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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fetma hos tonåringar kan leda till negativa upplevelser och även påverka den 
sociala samvaron. Ungdomar med fetma mår generellt sämre än normalviktiga ungdomar. 
Ofta är de mer orörliga, orkar mindre, får sämre kondition, blir ofta retade samt har de 
generellt sämre självkänsla och uttrycker oftare ett missnöje med kropp och utseende än vad 
normalviktiga gör. Den ensidiga fokuseringen på BMI och vikt och de olika riskerna med 
fetma är inte tillräcklig för att förstå hur människans liv påverkas. Att som sjuksköterska i 
mötet med tonåringar som har fetma utgå från ett livsvärldsperspektiv innebär att 
uppmärksamma ungdomars dagliga tillvaro och vardagsvärld så som den erfars och upplevs. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur tonåringen med fetma upplever sin tillvaro. 
Metod: Metoden som har används är en litteraturöversikt som baserats på systematiskt val av 
texter i form av vetenskapliga artiklar. 10 vetenskapliga artiklar valdes ut varav 7 var 
kvantitativa och 3 var kvalitativa. De kvantitativa artiklarna analyserades med utgång från ett 
metaanalys tänkande. De kvalitativa analyserades med inspiration av metasyntes och en 
riktad innehållsanalys gjordes. Resultat: I resultatet framkom det att självkänslan hos 
ungdomar med fetma generellt är lägre i jämförelse med de som har övervikt eller 
normalvikt. Flera faktorer som påverkade självkänslan negativt men också faktorer som 
stärkte självkänslan. Tonåringar med fetma hade ofta en negativ självbild och uttryckte 
missnöje över sin kropp och utseende, de flesta hade en önskan om att minska i vikt och/eller 
förändra något på sin kropp. I den dagliga tillvaron kände många ungdomar sig begränsade 
inom olika områden gemensamt för pojkar och flickor var att de hade svårt att finna nya 
vänner. Och att de hade svårt att utöva idrott med samma förmåga som normalviktiga. 
Flickorna upplevde sig ha mindre social acceptans. Fetma var signifikant kopplat till 
depressiva symtom men inte manifest depression. Högt BMI som ensam variabel gav inte 
sämre livskvalitet utan det gjorde det först när andra psykosociala variabler togs med. Det var 
vanligt förekommande med mobbning relaterat till fetma. Slutsats: Resultatet i denna 
litteraturöversikt visar att tonåringar med fetma upplever sin tillvaro påfrestande och ofta 
negativ. Självkänslan är generellt låg hos dessa ungdomar och ofta har de en dålig självbild 
vilket leder till begränsning i det sociala livet. En stödjande familj och omgivning är positivt 
för ungdomarnas självkänsla. Utifrån resultatet i denna studie kan föräldrastödsutbildning i 
förskole/skolålder ses som ett användbart verktyg både för föräldrar och i 
distriktssköterskans/skolsköterskans arbete dels hälsofrämjande för den generella 
hälsoutvecklingen men också som prevention av psykisk ohälsa hos ungdomar. Resultatet av 
studie kan inspirera distriktsköterskan och skolsköterskan till att arbeta mer utifrån barn och 
ungdomars livsvärldsperspektiv som uppmärksammar den dagliga tillvaro och 
vardagsvärlden samt talar om hur den upplevs av den enskilde. 
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INLEDNING 
Fetma kan leda till negativa upplevelser och även påverka den sociala samvaron. Forskning 
visar att barn med fetma skattar sin livskvalitet lägre än barn som är normalviktiga 
(Schwimmer, Burwinkel & Varni 2003). Feta barn mår generellt sämre än smala barn. Ofta är 
dessa barn mer orörliga, orkar mindre, får sämre kondition och blir ofta retade. Möjligheterna 
till att välja sin framtid och forma sitt liv begränsas (Danielsson & Jansson 2003, s.13). 
Andelen barn och ungdomar med övervikt och fetma har ökat kraftigt de senaste två 
decennierna. Störst var ökningen den första halvan av 1990 talet, i slutet av detta decennium 
avtog ökningen av övervikt och fetma hos flickor medan det hos pojkar har ökat fram till de 
senaste åren. Fetma är fyra till fem gånger vanligare hos ungdomar i dag för tjugo år sedan. 
Fetma påverkar livskvalitén och hälsan negativt och kan leda till bl.a. ortopediska sjukdomar, 
hjärt och kärlsjukdomar samt att dö i förtid. Barnfetma är svårbehandlat det är därför mycket 
angeläget att distriktssköterskan inom barnhälsovården och skolsköterskan inom 
skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att förhindra utvecklingen av 
fetma (Folkhälsorapport 2009, ss. 61, 93-94). 

BAKGRUND 
Andelen barn och ungdomar med övervikt och fetma har ökat snabbt i Sverige liksom flera 
andra länder de senaste decennierna (Danielsson & Jansson 2003, s. 9). Övervikt och fetma 
brukar skiljas åt av forskare där den vanligaste definitionen är att övervikt och fetma innebär 
att personen väger för mycket men att fetma är det en allvarligare grad av sjukdomen. 
(Flodmark & Nowicka 2006, s. 13). 

Internationella definitioner på övervikt respektive fetma kom år 2000 på uppdrag av IOFT 
(Internal Obesity Task Force), en definition av övervikt och fetma hos barn som blivit alltmer 
etablerad. Värdena är beräkningar baserade på statistik från barn från USA, Singapore, 
Hongkong, Holland, Storbritannien och Brasilien (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz 2000). Med 
hjälp av denna definition som i Sverige kallas iso-BMI kan man avgöra båda nivåerna, en för 
övervikt och en för fetma (Flodmark & Nowicka 2006, ss 16, 18). Body Mass Index (BMI) är 
ett mått som kan användas på barn precis som hos vuxna. Hos barn varierar BMI kraftigt med 
åldern och skiljer sig mellan flickor och pojkar. Det finns särskilda BMI kurvor för barn från 
två till arton år som används inom barnhälsovården och skolhälsovården, därefter är det 
vuxna siffermått. (Danielsson & Jansson 2003, s. 32). 

Fetma är en allvarlig sjukdom som kan leda till mer sjuklighet, sänkt livskvalitet och risk för 
en förtida död. Trots alla larmrapporter finns det fortfarande för lite beredskap att hantera 
problemet både i familjerna och i samhället (Danielsson & Jansson 2003, s.10). Barn och 
ungdomars uppväxtvillkor och miljö är starkt förknippat med deras hälsa. Barn med 
övervikt/fetma växer ofta upp till överviktiga/feta ungdomar och vuxna. Många barn är 
missnöjda med sin vikt (Folkhälsorapport 2009, s. 42, 61). En studie av Chul-Min Park och 
medarbetare (2009) gjord med barn i grundskolan och deras föräldrar visar att barn med 
fetma har en stark koppling till depressiva symtom och stress. En ensidig fokusering på BMI 
och vikt och de olika riskerna med fetma är dock inte tillräcklig för att förstå hur människans 
liv påverkas. De senaste decennierna har metodik för mätning av livskvalitet utvecklats. De 
standardiserade formulären går att använda vid internationella jämförelser då de har 
tillförlitlig och god förmåga att mäta upplevelser. Betydelsefulla motiv för att använda 
livskvalitet som effektmått vid fetma är att begreppet bygger på information som är 
patientbaserad, är hälsorelaterad och mångdimensionell samt ger en god förmåga att styrka 
förändring i hur patienten mår i vardagen (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 
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(SBU) (2002). SBU (2002) visade i en systematisk litteraturgranskning av studier om 
livskvalitet vid fetma att överlag hade personer med fetma sämre välbefinnande och sämre 
funktion mer i fysiska än psykisk bemärkelse jämfört med personer med övervikt eller 
normalvikt. Signifikanta skillnader förelåg genomgående i fysisk funktion vilket främst var 
nedsatt gång och rörelsefunktion hos personer med fetma. Allmän hälsa och vitalitet som 
innefattar både psykiska och fysiska hälsoaspekter var genomgående lägre hos personer med 
fetma. Vid extrem fetma BMI>40 var både psykiska och fysiska parametrar kraftigt nedsatta 
och i förhållande till normalvikt, övervikt och fetma var det signifikanta skillnader (SBU 
2002). Larsson, Karlsson & Sullivan (2002) undersökte med hjälp av en hälsoenkät , SF-36 
(HRQL gruppen, 2011) sambandet mellan övervikt och fetma relaterat till livskvalitet i den 
allmänna befolkningen i västra Sverige. Totalt deltog 5633 personer i åldrarna 16-64 år. 
Resultatet redovisades i två olika åldersgrupper 16-34 år och 35-64 år. Resultatet i gruppen 
16-34 år visade att det fanns ett större samband mellan fetma och fysisk ohälsa än mellan 
fetma och psykisk ohälsa. 

Schwimmer, Burwinkel och Varni (2003) undersökte i sin studie hälsorelaterad livskvalitet 
hos barn med fetma, barn med cancerdiagnos och friska normalviktiga barn. Resultatet visade 
att barn med fetma skattade sin upplevda livskvalitet likt barn med cancer vilket var en 
signifikant skillnad i jämförelse med friska normalviktiga barn. 

I norra Finland gjordes en longtidunell studie med syfte att undersöka sambandet mellan 
kroppsstorlek och depression hos yngre vuxna. Personerna som deltog föddes 1966 och vid 
14 års ålder fick de via postenkät fylla i längd och vikt. Vid 31 års ålder gjordes 
kliniskundersökning BMI (Body Mass Index), WHR (Waist-To-Hip ratio) samt ett 
depressions frågeformulär, frågor om användning av antidepressiva läkemedel samt om de 
har eller haft diagnos depression. Resultatet visade att hos kvinnor med fetma både vid 14 
och 31 års ålder var depressiva symtom relativt vanligt. Detta sågs inte hos männen Det som 
hittades hos männen var att om de vid 31 års ålder hade bukfetma var det 2, 07gånger 
vanligare med diagnosen depression och 2,63 gånger vanligare att de tog antidepressiva 
läkemedel jämfört med män som inte hade bukfetma (Herva, Laitinen, Miettunen, Veijola, 
Karvonen, Läksy & Joukamaa 2006).  

En god hälsa betyder för befolkningen i allmänhet att inte vara sjuk och något som oftast tas 
för givet. Det är inget som folk vanligtvis tänker på förrän ett hälsoproblem eller sjukdom gör 
intrång i ens vardag. Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 hälsa som ”Ett 
tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av 
sjukdom och svaghet” (WHO 2006). Denna definition används fortfarande även om den 
utvecklats avsevärt sedan dess. Den har kritiserats ur flera punkter men också försvarats av 
det skäl att den ser hälsa som något positivt och också erkänner det sociala och psykiska 
välbefinnandet som en central roll i begreppet (Ewles & Simnet 2005, s. 19). 

Livskvalitet- Quality of Life (QoL) är ett begrepp som inom världshälsoorganisationen 
(WHO) ägnats stor uppmärksamhet. Livskvalitet definieras som individens upplevelse av sin 
livssituation i det värdemässiga och kulturella sammanhang som han/hon lever i , och i 
förhållande till sina förväntningar, mål,  intressen och normer. Det är ett vittomfattande 
begrepp som på ett komplext sätt innefattar en människas psykiska tillstånd, fysiska hälsa,  
grad av beroende, sociala band, personliga tilltro till samhörighet med sådant som 
kännetecknar det omgivande samhället (Hillman 2010, s.15) 
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Självkänsla 
En bra självkänsla innebär att man som individ tycker om sig själv och upplever sig värdefull 
oavsett vad som presteras och hur man ser ut. Ett vanligt uttryck för dålig självkänsla är 
upplevelsen av att inte vara lika mycket värd som andra människor. Barn och ungdomar som 
känner trygghet, bekräftelse och kärlek får ofta en grundläggande positiv självkänsla 
(Eriksson 2005, s. 145). Nowicka, Höglund, Birgerstam. Lissau, Pietrobelli och Flodmark  
(2008) gjorde en studie med syfte att studera självkänsla hos barn och tonåringar med fetma. 
Deras resultat visade att deltagarnas BMI inte signifikant påverkade deras självkänsla som 
enskild variabel utan först när ålder och kön togs med. Självkänslan minskade med stigande 
ålder hos både pojkar och flickor.  Flickor hade signifikant lägre självkänsla både på den 
totala mätningen av självkänslan men också på sina fysiska egenskaper och sitt psykiska 
välbefinnande. 

Självbild 
Kroppen har fått en ökad betydelse för individens identitet och ställer därmed högre krav på 
den enskilde.  Idealet i vår kultur är inte bara en tunn, smal kropp utan den ska också vara 
vältränad och fast. Flickor och yngre kvinnor uttrycker ofta ett missnöje med sin kropp 
(Johansson & Hovelius 2004, ss 211-212). Cullberg-Weston (2006, ss. 30-35,52-53) skriver i 
sin litteratur att barn i tidig ålder börjar forma sin självbild i interaktion och spegling 
tillsammans med andra människor. Under uppväxten formas individen till stor del av den 
kultur och de normer som finns i samhället han/hon lever i och detta integreras i självbilden, 
det skapas en ”ram” för hur man bör vara Cullberg- Weston delar in självbilden i olika 
beståndsdelar. Delarna består av vårt inre privata själv, socialt själv och kroppssjälv. Det 
sociala självet och kroppssjälvet är det vi visar upp mot omvärlden medan det inre privata 
självet är det vi verkligen är. Kroppssjälvet är känsligt inför omvärldens betraktande, speciellt 
under tonårstiden, och negativa omdömen om kroppen kan skapa långvariga komplex över 
denna del av självet. Det sociala självet förändras både beroende på situationen individen 
befinner sig i och interaktion med andra människor. Allen, Byrne, Blair & Davis (2006) visar 
i sin forskning att ungdomar med fetma uppger betydligt mer missnöje med sin kropp än 
normalviktiga i alla åldrar, oavsett kön. Om man som ung uttrycker oro över sin vikt och 
kroppsform visar forskning att individen i högre grad är missnöjd med sin kropp i förhållande 
till andra som inte uttrycker denna oro  

Livsvärldsperspektiv 
Ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma ungdomars dagliga tillvaro och 
vardagsvärld. Det innebär också att beskriva, se och förstå, samt analysera världen eller delar 
av den så som den upplevs av ungdomarna. Styrkan i livsvärldsansatsen är att den varken ger 
upphov till objektivismisk, subjektivistisk, materialistisk eller idealistiskt perspektiv utan är 
en ansats som förmedlar mellan dessa ytterligheter. Teorin om livsvärlden har varken fokus 
på enbart subjektet eller enbart världen, utan relationen mellan dem. Via livsvärldsteorin 
betonas ungdomarnas erfarenheter och upplevelser. Den levda världen är livsvärlden och det 
är genom den personen tänker, tycker, har sitt vardagsliv, hatar och älskar. I livsvärlden söks 
mening och livsinnehåll. Livsvärldsperspektivet gestaltar sjuksköterskans intresse för 
patientens egen livshistoria och berättelse.(Dahlberg, Segesten, Nyström , Suseryd & 
Fagerberg 2003, ss. 24-25)  

Swallen,  Reither, Haas och Meier (2005) kom i sin studie fram till att tonåringar med fetma 
upplevde att de generellt hade sämre hälsa än tonåringar med normalt BMI. De ansåg sig 
också ha fysiska begränsningar till följd av sin fetma. Flickor angav i högre grad än pojkar att 
de hade en sämre hälsa, fler funktionella begränsningar, fler sjukdomssymtom, depression 
och låg självkänsla som påverkar det dagliga livet. I Janssen, Craig, Boyce och Picketts 
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(2004) studie fann forskarna hos både pojkar och flickor ett samband mellan högt BMI och 
verbal mobbning. Den verbala mobbningen som innebar både att de blev retade och kallade 
elaka saker samt att andra gjorde sig roliga på deras bekostnad. Bland flickorna fanns det 
också ett samband mellan högt BMI och fysisk mobbning som ökade med ökat BMI. Hos 
både flickor och pojkar fanns det en koppling mellan högt BMI och relationsmobbning i form 
av utstötthet.  Samtidigt fann man i denna studie att tonåringar med fetma hade en tendens att 
mobba sina jämnåriga i högre grad än sina normalviktiga klasskamrater. Att känna sig utanför 
och att inte tillhöra en grupp, inte ha så många vänner som man önskar eller att vara rädd för 
andra har en stor negativ betydelse för hälsan hos både flickor och pojkar (Hovelius & 
Johansson 2004, ss 366-367). 

Grönquist (2004, ss 24-27) beskriver att människor har olika normer och värderingar som 
växer fram från bl a livserfarenheter och att det finns åtta olika områden eller perspektiv som 
kan vara till hjälp för att förklara, tolka och förstå en människa.  Perspektiven kompletterar 
varandra och inget enskilt av dem kan förklara ett fenomen eller beteende. Det medicinsk 
biologiska perspektivet beskriver den fysiologiska och fysiska kroppen medan det 
psykologiska perspektivet handlar om det inre själslivet, känsloupplevelse, behov och tankar. 
Relationistiskt perspektiv beskriver individens relation till andra människor eller avsaknad av 
relation. Här ingår sociala relationer, familj, vänkrets och föreningsliv. Organisatoriskt 
perspektiv beskriver miljön som individen befinner sig i t ex skola eller arbetsplats och hur 
denna är uppbyggd och fungerar påverkar den enskilde. Ur ett historiskt perspektiv påverkas 
individen av det samhälleliga och historiska sammanhang denne föds i, lever i och växer upp 
i. Alla lever i en kultur som uttrycker sig på olika sätt genom familjemönster, normer, 
traditioner, boende, kläder och olika uppfattningar om tillvaro detta beskriver således från ett 
kulturellt perspektiv. Miljöperspektiv är ett annat sätt att se människan ifrån dvs. närmiljö, 
boendemiljö och livsmiljö. Det som också har en stor påverkan på individen är 
andligt/religiöst och existentiellt perspektiv. Här finns frågor, funderingar och ibland svar 
kring andlighet, existens, meningen med livet osv. Helhetssyn innebär att se individen i ett 
sammanhang. Det viktigaste är inte att hitta enskilda förklaringar utan att få en beskrivning 
hur människan själv uppfattar sin situation och ger sin förklaring till sina egna upplevelser. 

Problemformulering 
Ett av våra stora hälsoproblem i dag är tonåringar med fetma, vilket kan leda till sämre hälsa 
fysiskt och psykiskt. Den ensidiga fokuseringen på BMI och vikt och de olika riskerna med 
fetma är inte tillräcklig för att förstå hur människans liv påverkas (SBU 2004, s. 378). 
Nowicka, Höglund, Birgerstam. Lissau, Pietrobelli och Flodmark  (2008) visade i sin studie 
att självkänslan hos tonåringar med fetma minskade med stigande ålder hos både pojkar och 
flickor. King (1997) beskriver att självkänsla kan ses som skillnaden mellan hur man som 
individ är och hur man vill vara, ett mått på hur man uppskattar sin person och sitt värde (aa)  
Kroppen har fått en ökad betydelse för individens identitet och ställer därmed högre krav på 
den enskilde (Johansson & Hovelius 2004, ss 211-212). Allen, Byrne, Blair & Davis (2006) 
visar i sin forskning att ungdomar med fetma uppger betydligt mer missnöje med sin kropp 
än normalviktiga i alla åldrar, oavsett kön. 
Detta gör det angeläget att göra en studie i ämnet. Frågeställning finns kring hur det dagliga 
livet är hos dessa ungdomar påverkas, hur upplever tonåringar sin självkänsla? Vilken 
självbild har tonåringen med fetma?   
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SYFTE: 
Syftet med studien var att beskriva hur tonåringen med fetma upplever sin tillvaro.  

Frågeställning: 

Hur upplever tonåringar med fetma sin självkänsla? 

Vilken självbild har en tonåring med fetma? 

Hur påverkas det dagliga livet hos tonåringen som har fetma? 

METOD  

Design 
Metoden som har används är en litteraturöversikt som baserats på systematiskt val av texter i 
form av vetenskapliga artiklar. Metoden ger en kunskapsöversikt av befintlig och aktuell 
forskning inom ämnesområdet (Friberg 2006, ss. 115-116). 

Urval 
Inklusions kriterierna var original artiklar peer- reviewed publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter mellan åren 2001-2011, språket var engelska eller svenska. Artiklarna baserades på 
studier av tonåringar 13-19 år i Cinahl och 13-17 år i PsykInfo och PsykInfo Proquest. 
Exklusionskriterier var studier som var kirurgiskt, medicinsk eller terapeutiskt inriktade dvs. 
behandling av fetma. 

Datainsamling och analys 
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PsykINFO och PsykInfo Proquest med 
MESH-termer/sökord.  Sökord som används: Adolescent, Obesity, daily life, attitude*, self 
esteem, experience, body image, adolescence. Alla sökord har först sökts som enskilt ord och 
därefter med booleska operatören ”and” kombinerat med ytterligare sökord se tabell 1 nedan. 
Sökorden har inte kombinerats med ”or” eftersom syftet var att få artiklar som innehöll 
kombinationen av sökorden. Vid sökningen med enskilda sökord var utfallet mycket stort och 
redovisningen i tabellen nedan börjar from urvalet. Analysförfarandet gjordes som en riktad 
innehållsanalys som beskrivs av Hsieh och Shannon (2005) och inleddes med att artiklarna 
lästes flera gånger för att få en helhet av innehållet. En riktad innehållsanalys användes för att 
stärka och ge ytterligare beskrivning av tidigare befintlig forskning. Öppna frågor ställdes 
som en intervju mot litteraturen. Enligt Hsieh och Shannon (2005) är ett sätt att koda data att 
börja koda direkt med förbestämda koder, vilket gjordes i denna studie. Kodning av data 
gjordes genom förbestämda koderna: Självkänsla hos tonåringar med fetma, självbild hos 
tonåringar med fetma och det dagliga livet hos tonåringar med fetma. Texten lästes ord för 
ord och målet var att identifiera och kategorisera alla förekomster av text relaterad till de 
förutbestämda koderna. Om texten berörde de tre frågeställningarna markerades den och 
lyftes ut för fortsatt analys och delades därefter in i de förutbestämda koderna (a a). Utifrån 
dessa koder växte tio kategorier fram. 
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Tabell 1. Sökhistoria 

Databas Sökning Sökord Utfall Granskade Valda 

PsykInfo   1 Adolescent 
and obesity 
and daily life 

Vilket gav 
77 träffar 

2 

 

1 

PsykInfo 
Proqest 

2 Obesity and 
attitude* and 
self esteem 

Vilket gav 
29 träffar 

2 0 

PsykInfo 
Proqest 

3 Obesity and 
experience 

Vilket gav 
91 träffar  

12  
 

3 

PsykInfo 
Proqest 

4 Obesity and 
adolescence 
and body 
image 

Vilket gav 
136 träffar 

10  

 

2 

Cinahl 1 Adolescent 
and obesity 
and daily life 

Vilket gav 1 
träff 

0 

 

0 

Cinahl 2 Obesity and 
attitude* and 
self esteem 

Vilket gav 2 
träffar 

0 0 

Cinahl 3 Obesity and 
experience 

Vilket gav 
45 träffar 

0 

 

0 

Cinahl 4 Obesity and 
adolescence 
and body 
image 

Vilket gav 
76 träffar 

4 3 

 

Manuell sökning i de utvalda artiklarnas referenslistor har gjorts samt fritextsökning. 



7 
 

 

Fig 1. Översikt av sökprocessen 

 

 

 

Fas 1. De vetenskapliga artiklarnas sammanfattningar lästes igenom efterhand som de valts ut 
och i den fortsatta analysen lästes artiklarna i fulltext med mål att identifiera artiklar som var 
relevanta för studiens syfte samt identifiera irrelevanta artiklar och exkludera dessa. 
Fas 2. Artiklarna lästes igen, granskades, bevisvärderades och dokumenterades i ett 
arbetsblad. 
Fas 3. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades efter en bedömningsmall av kvalitativa 
respektive kvantitativa metoder (Carlsson & Eiman 2003). Dokumenterades därefter i en 
artikelmatris se bilaga 1. 

Etiska aspekter 
Omvårdnad är starkt förknippat med respekt för mänskliga rättigheter, rätten till liv och att 
behandlas med värdighet och respekt. Vård och omvårdnad ges på individ, grupp och 
samhälls nivå och sjuksköterskan har en särskild förpliktelse gentemot sårbara grupper som 
inte kan ta vara på sig själva. Omvårdnad ska ges villkorslöst utan någon som helt 
diskriminering. I dag har sjuksköterskan många uppgifter med en bred spännvidd från 
hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, vård av sjuka och döende människor till 
omsorg och kontakt med närstående och patienter. Med utgångspunkt av detta har 
International Council of Nurses (ICN) avgränsat sjuksköterskans grundläggande ansvar i fyra 
områden: Att förebygga sjukdom, att främja hälsa, att återställa hälsa och lindra lidande. 
Inom dessa ansvars områden är sjuksköterskan skyldig att använda sina färdigheter och 
förbättra sin kunskap vara observant på nya möjligheter och utveckla ny kunskap och nya 
färdigheter. Denna skyldighet förutsätter forskning som kan definieras som en systematiskt 
och kreativ process som syftar till att skapa ny kunskap om hälsa, sjukdom, människor, kultur 
och samhälle. (Northern Nurses´ Federations 2003).  

Fulltext, kontrollgranskning 

och bevisvärdering av utvalda artiklar 

 

10 Fulltext varav 9 från 
databas 

 

 

Kvalitativa 
artiklar 

3st 

Kvantitativa 
artiklar 

        7st 

Fas 1 

 

Fas 2 

Fas 3 
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Då detta är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar och ingen information 
från privat person kommer att ges innefattas inte denna studie av behovet att ansöka om etisk 
rådgivning. Resultatet av litteraturstudien kan öka sjuksköterskans förståelse och även bli en 
grund som distriktsköterska/skolsköterska kan utgå ifrån i sitt hälsofrämjande och preventiva 
arbete med barn och ungdomar. Min bedömning är således att nyttoaspekterna av denna 
litteraturstudie är stor. 

RESULTAT 
Analysen av de granskade artiklarna har resulterat i tio kategorier se fig. 2. De kvantitativa 
och kvalitativa resultaten presenteras var för sig. Frågor ställdes mot litteraturen och de 
artiklar som gav svar på frågan presenteras under de olika rubrikerna. Av de sju granskade 
kvantitativa artiklarna handlade två av dem om självkänsla, tre av dem beskrev självbild och 
sex av dem beskrev den dagliga tillvaron. Av de tre granskade kvalitativa artiklarna beskrev 
två av dem självkänsla, samtliga beskrev självbild och den dagliga tillvaron. Litteratur 
sammanställningen visar att självkänslan hos ungdomar med fetma generellt är lägre i 
jämförelse med de som har övervikt eller normalvikt. Det fanns flera faktorer som påverkade 
självkänslan negativt men också faktorer som stärkte självkänslan. Ungdomar med fetma 
hade ofta en negativ självbild och uttryckte missnöje över sin kropp och utseende samt hade 
de flesta en önskan om att minska i vikt och/eller förändra något på sin kropp. I den dagliga 
tillvaron visade resultatet att många ungdomar kände sig begränsade inom olika områden 
gemensamt för pojkar och flickor var att de hade svårt att finna nya vänner. Både pojkarna 
och flickor uttryckte att de hade svårt att utöva idrott med samma förmåga som normalviktiga 
medan flickorna också upplevde sig ha mindre social acceptans. Fetma var signifikant 
kopplat till depressiva symtom men inte manifest depression. Högt BMI som ensam variabel 
gav inte sämre livskvalitet utan det gjorde det först när andra psykosociala variabler togs 
med. Det var vanligt förekommande med mobbning relaterat till fetma och olika coping 
strategier för detta beskrevs. 
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Figur 2. Resultatets upplägg 

Resultat från kvantitativa artiklar 

Självkänsla hos tonåringar med fetma  
  Generell självkänsla 

Analysen visade att den totala självkänslan var generellt lägre hos ungdomar med fetma än 
normalviktiga. När jämförelse gjordes mellan flickorna och pojkarna rapporterade flickorna 
generellt sämre självkänsla än pojkarna. Missnöjet med sin kropp relaterat till högt BMI hade 
en negativ effekt på den upplevda kompetensen/förmågan till att utöva idrott, sitt utseende, 
och den totala självkänslan. (Franklin, Denyer, Steinbeck, Caterson, & Hill 2006) 
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 I den analyserade studien av Fulkerson, Staruss, Neumark-Sztainer, Story & Boutelle (2007) 
där hypotesen var att positiva och prioriterade familjemåltider var positivt för självkänslan 
medan uppmuntran till bantning och kommentarer om vikten var negativ för ungdomarna. De 
ungdomar som i denna studie rapporterade att familjemåltiderna var högt prioriterade och där 
måltidsmiljön var positiv hade bättre självkänsla och var också mera nöjda med sig själva.  
Ungdomar vars föräldrar uppmuntrade till bantning hade låg självkänslan och de upplevde 
nedstämdhet.  

Självbild hos tonåringar med fetma 
Missnöje med kropp och utseende  

I en studie som gjordes i samarbete med världshälsoorganisationen (WHO) där det bl.a. 
undersöktes vilken kroppsuppfattning ungdomar med fetma, övervikt eller normalvikt hade 
rapporterade tonåringar med fetma oftare en negativ syn på sin kropp och sitt och utseende än 
normalviktiga. Detta sågs tydligast i yngre tonåren. Önskan om att förändra sin kropp och 
utseende fanns hos drygt hälften av ungdomarna med fetma men detta fynd fanns hos 43 % 
av de normalviktiga också. Både ungdomar med fetma och övervikt rapporterade oftare att de 
hade ett dåligt utseende (Fonesca & Gaspar 2005). Liknande resultat fanns också i studien av 
Berg, Simonsson och Ringqvist (2005) där ungdomarna med fetma var mindre nöjda med sin 
kroppsvikt och sitt utseende än jämförelsegruppen som var överviktig eller normalviktig. I 
Franklin, Denyer, Steinbeck, Caterson och Hills (2006) studie framgick det att 
undersökningsgruppen gav uttryck åt missnöje med sitt utseende, 91 % av pojkarna och 96 % 
av flickorna med fetma uttryckte önskan om en smalare kropp än vad de hade.  Hos flickorna 
var missnöjet med kroppen en mediator som kopplades till den upplevda självkänslan 

Det dagliga livet hos tonåringar med fetma 
Begränsning 

 I en studie framkom det att tonåringar med fetma utövade mindre fysiska aktivitet än 
normalviktiga ungdomar. Även i det psykosociala livet fanns skillnader, tonåringar med 
fetma hade svårare att hitta nya vänner i jämförelse med överviktiga och normalviktiga 
ungdomarna. Däremot var det inte signifikant skillnad i att ha en nära vän hos tonåringarna. 
Vidare framkom det att ungdomarna med fetma oftare upplevde sig ha ohälsa i jämförelse 
med normalviktiga (Fonesca & Gaspars 2005). I en studie var syftet var att jämföra livsstil 
och hälso aspekter bland feta, överviktiga och normalviktiga 15 åriga pojkar boende i en stad 
i västa Sverige.  Resulterat visade ingen signifikant skillnad i utövande av fysisk aktivitet i de 
båda grupperna även om den var lägre i gruppen med pojkar som hade fetma. 
Undersökningsgruppen hade färre vänner än jämförelsegruppen (Berg, Simonsson & 
Ringqvist 2005) 

I en studie där utvärdering gjordes av självkänslan hos ungdomar med fetma visade det att 
pojkar med fetma i jämförelse med normalviktiga pojkar hade signifikant lägre upplevelse av 
sig förmåga att utöva idrott/vara atletisk, hos flickorna med fetma i samma studie var den 
upplevda kompetensen/förmågan mera uttalad då de skilde sig signifikant mot 
jämförelsegruppen med att ha lägre sociala acceptans, sämre förmåga att utöva idrott och att 
vara atletisk. (Franklin, Denyer, Steinbeck, Caterson & Hill  2006). 

Livskvalitet    
 I analysen av Boutelle, Hannan. Jayne, Fulkersson och Crows (2010) studie visade framkom 
deta att det fanns en signifikant koppling mellan fetma och depressiva symtom men inte en 
manifest depression Detta sågs inte hos överviktiga. Slutsatsen var att fetma är en riskfaktor 
för att utveckla depressiva symtom men inte en manifest depression.  
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Sambandet mellan utsatthet, depressiva symtom och hälsorelaterad livskvalitet hos 
överviktiga barn studerades i en studie och analysen visade att högt BMI som enda variabel 
inte gav ett sämre QOL. När andra variabler tog med som psykosociala faktorer fann 
forskarna ett signifikant lägre QOL. Likaså rapporterade de ungdomar som hade depressiva 
symtom och de som var mobbade ett signifikant lägre QOL. Det fanns också signifikant 
samband mellan psykosociala variabler och fysisk funktion hos dessa ungdomar (Janicke, 
Marciel, Ingerski, Novoa, Lowry, Sallinen & Silverstein 2007). 

Sambandet mellan mobbing/utsatthet samt ungdom och föräldrarapport av den psykosociala 
anpassningen och den fysiska aktiviteten undersöktes hos en grupp av ungdomar med 
övervikt och fetma.  Det som framkom i studien visade på en stark positiv korrelation mellan 
mobbing och depressiva symtom, generell ångest, ångest över sin kropp i sociala 
sammanhang, ensamhet. Föräldrarna rapporterade om beetendeproblematik i form av 
utåtagerande men också ”inåtvänd”.  Mobbing var också signifikant kopplat till mindre 
utövad av fysisk aktivitet och ensamhet (Storch, Milsom, DeBraganza, Lewin, Geffken & 
Silverstein 2007). 

I studien där 15 åriga pojkar med fetma och övervikt jämfördes med normalviktiga pojkar var 
det oftare mer problematik i skolan. 21 % trivdes inte i skolan och de var frånvarande mer än 
2 gr/månad. Gruppen med fetma fick oftare stryk och blev mera retade. Det visade sig också 
att denna grupp själva utsatte andra för mobbing. I gruppen med fetma var det också 
vanligare med självmordstankar och självmordsförsök (Berg, Simonsson & Ringqvist 2005). 

Resultat från kvalitativa studier 

Självkänsla hos tonåringar med fetma 
Faktorer som gav och stärkte självkänsla  

I en intervjustudie med 16 deltagare som hade fetma framkom det att fritidsaktivitet var 
mycket uppskattat och både gav och förbättrade självkänslan. Hos de som inte hade någon 
fritidsaktivitet var önskan stor att ha en. Eftersom det skulle kunna ge gemenskap och 
delaktighet. De som inte hade någon aktivitet kände sig mera utanför (Gunnarsson-Mériaux, 
Berg & Hellström 2008). 

Önskan om den idealiska bästa vännen som skulle vara stödjande, icke dömande och vara 
empatisk uttrycktes. Att ha en vän var av mycket stor betydelse, att kunna prata m någon 
varje dag om känslor, oro och få moralisk support stärkte personens självkänsla.  Men att 
prata om just fetma var något deltagarna undvek och om de fick en komplimang kunde de 
inte riktigt ta till sig detta. (Griffiths & Page 2008).    

Faktorer som påverkade självkänslan negativt. 
Känslan av att vara isolerad från kamrater upplevdes av deltagarna i en intervjustudie. 
Vännerna kunde inte till fullo förstå vilken påverkan fetman hade i det dagliga livet. Känsla 
av ensamhet och fysisk begränsning uttrycktes.  Ofta kunde de inte delta kamraternas olika 
aktiviteter med anledning av den fysiska begränsningen pga. fetma som på så sätt påverkade 
deras liv och självkänslan negativt . (Griffiths & Page 2008). 

Självbild hos tonåringar med fetma 
Missnöje med kropp och utseende  

Ungdomarna i en studie upplevde generellt sin kropp som oproportionerlig och hos de flesta 
fanns en önskan om en mindre kropp. Två av de 16 deltagare som deltog i denna 
intervjustudie var helt nöjda som de var medan de andra önskade sig vara smalare varav två 
så smala så de skulle ha varit underviktiga (Gunnarsson-Mériaux, Berg & Hellström 2008). 
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Utsatthet, mobbing och att andra ungdomar retades gav flera negativa psykologiska 
konsekvenser vilket också gav påverkan av självförtroendet och missnöje med sin kropp 
(Griffiths & Pages 2008). I en intervjustudie med 36 deltagare undersöktes tonåringars 
uppfattning om den egna och andras personers kroppar både hos de som hade fetma, övervikt 
eller normalvikt.  De tonåringar som hade övervikt eller fetma pratade ofta motsägelsefull 
och använde sig av komplexa termer om sin vikt och kroppsstorlek. Tre fjärdedelar av dessa 
tonåringar hade positiva saker att säga om sin vikt, kroppsstorlek eller någon del av sig själv. 
En minoritet av deltagarna som rapporterade att de var nöjda med sig själva sa också att de 
fanns delar av den egna kroppen som de inte gillade. Mage, lår, armar, ben beskrevs som feta. 
Hälften av dessa tonåringar sa att de hade en önskan om att minska i vikt och hade också 
försökt at gå ner i vikt. Tre av deltagarna rapporterade att de ogillade hela sin kropp varav två 
hade fetma och en var normalviktig. De flesta uttryckte en komplex känsla för sin kropp 
vilket tyder på att det inte är ett enkelt förhållande mellan BMI och en enkel/klar definition av 
övervikt och fetma och normalvikt samt acceptans av sin kropp och önskan att gå ner i vikt 
hos unga tonåringar. Puberteten uppgavs sällan som en orsak till viktökning eller förändring 
av kroppsstorlek även om flera beskrev att deras kroppar förändrades i samband med att de 
började på högstadiet och blev tonåringar, en händelse som ofta faktiskt förekommer med den 
pubertala utvecklingen. Hälften av deltagarna var frustrerade över att deras aptit hade ökat 
och att deras lår, höfter eller mage hade blivit större. De kroppsliga förändringarna beskrevs 
främst av flickorna som oönskat och gav dem ångest. Hälften av deltagarna hade en hypotes 
om att deras kroppsbyggnad hade likheter med någon specifik familjemedlem eller annan 
närstående släkting (Will, Beckert-Milburn,  Gregory & Lawton 2005). 

Det dagliga livet hos tonåringar med fetma 
Tillhörighet 

 I en den analyserade studien av Gunnarsson-Mériaux, Berg och Hellström (2008) deltog 
majoriteten i skolidrotten och gjorde det för att det var roligt och bra för hälsan. Roligast var 
det på fritiden på aktiviteter där de kände sig välkomna av ledarna. De flesta barnen åt 
middag med sin familj på kvällen. Med få undantag åt de flesta frukost själva och då ofta 
framför tv. De flesta deltagare upplevde miljön i matsalen i skolan jobbig och en av 
deltagarna kände sig ofta iakttagen av bespisningspersonalen. Umgänget med familjen 
beskrevs mestadels att de åt och tittade på tv tillsammans men när föräldrarna tog sig tid till 
att leka någon fysisk aktivitet var detta mkt uppskattat. Känslan av att vara tillsammans med 
föräldrar/familj var mycket uppskattad och utgjorde grunden för trygghet och gemenskap 

Begränsning 
Will, Beckert-Milburn, Gregory och Lawtons (2005) intervjustudie analyserades och det 
framkom olika konsekvenser kopplat till fetma. Det som vanligast uppgavs av flickor var 
begränsningen till vilka kläder de kunde köpa eller ha på sig pga. kroppsstorlek och form. Få 
av deltagarn kände sig bekväma att bära samma kläder som sina smalare vänner. Detta gav 
också en begräsning i det sociala livet då de inte kunde följa med på shoppingturer pga. 
rädslan att prova kläder inför andra smalare vänner. Pojkarna uttryckte mera att de var 
begränsade i sportsligare aktivteter då de ofta kom efter och inte orkade m tempot.  

Upplevelse av begränsning i det dagliga livet och icke social acceptans utrycktes av flera 
ungdomar (Griffiths & Pages 2008). 

Mobbing 
 I det analyserade resultatet i Griffiths och Pages (2008) intervjustudie med fem flickor som 
alla hade fetma, visade det att samtliga mobbades pga. av sin fetma.. Alla hade varit offer för 
mobbing av varierad karaktär, någon hade blivit fysiskt utsatt medan alla blivit verbalt 
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utsatta. För några var detta ett tidigare problem medan några var utsatta i nutid.  Mestadels 
när de varit offer eller haft negativa upplevelser så var det i skolan av jämnåriga förövare. 
Under idrott lektionerna var det vanligt förekommande att deltagarna upplevde starka 
negativa upplevelser de hade svårt att genomföra sina uppgifter på lektionen (idrott). 
Deltagarna beskrev olika försvarsmekanismer när de blivit utsatta, någon slog sin förövare, 
anslöt sig till tufft gäng så att andra var rädda för dem i stället, någon tog judo lektionerna för 
att kunna utöva självförsvar. Ytterligare strategier var att informera lärare och sina föräldrar. 
Att gå förbi olika ställen eller passera förbi en grupp av jämnåriga upplevdes mycket 
påfrestande av en av deltagarna, och om det var nödvändigt ville hon ha sin syster med 
eftersom det minskade riken för att bli utsatt för kommentarer. 

METODDISKUSSION 
Metoden som har används är en litteraturöversikt som baserats på systematiskt val av texter i 
form av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Metoden valdes för att få en 
översikt av aktuell forskning inom ämnesområdet. (Friberg 2006, ss. 115-116). Ambitionen 
var att litteraturöversikten endast skulle baseras på kvalitativa undersökningar eftersom syftet 
med studien frågar efter upplevelse och det är svårt att fånga med en kvantitativ metod 
Dessvärre fanns få studier med kvalitativa metoder gjorda kring ämnet så därför inkluderades 
även studier med kvantitativ ansats. Litteratursökningen startade med sökning av valda 
sökord som kändes relevanta för uppsatsens syfte. Detta resulterade i tusentals träffar. 
Därefter började de olika sökorden kombineras med booelska operatören ”and” eftersom 
önskan fanns att finna artiklar som innehöll kombinationen av sökorden. Artiklar mer än tio 
år gamla kändes inte relevanta eftersom önskan fanns om att få med så aktuell forskning som 
möjligt. Artiklarna som söktes baserades på studier av tonåringar 13-19 år i Cinahl och 13-17 
år i PsykInfo . I två av artiklarna som valdes att ta med var genomsnittsåldern 11 år och de 
togs med eftersom de var väl beskrivna, innehållsrika, hade högt bevisvärde samt svarade på 
syftet. I samband med att sökningen började i de olika databaserna så ändrade biblioteket 
databaserna pga. ny upphandling varför de kommande sökningarna i PsykInfo blev PsykInfo 
Proquest vilket med stor sannolikhet inte påverkade sökresultatet. Åldersgruppen valdes 
eftersom det är relevant dels för skolsköterskan arbete men också för distriktssköterskans 
hälsofrämjande och preventiva arbete inom barnhälsovården. Sökningen i databaserna 
resulterade i totalt 30 artiklar där nio valdes ut efterhand. De nio artiklarna lästes igenom 
noggrant, bevisvärderades och analyserades med en riktad innehållsanalys. Ytterligare en 
artikel valdes ut efter fritextsökning och samma process gjordes som med de tidigare 
artiklarna. Analysförfarandet gjordes som beskrivs av Hsieh & Shannon (2005) där målet var 
att identifiera fenomen som i detta fall var frågeställning om upplevelse av självkänsla, 
självbild och den dagliga tillvaron hos tonåringar med fetma. Frågeställningarna ställdes mot 
litteraturen som vid en intervju och svaren togs fram och delades därefter in i förutbestämda 
koder och ur dessa växte sedan kategorier fram som slutligen ledde till ett tema. Styrkan i en 
riktad innehållsanalys är att stödja och utvidga tidigare befintlig forskning (Hsieh & Shannon 
2005).  Med ett underlag av tio artiklar varav sju var med kvantitativ ansats och tre var med 
kvalitativ ansats så kändes det som att syftet med studien skulle kunna besvaras. Resultaten 
av de granskade artiklarna kunde inte sammanställas som en helhet eller generaliseras då 
underlaget av artiklar var för få, hade olika syften samt använde sig av olika metoder. 
Bedömningen är ändå att resultatet av denna litteraturöversikt kan ge en ökad kunskap, 
vägledning, större inblick och ökad förståelse för sjuksköterskor som arbetar men barn och 
skolhälsovård. Litteraturöversikten har gjorts enskilt vilket kan ha påverkat resultatet, så för 
att stärka tillförlitligheten har analys och utformandet av kategorier diskuterats med 
handledaren.  
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Validitet innebär att mäta rätt sak i en undersökning vilket bedöms vara hög i denna uppsats 
då öppna frågor ställdes mot litteraturen och delades in i förutbestämda koder. Reliabilitet är 
graden av överrensstämmelse mellan mätningar som görs på samma sätt det vill säga att 
resultatet blir det samma vid upprepad mätning (Olsson & Sörensson 2006, ss. 75-76). 
Analysprocessen är i denna studie har genomförts med systematik och noggrannhet och 
reliabiliteten bedöms därför som god. 

RESULTATDISKUSSION 
Resultatet av de kvantitativa artiklarna i denna litteraturstudie var att ungdomar med fetma 
generellt hade en låg självkänsla. När jämförelser gjordes mellan flickor och pojkar visade 
det att flickor hade lägre självkänsla än pojkar. Det visade sig att det fanns faktorer som 
försvagade självkänslan och faktorer som kunde stärka självkänslan. I familjer där 
ungdomarna ofta blev påminda om sin fetma, fick kommentarer om vad och hur de åt samt 
uppmuntrades till bantning hade låg självkänsla samt upplevde de nedstämdhet. Tvärtom var 
det för de ungdomar där familjen var positiv och hade en trivsam måltidsmiljö som var högt 
prioriterad. Dessa ungdomar hade bättre självkänsla och mer nöjda med sig själva. Resultaten 
från de kvalitativa artiklarna var i samma linje, där känslan av ensamhet, isolering och fysisk 
begränsning genom att inte klara av att delta i aktiviteter upplevdes av flera ungdomar med 
fetma och det påverkade självkänslan negativt. Att uppleva gemenskap, delaktighet och att ha 
en nära vän var av mycket stor betydelse. Att ha en fritidsaktivitet var stärkande för 
självkänslan. Det stämmer med det som beskrivs av Nowicka et al. (2008) som visade att 
självkänslan minskade med stigande ålder hos både pojkar och flickor med fetma.  Flickor 
hade signifikant lägre självkänsla både på den totala mätningen av självkänslan men också på 
sina fysiska egenskaper och sitt psykiska välbefinnande. O'Dea (2006) visar på liknande sätt i 
sin studie att självkänslan hos barn med fetma påverkades främst av upplevelsen av att ha 
sämre idrottskompetens och utseende. 
 
I de tre kvantitativa studierna vilka berörde självbild hos tonåringar med fetma visade det i 
sig att i samtliga resultat fanns ett missnöje med kropp, utseende och en önskan att förändra 
något av sig själv samt gå ner i vikt. Detta framkom även i de kvalitativa studierna där 
ungdomarna uttryckte missnöje med sin kropp. I en intervjustudie uttryckte många av 
respondenterna att de hade positiva saker att säga om sig själva och sin vikt men detta var 
motsägelsefullt då de också använde komplexa termer om sin kroppsstorlek samt att det fanns 
saker som de önskade förändra på sin kropp. Detta stöds av Allen, Byrne, Blair & Davis 
(2006) forskning som visar att ungdomar med fetma uppger betydligt mer missnöje med sin 
kropp än normalviktiga i alla åldrar, oavsett kön. Cullberg-Weston (2006, ss. 30-35,52-53) 
beskriver att självbilden kan delas in i tre delar där kroppssjälvet är en av dem och denna del 
visas upp för omvärlden. Kroppsjälvet är känsligt inför omvärldens betraktande, speciellt 
under tonårstiden och negativa omdömen om kroppen kan skapa långvariga komplex. Det är 
ett mänskligt behov att vara uppskattad, omtyckt och bekräftad och tyvärr blir ofta denna 
strävan så stor så att individen låter sig styras och vara omvärlden till lags i stället för att utgå 
från det som känns rätt för en själv.  

I det dagliga livet visade kvantitativa studier att ungdomar med fetma hade svårare att finna 
nya vänner och också hade färre vänner detta är också i linje med O'Dea (2006) som visar i 
sin studie att flickor med högt BMI upplever en betydande minskning av antalet nära 
kompisrelationer över tre år, medan flickor med lägre BMI upplever sig ha oförändrad eller 
ökat antal nära kompisrelationer vid 15 års ålder jämfört med tre år tidigare.  
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I det dagliga livet visade resultaten från både kvantitativa och kvalitativa studier att 
ungdomarna upplevde sig begränsade i sitt sociala liv. Detta uttrycktes genom att inte kunna 
delta i idrottsaktivitet och vara lika atletisk som normalviktiga. Swallen, Reither, Haas och 
Meier (2005) visade på liknande sätt i sin studie att yngre tonåringarna med fetma var mer 
benägna än jämnåriga med normalt BMI att uppge att de fungerade sämre i det sociala livet 
och i skolan. Flickor kände sig begränsade i valet av kläder och upplevde en begränsning i 
det sociala livet då inte kunde följa med vänner på shoppingturer pga. rädslan att prova kläder 
inför smalare vänner visade resultat från kvalitativstudie. 

Många ungdomar med fetma blev utsatta för fysisk och/eller psykisk mobbing. I kvantitativa 
studier visade det sig att detta ledde till depressiva symtom, ångest, ensamhet samt de själva 
också utsatte andra för mobbing. I en kvalitativ studie hade samtliga deltagare blivit utsatta 
för mobbing och oftast skedde detta under skoltid och speciellt under idrottslektionerna var 
det vanligt förekommande. Coping strategier var bl.a. att slå sin förövare samt ansluta sig till 
ett tufft gäng. I Janssen, Craig, Boyce och Picketts (2004) studie fann forskarna hos både 
pojkar och flickor ett samband mellan högt BMI och verbal mobbning. Den verbala 
mobbningen som innebar både att de blev retade och kallade elaka saker samt att andra 
gjorde sig roliga på deras bekostnad. Bland flickorna fanns det också ett samband mellan 
högt BMI och fysisk mobbning som ökade med ökat BMI. Hos både flickor och pojkar fanns 
det en koppling mellan högt BMI och relationsmobbning i form av utstötthet. Samtidigt fann 
man i denna studie att tonåringar med fetma hade en tendens att mobba sina jämnåriga i 
högre grad än sina normalviktiga klasskamrater vilket också visades i resultatet i denna 
uppsats.  

Att som sjuksköterska inom barn och skolhälsovård arbeta utifrån ett livsvärldsperspektiv 
innebär att se, förstå samt beskriva och världen som den upplevs av barn och ungdomar. Om 
livsvärlden är stommen i mötet och vårdande av sjuksköterskan så blir inriktningen av barn 
och ungdomars perspektiv naturlig och ganska självklar. Den levda världen är livsvärlden och 
det är genom den personen tänker, tycker, har sitt vardagsliv, hatar och älskar. I livsvärlden 
söks mening och livsinnehåll. Livsvärldsperspektivet gestaltar sjuksköterskans intresse för 
patientens egen historia och berättelse (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suseryd 
2003, ss. 24-25). 

SLUTSATS 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar att tonåringar med fetma upplever sin tillvaro 
påfrestande och ofta negativ. Självkänslan är generellt låg hos dessa ungdomar och ofta har 
de en dålig självbild vilket leder till begränsning i det sociala livet. En stödjande familj och 
omgivning är positivt för ungdomarnas självkänsla. Utifrån resultatet i denna studie kan 
föräldrastödsutbildning i förskole/skolålder ses som ett användbart verktyg både för föräldrar 
och i distriktssköterskans/skolsköterskans arbete, dels hälsofrämjande för den generella 
hälsoutvecklingen men också som prevention av psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Ett universellt förebyggande föräldrastöd är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva 
utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. En god relation 
mellan barn och föräldrar minskar risken för som alkoholmissbruk, drogbruk, rökning, fetma, 
ohälsosamma matvanor, olycksfallsskador och hjärt- och kärlsjukdom (Statens 
folkhälsoinstitut 2010). Skolan har stora möjligheter att arbeta som en hälsofrämjande arena 
och bör ständigt arbeta för att eleverna kan utveckla sina färdigheter för att kunna leva ett gott 
liv genom evidensbaserade metoder och validerade värderingsövningar. Enligt Murtagh, 
Dixey & Rudolf (2006) är sociala faktorer och situationer i skolmiljön mer centrala faktorer 
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för en förbättrad hälsa än att förändra sin kropp genom att gå ner i vikt.  Slutsatsen 
förespråkar hälsofrämjande och primärpreventivt arbete i form av föräldrastödsutbildning för 
att främja/stärka barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. I distriktsköterskan och 
skolsköterskans arbete förespråkas ett mer riktat arbete utifrån barn och ungdomars 
livsvärldsperspektiv som uppmärksammar den dagliga tillvaro och vardagsvärlden samt talar 
om hur den upplevs för den enskilde. 
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BILAGA 1 Artikelmatris 
Författare
Land / År 

Titel Syfte Metod Deltagare
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Berg, I-M., 
Simonsson., 
Ringqvist., 
Sverige, 2005 

 

 

 

social background,  
aspects of lifestyle, 
body image, 
relations, school 
situation, and 
somatic and 
psychological 
symptoms in obese 
and overweight 15-
year boys in a 
county n Sweden 

 

Att jämföra livsstil 
och hälso aspekter 
bland överviktiga 
och normalviktiga 
15 åriga pojkar 
boende i en stad i 
västa Sverige 

Studien baserade på en tidigare data från en 
cross- sectional undersökning som utfördes 
1997.med ca 260000 invånare. I dåvarande 
studies frågeformulär bestod av 108 frågor , 
från vilka 31 st tog ut för denna studie. De 
utvalda frågorna handlade om beskrivning 
av livsstil och  levnadsvillkor i en 
population undersökning liksom studien 
”Health  and health behaviour among young 
people: Health behaviour in shool aged 
children : a WHO crossnational study 
”Frågorna som studerades grupperades i sex 
kategorier. En av kategorierna var 
kroppsuppfattning och relationer- hur 
belåten man var med sitt utseende och vikt 
och relationen med vänner, hur många 
vederbörande hade i nutid samt förfrågan 
om det var lätt eller svårt att skaffa nya 
vänner. En kategori handlade om 
skolsituationen, om vederbörande trivdes i 
skolan, om de skolkade, kände sig illa till 
mods av att gå till skolan av rädsla att 
hamna i bråk , rädsla för klasskamrater, osv. 
Analys Package for social science (SPSS) 

Chi-squred test exact test användes för att 
jämföra data mellan grupperna. 

989 deltog. 

100% pojkar  

I studien fann forskarna ingen 
signifikant skillnad i utövande av fysisk 
aktivitet i det båda grupperna även om 
den var lägre i gruppen med feta 
pojkar.  

I gruppen med fetma var deltagarna 
mindre nöjda med sin kroppsvikt och 
sitt utseende än jämförelsegruppen och 
oftare var det mer problematik i skolan 
i denna gruppen. 21% trivdes inte i 
skolan och de var frånvarande mer än 2 
gr/månad. Gruppen med fetma ficka 
oftare stryk och blev mera retade. Det 
visade sig också att denna grupp själva 
utsatte andra för mobbing.  I denna 
grupp fann man också mera somatiska 
och psykologiska symtom samt var det 
vanligare att de rökte och använde 
droger. I gruppen var det också 
vanligare med självmordstankar och 
självmordsförsök. 

93 %  

Grad 1 

Kvantitativ 

Boutelle, K-
N, Hannan P., 
Jayne, A., 
Fulkersson, 
Crow, S-

Obesity as a 
Prospective 
Predictor of  
Depression in 
Adolescent 

Att utvärdera om 
övervikt och fetma 
hos tonåringar  
bidrar till att 
utveckla depression 

Strukturerad intervju som kompletterades 
med ett frågeformulär. 

 

496= 56% 
av de 
tillfrågade 

100% 

Resultatet visade att det fanns en 
signifikant koppling mellan fetma och 
depressiva symtom men inte en 
manifest depression Detta sågs inte hos 
överviktiga. Slutsatsen blev att fetma är 

82%  

Grad 1 
Kvantitativ 
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J,USA 2010 Females .   flickor 
Genomsnitts
ålder 13 år 

en riskfaktor för att utveckla depressiva 
symtom men inte en manifets depress. 

Fonesca, H., 
& Gaspar de 
Matos, M. 
Portugal , 
2005 

 

 

Perception of 
overweight and 
obesity among 
Portuguese 
adolescents: an 
overview of 
associated factors 

Identifiera 
psykosociala 
indikatorer som 
skiljer mellan 
ungdomar med 
övervikt/fetma och 
normalviktiga samt 
få en förståelse 
vilken 
kroppsuppfattning 
dessa ungdomar 
har. 

Frågeformulär -Deltagarna fick bevara ett 
formulär Health Behavior in School-Aged 
Children (HBSC) skol relaterade variabler 
och psykosociala variabler, rökning, 
alkohol, fysiska aktivitet, fritid, . nutrition, 
sociala relationer/nätverk , generellt 
hälsostatus, längd och vikt  mm samt 
inkluderade frågor om demografin. 

5697 
=82.5% av 
de 
tillfrågade 

53% flickor 

47% pojkar 

Genomsnitts
ålder 14.2 år 

Tonåringar med fetma rapporterade 
oftare en negativ syn på sin kropp och 
sitt och utseende än normalviktiga 
vilket sågs tydligast i yngre tonåren. 
Önskan om att förändra sin kropp och 
utseende.Tonåringar med fetma utövar 
mindre fysiska aktivitet än 
normalviktiga ungdomar. Även i det 
psykosociala livet fann forskarna 
skillnader, tonåringar med fetma hade 
svårare att hitta nya vänner i jämförelse 
m överviktiga och normalviktiga. 
Däremot var det inte signigfikans 
skillnad i att ha en nära vän hos 
tonåringarna Vidare kom det fram att 
dessa ungdomar oftare upplevde sig ha 
ohälsa i jämförelse m de andra.  

 

88%  

Grad I 

Kvantitativ 

Franklin, J., 
Denyer, G., 
Steinbeck, K., 
Caterson, I., 
Hill, A 
Australian , 
2006 

Obesity and Risk 
of Low Self-
esteem: A State 
wide Survey of 
Australian Children 

Utvärdering av 
självkänslan hos 
barn med fetma. 

 

Frågeformulär. 
Självkänsla- The Self-perception Profile 
for children vilket hade 36 punkter och 
bedömning av den upplevda 
kompetensen/förmågan  inom 5 delar 
(förmåga/kompetens i skolan, social 
acceptans, förmåga/kompetens inom idrott, 
fysiskt utseende, beteende/uppförande) 
tillsammans med den totala självkänslan . 
Självbild: En köns specifik 9- figursskala 
som var från en smal kropp till en kropp 
med fetma. Deltagarna fick kryssa för den 
upplevda kroppsstorleken och en idealisk 
kroppsform.Sobels test användes för att 
bestämma/finna samband huruvida 
missnöjet med sin kropp medierar en 
relation mellan BMI och upplevd 

2749=97% 
av de 
uttagna 

48.4% 
pojkar 
51.6% 
flickor 

Genomsnitts
ålder 

11 år 

Pojkar med fetma i jämförelse med 
överviktiga och normalviktiga pojkar 
hade signifikant lägre upplevelse av sig 
förmåga att utöva idrott/vara atletisk, 
och var mer missnöjda med sitt 
utseende. Den totala självkänslan var 
lägre. Hos flickorna med fetma var den 
upplevda kompetensen/förmågan mera 
uttalad då de skilde sig signifikant mot 
jämförelsegruppen med att ha lägre 
sociala acceptans, sämre förmåga att 
utöva idrott vara atletisk, missnöje med 
utseende och den totala självkänslan 
var sämre. Flickorna hade generellt 
sämre självkänsla än pojkarna. 

91%  
Grad 1 
kvantitativ 
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självkompetens/förmåga. Datan 
analyserades med SPSS 

 

91% av pojkarna och 96% av flickorna 
med fetma uttryckte önskan om en 
smalare kropp än vad de hade.. 

Fulkerson, J., 
Staruss, J., 
Neumark-
Sztainer, D., 
Story, M., 
Boutelle, K. 

 

USA 2007 

 

Correlates of 
Psychosocial Well-
Being Among 
Overweight 
Adolescents- The 
Role of the Family 

Hypotes 
Prioriterade 
familjemåltider och 
positiv miljö att det 
finns  ett samband 
till den överviktiga 
tonåringens 
välbefinnande och 
påverkan av den 
allmänna 
samhörigheten m 
familjen. 

Hypotes: Familjens 
kommentarer till 
vikten och 
föräldrarnas 
uppmuntran till 
bantning leder till 
negativ psykosocial 
hälsa hos dessa 
tonåringar 

Mätinstrument- (validerade) poängskalor * 
Nedstämdhet * Nöjdhet m sin kropp ( Body 
shape satisfation scale) * Självkänsla- 
(Rosenberg self-esteem scale) 

*Ohälsosamt beteende kring 
viktkontroll –unhealthy weight control 
behavior scale ( UWCB)* samhörighet 
m familjen* Prioritering av familje 
måltid * Positiv måltidsmiljö. 

 

Svars 
frekvensen 
var 81.5% 

 

50.4% 
flickor 

49.6% 
pojkar 

De ungdomar som i denna studie 
rapporterade att familjemåltiderna var 
högt prioriterade och där måltidsmiljön 
var positiv dessa ungdomar hade bättre 
självkänsla och var också mera nöjda 
med sig själva. 

De ungdomar var föräldrar 
uppmuntrade till bantning var 
självkänslan låg och de upplevde 
nedstämdhet. 

 

79%  

Grad 2 

Kvantitativ 

Griffiths, L-
J., Page, A-S.  

England 

2008 

 

 

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

Granska sambandet 
mellan fetma och 
utsatthet och vilken 
påverkan det har på 
kamratrelationer 

Semistrukturerad intervju 5 = 41.6% 
av de 
tillfrågade 

100 % 
flickor 

Genomsnitts
ålder 14.8 år 

Resultatet visade att samtliga blivit 
mobbade pga av sin fetma. Upplevelse 
av begränsning i det dagliga livet och 
icke social acceptans. 

93%  

Grad 1 

Kvalitativ 
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Gunnarsson-
Mériaux, B., 
Berg, M., 
Hellström, A-
L. 

Sverige, 2008 

 

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

Att beskriva 
upplevelsen av den 
dagliga tillvaron 
och välbefinnandet 
hos barn med fetma 

Intervju med öppna och slutna frågor. 16 =57% av 
de 
tillfrågade   

50% pojkar 

50% flickor 

genomsnitts
ålder 11 år 

Generellt upplevde deltagarna sin 
kropp som oproportionerlig och hos de 
flesta fanns en önskan om en mindre 
kropp. 

Majoriteten deltog i skolidrotten och 
gjorde det för att det var roligt och bra 
för hälsan. Fritidsaktivitet var mycket 
uppskattat och både gav och förbättrade 
självkänslan. Hos de som inte hade 
någon fritidsaktivitet var önskan stor att 
ha en. 

95%  

Grad 1  

Kvalitativ 

 

 

 

Janicke, D., 
Marciel, K., 
Ingerski, L., 
Nouva, W., 
Lowry, K., 
Sallinen, B., 
Silverstein, J 

 USA 2007 

Impact of 
Psychosocial 
Factors on Quality 
of Life in 
Overweight Youth 

Granska sambandet 
mellan 
utsatthet/mobbing, 
depressiva 
symtom, 
”Oro/ångest” hos 
föräldern och 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
överviktiga barn. 

 

Mätinstrument CDI-SF Childrens 
depressive inventory-short form – En 
screening av depressiva symptom de sista 
två veckorna. Höga poäng indikerar mera 
svårighetsgrad av symtomen,  Pediatric 
Quality of life inventory Ett mätinstrument 
med 23 olika områden som 
värderar/bedömer fysisk, emotionell, social 
och skol dimension av QOL. Scwartz Peer-
Victimization scale- en skala som 
bedömmer frekvens och form av 
utsatthet/repressalier 

86= 90 % av 
de 
tillfrågades 

53 % flickor  

47 % pojkar 

Genomsnitts
ålder 12.8 år 

Ålder och högt BMI gav inte ensamt ett 
sämre QOL. När andra variabler tog 
med som psykosociala faktorer fann 
forskarna ett signifikant lägre QOL. 
Likaså rapporterade de ungdomar som 
hade depressiva symtom och de som 
var mobbade ett signifikant lägre 
QOL.. Det fanns också signifikant 
samband mellan psykosociala variabler 
och fysisk funktion.  

87%  

Grad 1 

Kvantitativ 

Storch, E-A., 
Milsom, V-
A., 
DeBraganza, 
N., Lewin, A., 
Geffken, G-
R., 
Silverstein, J-
H. USA, 2007 

Peer Victimization, 
Psychosocial 
Adjustment, and 
Physical Activity 
in Over weight and 
At Risk For 
Overweigth Youth. 

Granska sambandet 
mellan mobbing 
och ungdom & 
föräldrarapport av 
den psykosociala  
anpassningen och 
den fysiska 
aktiviteten hos en 
grupp av ungdomar 
med fetma och risk 
för fetma 

.Schwartz Peer Victimization scale  
Childrens Depression Scale Inventory- 
Short form ( CDI-SF).Asher Loneliness 
Scale (ALS)  
Multidimensionel Anixiety scale for 
children Social physique anxiety 
.PACE Adolescent psyscial activity 
measure Child behavior list  

 

92 = 92% av 
de 
tillfrågade 
54 flickor 
38 Pojkar 
Genomsnitts
ålder 
13 år 

Resultatet i denna studie visar på en 
stark positiv korrelation mellan 
mobbing och depressiva symtom, 
generell ångest, ångest över sin kropp i 
sociala sammanhang, ensamhet och 
även både beetendeproblematik som 
rapporterades av föräldrarna i form av 
utåtagerande men också ”inåt”.  
Mobbing var också signifikant kopplat 
till mindre utövad av fysisk aktivitet 
och ensamhet. Vilket det förs inte 

89 % 

Grad 1 

Kvantitativ 
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 visade vid korrealationsanalysen men 
senare vid en regressions analys 

Wills, W., 
Beckert-
Milburn, K., 
Gregory, S., 
Lawton, J.  

Scotland, 
2005 

 

Young teenagers 
perception of their 
own and other 
bodies: A 
qualitative study of 
obese, overweight 
and normal weight 
young people in 
Scotland 

Om och hur vikt 
och kropp storlek 
påverkar andra 
områden i 
tonåringens dagliga 
liv 

Intervjustudie- Intervjuerna inleddes med en 
ämnesguide som inkluderade frågor om det 
dagliga livet, deras uppfattning om hälso-
sam mat, matvanor, vikt, kropps-
uppfattning och utseende. Under 
insamlingen av data framkom olika tema 
som forskarna utforskade djupare. Detta 
tillväga-gångssätt tillåter en analys och 
tolkning av den insamlade datan som 
utvecklas under tiden av studiens gång och 
intervjuaren låter sig vägledas genom 
upplevelse/erfarenhet hos deltagarna.  

Focus i studien var 13-14 åringar, att fånga 
de stora fysiska, sociala och emotionella 
förändringar som tonåringarna genomgår 

36 personer 

50% flickor 
och pojkar,  

De tonåringar som hade övervikt eller 
fetma pratade ofta motsägelsefull och 
använde sig av komplexa termer om sin 
vikt och kroppsstorlek. ¾ av dessa 
tonåringar hade positiva saker att säga 
om sin vikt, kroppsstorlek eller ngn del 
av sig själv. En minoritet av deltagarna 
som rapporterade att de var nöjda med 
sig själva sa också att de fanns delar av 
den egna kroppen som de inte gillade. 
Hälften av dessa tonåringar sa att de 
hade en önskan om att minska i vikt 
och hade också försökt att gå ner i vikt. 

Hälften av deltagarna rapporterade att 
de blivit retade el blivit kallade för 
öknamn pga av sin vikt- oftast i skolan 
och de flesta var olyckliga och 
upprörda av detta 

Andra konsekvenser som uppgavs 
vanligast hos flickor var begränsningen 
till vilka kläder de kunde köpa el ha på 
sig pga kroppsstorlek och form, Få av 
deltagarn kände sig bekväma att bära 
samma kläder som sina smalare vänner. 
Detta gav också en begräsning i det 
sociala livet. Pojkarna rapporterade 
mera att de var begränsade i 
sportsligare aktivteter då de ofta kom 
efter och inte orkade m tempot. 

 
81%  
 
Grad 1 
 
Kvalitativ 
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