikten, om inte detta 
problem funnits så upplever många i analysen att de skulle haft pojk- eller flickvän. ”I 
want to feel good about myself. I'm doing it for me. Barry will like me if I'm thin. I'm so 
huge!! “Guys will be breaking down the doors”, Mom and Poppa say. Yeah, just go on a 
diet.” (Klein, 2008, s. 53). Att gå ner i vikt blir centralt och det enda problemet som ligger 
mellan dem och den stora kärleken är övervikten, inga andra problem beskrivs utan 
övervikten är det enda hindret. 

Många överviktiga barn och ungdomar upplever även att de som de kan få en chans på är 
andra flickor och pojkar som också tillhör utanförskapet av någon liknande anledning som 
deras egen. I analysen framgår att den svaga självkänslan gör att ungdomen upplever sig 
ha få eller inga alternativ då någon äntligen frågar efter en träff. Detta kan leda till att 
hon/han går ut med en pojke/flicka som de egentligen inte har några känslor för: ”In my 
opinion, there was absolutely no spark between us; but as overweight as I was, boys 
weren’t exactly knocking down my door. I’d never been on a date before and beggars 
couldn't be choosers.” (Wheatley, 2006, s. 119). 

Att skolans snyggaste flicka eller pojke vore intresserad av en överviktig jämnårig upplevs 
nästintill orimligt, men däremot kan det finnas möjligheter att utveckla vänskap som inte 
har med förälskelse att göra. I många fall kan den överviktige vara glad och någorlunda 
tillfreds med att få delta i gemenskapen med de populära kamraterna, trots att de innerst 
inne vet att de inte har någon chans på dem.  

6. DISKUSSION 

I metoddiskussionen diskuteras anledningen till vald metod, urvalet, datainsamling, 
bearbetningen av data och trovärdighet.  

6.1 Metoddiskussion 

Ursprungligen var tanken att denna studie skulle utföras genom att granska publicerade 
artiklar om överviktiga barn och ungdomars upplevelser kring hälsa och lidande. Snabbt 
konstaterades att materialtillgången inte var tillräcklig. En annan metod för att utföra 
studien hade kunnat vara en intervjustudie, detta ansågs dock inte som ett alternativ då de 
är etiskt komplicerat att forska på barn och ungdomar samt att tiden inte hade räckt till. 
Därför valdes istället att bearbeta självbiografier skrivna av författare som vuxit upp med 
övervikt. Även där fanns svårigheter att finna material och vi fick söka länge både bland 
svenska och utländska hemsidor på internet. Slutligen hittades de fem utvalda 
självbiografier, en svensk och fyra utländska. Fler manliga författare i studien hade varit 
att föredra, men vid sökning återfanns endast den självbiografi som är inkluderad. 
Resultatet anses inte ha påverkats speciellt mycket av att det endast är en manlig 
deltagare, då han beskriver samma eller liknande upplevelser som de kvinnliga.  

Bearbetningen av data har utförts efter Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel. 
Anledningen till val av denna metod var att den passade vår studie och var lätt att följa. 
Självbiografierna lästes först förutsättningslöst. Detta för att få en helhetsupplevelse men 
även för att konstatera att självbiografierna hade tillräcklig mängd data som underlag till 
resultatet i studien. Därefter lästes självbiografierna på nytt och denna gång bearbetades 
materialet mer noggrant. I självbiografierna markerades upplevelserna av hälsa och 
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lidande ut och dessa dokumenterades ner på papper. Därefter bearbetade vi materialet 
tillsammans. Upplevelserna av hälsa och lidande extraherades till meningsbärande 
enheter. De var totalt 106 stycken och gav bra underlag till resultatet. Sedan 
kondenserades dessa till en omskrivning och kodades. Därefter jämfördes de olika 
koderna och de grupperades i likheter och olikheter, detta för att kunna få fram 
analysresultatet i form av olika kategorier. Det blev slutligen 6 stycken kategorier som 
besvarar syftet, hur överviktiga barn och ungdomar upplever hälsa och lidande. Att 
tillsammans bearbeta materialet var bra för resultatet. Texten hade i vissa fall tolkats olika 
vid några tillfällen och i dessa fall fick vi gå tillbaka till självbiografierna och läsa texten 
på nytt i sin helhet för att på så sätt tillsammans diskutera och få fram den korrekta 
innebörden.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör forskningsresultatet vara så trovärdigt som 
möjligt och varje forskningsstudie måste utvärderas i förhållande till det förfarande som 
använts för att få fram resultatet. Att välja den mest lämpliga metoden för datainsamling 
och mängden data är också viktigt för att etablera trovärdighet. Den nödvändiga mängden 
data för att besvara en forskningsfråga på ett trovärdigt sätt varierar sig beroende på 
komplexiteten av det fenomen som studeras i den kvalitativa studien. Ytterligare en 
avgörande del för att uppnå trovärdighet är att välja ut den lämpligaste meningsbärande 
enheten. I denna studie bearbetades 106 stycken meningsbärande enheter avseende hälsa 
och lidande. De innehåll bra och beskrivande upplevelser hos överviktiga barn och 
ungdomar vilket vi tycker styrker trovärdigheten i denna studie.  

Enligt Friberg (2006) är självbiografier viktiga källor bedömda på sina egna meriter. 
Dessa förmedlar vad som finns i ”huvudet” på författaren och har inga krav på objektivitet 
eller andra mått på ”sanning”. Även om självbiografier bygger på författarnas egna 
tolkningar av världen så har de någon form av trovärdighet. I denna studie finns en risk att 
författaren kan efterkonstruera vissa händelser och göra dessa mer eller mindre 
framträdande för att göra självbiografin mer intressant. Eftersom människans minne är 
selektivt, kan detta innebära att då någon skriver om sina barn- och ungdomsupplevelser i 
vuxen ålder finns det risk till efterkonstruktioner där sanningen omskrivs eller inte 
framställs som den från början upplevdes. Av de självbiografier som använts var en 
baserad på författarens dagboksanteckningar, vilket gör att just denna möjligtvis kan ha en 
högre trovärdighet än de övriga. 

En annan nackdel med att använda självbiografier skrivna av vuxna som handlar om deras 
barn och ungdomstid är att deras upplevelser är upplevda för många år sedan. Kanske 
studiens resultat skulle kunna visat något annorlunda om den utförts på barn och 
ungdomars upplevelser kring att växa upp med övervikt i dagens samhälle.  

6.2 Resultatdiskussion 

Målsättningen med denna studie var att beskriva överviktiga barn och ungdomars 
upplevelser kring hälsa och lidande. I analysen framkommer det redan i ett tidigt stadium 
att överviktiga barn och ungdomar upplever dålig självkänsla och självförakt, desperation, 
utsatthet samt utanförskap vilket skapar ohälsa och lidande.  

Enligt Eriksson (1989) behöver människan tro, hopp och kärlek för att kunna växa och 
mogna som en hel människa. Analysen visar på att barn och ungdomar med övervikt 
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upplever mindre av tro, hopp och kärlek. De är ofta nedtryckta i både sin skol- och 
hemmiljö vilket kan leda till att de har lägre framtidstro jämfört med normalviktiga barn 
och ungdomar. I studien framkommer att överviktiga barn och ungdomar även upplever 
en kärlekslös relation till sina föräldrar, deras längtan efter sina föräldrars kärlek och stöd 
upplevs som grundläggande för att de ska kunna utveckla en god självkänsla. Ytterligare 
resultat visar att ett sänkt eller skadat förtroende för vuxenvärldens förebilder i skolan, i 
hemmet eller på fritiden kan sätta djupa spår hos barnen och ungdomarna längre fram i 
livet. 

Eriksson (1995) anser att det finns olika sorters lidanden, vissa som är uthärdliga och 
andra som upplevs som outhärdliga. Det outhärdliga lidandet kan förlama människan 
medan människan i det uthärdliga lidande fortfarande kan uppleva hälsa. I studien 
framkommer att barn och ungdomar med övervikt upplever ett stort lidande. Det är dock 
inte ett outhärdligt lidande då de fortfarande förmår att fullfölja sin skolgång och andra 
förpliktelser. Samtliga självbiografier är skriva av personer vilka senare i livet lyckats på 
ett eller annat sätt i sina yrken. Det går med andra ord inte att utesluta att barn och 
ungdomar med övervikt upplever ett outhärdligt lidande. 

I studien framkommer tydligt det Eriksson (1994) kallar för lidandets drama. Att 
förhoppningar väcks på nytt efter att gång på gång blivit raserade av olika människor och 
detta stämmer bra in på många av de överviktiga barn och ungdomar. I vissa stunder 
upplever de en förbättrad situation i skol- och hemmiljö för att plötsligt på nytt hamna i 
liknande situationer som tidigare med utsatthet och utanförskap. Den lilla trygghet de 
byggt upp raseras av deras omgivning och de befinner sig i samma situation som tidigare. 

Eriksson (1994) anser att lidande människor kan få hjälp med att lida ut genom stöd av 
andra människor. De kan bekräfta lidandet och därmed upplever den som lider att den blir 
sedd, vilket ger tröst. Det förmedlar även att någon finns i närheten och det skapar en 
känsla av att inte bli övergiven. I analysen framkommer att många vuxna inte tar sig tid 
till eller inte vill se hur det överviktiga barnet eller ungdomen mår. Dessutom är det gång 
på gång den vuxna människan själv som är den som utsätter, istället för att försöka hjälpa 
och stötta så att de kan lindra lidandet. Eriksson (1994) menar att lidande människor som 
inte får sitt lidande bekräftat kan få en känsla av att känna sig förbisedda, vilket stämmer 
bra in på överviktiga barn och ungdomar.  

Ytterligare ett lidande som stämmer bra överens med barn och ungdomar som är 
överviktiga är det lidande som Eriksson (1994) kallar för livslidande. Det kan innebära att 
en människas livssituation berörs av sjukdom och/eller ohälsa vilket leder till att det 
vanliga livet rubbas. I studien framkommer att barn och ungdomar med övervikt upplever 
stor längtan efter kärlek och tyvärr är deras upplevelser av kärlek inte de bästa. Många 
överviktiga barn och ungdomar upplever att de aldrig kommer att få den kärlek som de 
mest av allt längtar efter så länge som de lider av övervikt, i alla fall inte av en människa 
som de också skulle känna kärlek till. De upplever att de endast kan få chans på andra 
barn och ungdomar som står i utanförskap av olika anledningar. Detta tillsammans med 
deras hämmade sociala tillvaro avseende få vänner, utanförskap och utsatthet blir ett 
livslidande av hög grad.  

Resultatet visar att de överviktiga barnen inte upplever någon direkt hälsa under de första 
skolåren utan att hälsa upplevs när de blir ungdomar och då de inser att de trots sin 
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övervikt har ett värde, att livet inte bara handlar om hur många kilon de väger. Eriksson 
(1989) menar att människan kan uppleva hälsa trots närvaro av sjukdom. I studien visar 
det sig som tillfällen när barn och ungdomar blir positivt uppmärksammade exempelvis 
vid sånguppträdande eller liknande händelser. Upplevelser av hälsa går att uppfatta i 
samband med förbättrad självkänsla och gemenskap med andra, främst då de umgås med 
andra barn och ungdomar i samma situation eller tillsammans med vuxna. 

Resultatet av studien stämmer bra in med Warschburger (2005) resultat, att barn och 
ungdomar med övervikt löper en större risk att uppleva begränsningar i sitt emotionella 
välbefinnande och även en negativ självkänsla. Däremot framgår det inte i vår studie att 
barn och ungdomar upplever oro och depression, men detta förknippas med dålig 
självkänsla, utanförskap och utsatthet. Enligt Janssen et al. (2004) har överviktiga barn 
och ungdomar en högre tendens att bli mobbade vilket kan leda till en förhindrad 
långsiktig utveckling vad avser social och psykosocial utveckling. Studien visar på att 
överviktiga barn och ungdomar har en hög tendens till att bli mobbade. Författarna är 
dock idag vuxna människor med utåtriktade arbeten och framgångsrika i sin genre vilket 
kan eventuellt tyda på att de inte blivit förhindrade till en långsiktig social och psykosocial 
utveckling på grund av att de blivit mobbade som barn och ungdomar.  

Resultatet som framkommit i studien visar att barn och ungdomar med övervikt behöver 
hjälp och stöd av familj, skola och övrig omgivning. Detta för att få med dem i 
gemenskapen så att de inte hamnar i utanförskap och på så sätt kan förhoppningsvis en 
eventuell utsatthet förhindras. Självklart borde barnavårdcentral och skolhälsovård sträva 
efter att förebygga övervikt hos barn och ungdomar, då det för med sig lidande och 
eventuella följdsjukdomar. Dock tydliggörs att föräldrarnas vanor vad gäller kost och 
motion spelar stor roll hos överviktiga barn och ungdomar. Detta förankras även i studier 
såsom Freedman och Stern (2004).  

Den praktiska tillämpningen av resultatet är att försöka förhindra utsatthet och utanförskap 
hos överviktiga barn och ungdomar då detta skapar ett lidande och ohälsa. Våra 
förväntningar har infriats i resultatet, det är dock överraskande att överviktiga barn och 
ungdomars hela tillvaro kretsar kring övervikt. Den finns med dem dygnets alla timmar, i 
alla situationer och deras hälsa är kraftigt nedsatt. Det är även förvånansvärt att barn med 
övervikt knappt upplever hälsa, men antagligen vänder detta under ungdomsåren då hälsa 
framkommer genom beskrivningar av stärkt självkänsla, mindre självförakt, lägre 
utanförskap, mindre desperation och mindre utsatthet. Det är oroväckande hur vanligt det 
är med övervikt hos barn och ungdomar och hur snabbt problemet ökar. 

6.3 Etikdiskussion 

Studien grundar sig på redan publicerade självbiografier och resultatet presenteras i en 
form där författarnas namn skrivs ut efter deras citat. Inga etiska problem kan anses ha 
uppstått då materialet behandlats med försiktighet och respekt för författarnas integritet. 

7. SLUTSATS 

I resultatet framkommer att överviktiga barn och ungdomar upplever ett stort lidande. 
Deras övervikt skapar upplevelser av dålig självkänsla, självförakt och desperation. För 
många överviktiga barn och ungdomar leder övervikten även till att de blir drabbade av 
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utsatthet och utanförskap. Detta leder till att barn och ungdomar har svårt att uppleva 
hälsa. 

Barn och ungdomar med övervikt upplever att de har svårt att träffa en pojk- eller 
flickvän. De tror att ingen vill vara tillsammans med dem på grund av övervikten eller så 
upplever de att deras chans på kärlek endast finns hos andra barn och ungdomar som 
befinner sig i liknande situation.  

Resultatet kan förhoppningsvis leda till att överviktiga barn och ungdomar kan få ett bättre 
stöd av familj, vänner och övrig omgivning för att inte drabbas av utsatthet och 
utanförskap. Ytterligare en mening med resultatet är att vårdpersonal kan använda sig av 
denna kunskap för att på bästa sätt bemöta, vårda och vägleda barn och ungdomar med 
övervikt så att de kan lära sig att leva ett hälsosammare liv 

Som det tidigare nämnt i studien finns alldeles för lite tidigare forskning utförd på 
upplevelser hos överviktiga barn och ungdomar trots att resultatet visar på ohälsa och 
lidande. Med anledning av detta kan det finnas ett stort behov av fortsatt forskning för att 
ta reda på hur överviktiga barn och ungdomar ska kunna uppleva mindre lidande och 
uppnå bättre hälsa.  
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