
Abstrakt 
 
Övervikt är ett problem som ökar i världen. Det ökar riskerna för flertalet 
sjukdomar. Det finns ett samband mellan övervikt och dålig självkänsla. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ungdomars upplevelser av 
övervikt. Studiens metod var en litteraturstudie. Den utfördes genom att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa aktuell litteratur inom 
det valda ämnet. För att få relevant litteratur begränsades sökningen till 
studier som var gjorda på ungdomar, publicerade efter 1998 och de skulle 
vara skrivna på engelska. Studien baserades på tio stycken kvalitativa och 
fem stycken kvantitativa studier. Studien visade att ungdomar kände en 
psykologisk stress över sin övervikt, med skuldkänslor och minskad 
självkänsla. De kände en begränsning att delta i skolgymnastiken och 
upplevde att andra tittade på dem på ett dömande sätt. I de fall där 
ungdomarna klarade av att gå ner i vikt eller att motionerna upplevde de en 
stor belåtenhet. Ungdomarna behövde stöd och uppmuntran från sin 
omgivning och sjukvården för att uppnå de resultat som de önskade. 
 
Nyckelord: Litteraturstudie, självkänsla, ungdomar, upplevelser, utanförskap, 
övervikt. 
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Bakgrund 

WHO fastslog för första gången 1997 att fetma är en global epidemi som 

både drabbar utvecklade- och utvecklingsländer hos såväl vuxna som barn. 

Till exempel i USA var förekomsten av fetma 20 procent för män och 25 

procent för kvinnor mellan årtalen 1988-1994 (World Health Organization 

[WHO], 2000, s. 23, 240). Fetma har idag ersatt de traditionella 

folkhälsoproblemen, bland dem undernäring och infektionssjukdomar, som 

en av de viktigaste orsakerna till ohälsa (Agerberg, 2007, s. 43). 

 

Med en stigande kroppsvikt ökar förekomsten av en lång rad kardio-

vaskulära riskfaktorer och även risken för diabetes typ 2, kardiovaskulär 

sjukdom, sömnapné, osteoartrit och cancer. För att mäta och klassificera 

övervikt använder man sig av BMI och bukomfångsmått, (bukfetma 

definieras hos män som ett midjemått över 102 cm och hos kvinnor som över 

88 cm), när man vet att BMI inte enbart kan användas, till exempel så kan 

muskulösa individer ha höga BMI-värden utan att vara överviktiga. Personer 

med stort midjemått utsätter sig för en större metabol risk när det är starkt 

kopplat till midjemåttet. För att kunna göra en bedömning krävs det att man 

överväger midjemått, kroppsbyggnad, BMI samt den samlade metabola 

riskprofilen innan man sätter in viktreducerande behandling (Lindroos & 

Rössner, 2007, s. 21-22).  

 

Energitätheten i den kost som konsumeras har under de senaste decennierna 

ökat. Kost som är energität innehåller mycket fett och/eller socker och finns 

oftast lättillgängligt, billigt och är välsmakande (Lindroos & Rössner, 2007, 

s. 76). Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på viktnedgång, dessutom ger 

det omfattande sekundärvinster såsom ökad syreupptagningsförmåga och 

muskelstyrka (Lindroos & Rössner, 2007, s. 275).  

 

Bland barn och ungdomar kan övervikt härledas till en underliggande 

sjukdom till exempel hypotyreos, Cushingssjukdom och 

hypotalamuspåverkan. Detta är sällan fallet om barnet har normal tillväxt i 

övrigt. Övervikt i ungdomsåren ökar risken att på sikt drabbas av hjärt-
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kärlsjukdom och diabetes typ 2. Hereditet och miljö är ofta en stor anledning 

till övervikt. Förändrade kost och motionsvanor är ofta tillräckligt för att 

minska övervikt. I många fall ökar även självkänslan i samband med 

viktnedgång (Miall, Rudolf & Levene, 2007, s. 52).  

 

Inom psykologin innebär självkänsla att känslor och värderingar är en del i 

självmedvetandet. Självkänslan är relaterat till hur tillfreds man är, jämfört 

med vad man klarar, med vad man förutsatt sig eller hur man tror man 

uppskattas av andra. Det har visat sig att självkänslan påverkar kognition, 

känslor och motivation och har betydelse för den individuella utvecklingen, 

psykisk hälsa och välbefinnandet (jmf. Egidius, 1994, s. 491-492). Studier 

har visat att det finns samband mellan övervikt och självkänsla. Låg 

självkänsla följs oftast av andra symtom och problem hos ungdomar, som 

ensamhetskänslor, nedstämdhet och missbruk. Det har visat sig att det finns 

anknytning mellan hög självtillit och hälsosamma levnadsvanor (French, 

Story & Perry, 1995). 

 

Det har visat sig att fetma hos ungdomar varierar i relation till föräldrarnas 

utbildningsnivå. Utbildningsnivå, inkomst och yrke är de viktigaste sociala 

bestämningsfaktorerna för kroppsvikt, levnadsvanor och hälsa. Ungdomar 

med lågutbildade föräldrar har mer oregelbundna matvanor och äter mindre 

frukt och grönsaker. För ungdomar är tillgången till matvaror en viktig del 

till hur stort intaget är. Därför påverkar familjens uppmuntran till goda 

matvanor ungdomars kosthållning. Skolmiljö, hemmiljö och fritidsmiljö har 

inverkan på ungdomars kostvanor, därför är det viktigt att arbetet med 

ungdomars kosthållning inte enbart centreras till hemmiljön (Lindström, 

Hanson, Wirfält & Östergren, 2001; Neumark-Sztainer, Wall, Perry & Story, 

2003).  

 

Det har visat sig att utseendet har stor betydelse för bedömningen av en 

persons värde. Bland barn och ungdomar associeras synen på fetma med ett 

lägre intellekt, sämre social funktion, lägre utbildning och sämre hälsa. Bland 

tonåringar har man sett att det finns ett samband mellan övervikt, självkänsla 

och synen på sin egen kropp. Det har också visat sig att tidig övervikt i större 
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utsträckning är förenat med en lägre utbildning och inkomst (WHO 2000, s. 

59). 

Vid övervikt hos barn finns rätten att begära råd och stöd av hälso- och 

sjukvården. Om gränsen för fetma har passerat har man rätt att kräva hjälp, 

då fetma är en sjukdom. Hur en behandlig startar kan variera, mycket 

beroende på vilka behov individen har. Oftast är det en dietist och en 

barnsjuksköterska som finns tillgänglig i omvårdnaden. Men 

gruppbehandling och familjeterapi kan också vara nödvändigt då 

överviktsproblemet ofta sitter i familjen och inte hos barnet. På samma sätt 

som vid behandling av andra svåra sjukdomar fungerar det mesta bättre om 

familjen mår bra och är harmonisk runt barnet som behöver få hjälp. Kirurgi 

och läkemedelsbehandling på barn är mycket ovanligt och utförs bara i 

speciella fall, detta beroende på att det finns för lite forskning inom området. 

Enskild eller gruppterapi är också viktigt då många ungdomar med fetma har 

sänkt självkänsla och/eller negativ uppfattning av sin egen kropp. Även om 

inte nedstämdhet eller depression orsakar fetma försvårar det behandlingen 

(http://growingpeople.se). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa tonåringars upplevelser av att 

vara överviktiga, samt behovet av stöd. 

 

Metod 

Den metod som användes i denna litteraturstudie var en kvalitativ 

analysmetod av publicerade vetenskapliga artiklar. Det har genomförts en 

systematisk litteratursökning och granskning av vetenskapliga artiklar 

(Backman, 2008, s. 28-29). Kvaliteten på artiklarna har värderats och 

klassificeras utifrån SBU/SSF nr 3 (1999).  

 

Litteratursökning  

Sökningen av litteratur och artiklar har utförts på Mittuniversitetets bibliotek, 

Mima och Libris. De databaser som använts är PubMed, Cinahl och 

Psykinfo. Sökorden som använts är overweight, obesity, experiences, 
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support, attitudes of health personal, nurse-patient-relationship. Sökorden 

har kombinerats för att få fram relevanta artiklar. Begränsningarna är english, 

adolecents (13-19 years) och att de ska blivit publicerad efter 1998-01-01. 

Manuell sökning av artiklar har gjorts i relevanta artiklars referenslista för 

ytterligare material. 

 

 Tabell 1. Översikt av sökord, sökordkombinationer, databaser och antal 

träffar. 28/1 -09 

Sökord Pubmed Cinahl PsycInfo Utvalda 

1#Overweight 8451 1030 2688  

2#Obesity 9224 2981 926  

3#Experiences 5411 2811 59322  

4#Support 170687 7458 287074  

5#Attitudes of health personal 1184 241 0  

6#Nurse patient relationship 582 71 100  

1 or 2 and 3 65   (5) 30   (4) 27   (2) 11 

1 or 2 and 4 4998    766 115  (1) 1 

1 or 2 and 5 28   (1) 4    0 1 

1 or 2 and 6 10   (1) 0 0 1 

Siffrorna inom parantes avser hur många artiklar som är utvalda ur 

sökningen. Fetmarkerade sökningar har granskats utifrån titel och abstrakt. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var ungdomar mellan 13 och 19 år. Endast artiklar på 

engelska inkluderades, samt artiklar som publicerats från och med 1998. 

Artiklarna skulle gälla ungdomar med övervikt eller fetma och beskriva deras 

upplevelser, erfarenheter och vilket behov av stöd de behöver. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte handlade om ungdomars upplevelser av övervikt eller 

fetma utan som var inriktade på behandling av övervikt exkluderades. 

Artiklar som inte följde en vetenskaplig modell exkluderades. 
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Klassificering och värdering av artiklar 

Klassificering och värdering av artiklarna utfördes enligt SBU/SSF, nr 3, 

(1999, s. 14-15) och indelades i följande grupper: 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper, där 

deltagarna slumpvis har fördelats. 

 

Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp. 

 

Deskriptiv studie (DS) saknar jämförelsegrupp och beskriver förekomst, 

samband eller händelseförlopp hos en definierad grupp.  

 

Kvalitativ studie (K) i denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för det som studerats, till exempel personens upplevelser och 

erfarenheter. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en 

tregradig skala enligt SBU/SSF, nr 3, (1999), s 14-15, som hög (I), medel (II) 

eller låg (III) (bilaga 1 och 2). 

 

Bearbetning 

Bearbetningen av artiklarna har utförts i tre faser efter en modell ur 

SBU/SSF, nr 3, (1999), s. 15-16. 

 

Fas 1. 

Vid det första steget söktes artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och 

Psykinfo. För att få relevanta artiklar begränsades sökningen. Vid första 

bedömningen som genomfördes av två bedömare granskades titlarna och 

abstrakten i 279 artiklar. Granskningen fokuserades på studier som handlade 

om ungdomars upplevelser av fetma och övervikt. Efter den första 

granskningen valdes de artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna bort.  
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Fas 2. 

I den andra fasen samlades information om ämnet in och 29 artiklar fanns 

kvar efter fas 1. 19 av dessa artiklar var relevanta för fortsatt granskning. De 

valdes ut, lästes, granskades och bedömdes av författarna till denna studie. 

Fem artiklar exkluderades eftersom de inte uppfyllde studiens syfte (bilaga 

5). De resterande 14 studierna som överrensstämde med syftet och 

frågeställningarna gick vidare till ytterligare granskning. Genom manuell 

sökning fann författarna ytterligare 1 artikel. För att sedan systematiskt och 

kritiskt granska och kvalitetsbedöma det återstående vetenskapliga materialet 

användes en reviderad granskningsmall ur SBU/SSF, nr 3, (1999) (bilaga 4). 

 

Fas 3. 

Kvalitetsbedömningen utfördes av författarna. Bedömningen av artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet utfördes med hjälp av kvalitetskraven utifrån tabeller 

(bilaga 1 och 2). Kvalitetsbedömningen gick ut på att granska innehållet i 

syftet av studierna och se vilken metod som användes. Hur många deltagare 

som deltagit, hur stort bortfallet var, samt överrensstämmelse mellan syfte 

och resultat. Kvaliteten bedömdes som hög (I), medel (II), eller låg (III). 

Resultaten diskuterades, sammanställdes och redovisades (bilaga 3). 

 

Analys 

När bearbetningen av artiklarna var slutförd organiserades och 

systematiserades data för att lättare kunna identifiera mönster och kategorier. 

Genom att använda innehållsanalys har författarna fått fram framträdande 

begrepp i artiklarnas resultat och kunnat binda samman och presentera dem 

under olika kategorier och subkategorier i litteraturstudiens resultat (jfr. 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 150-151). 

 
Etisk granskning 

Denna studie behöver inte bedömas av en etisk kommitté eftersom det är en 

litteraturstudie och bygger på tidigare forskning.  

De studier som ingår i granskningen bör ha genomgått etiska övervägningar 

eller ha blivit etiskt granskade (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s. 77-78).  
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Resultat 
I litteraturstudien inkluderades femton studier, varav sex är från USA, fem 

från Storbritannien, två från Sverige, en från Skottland och en från Portugal. 

7 stycken artiklar är bedömda som Hög (I) kvalitet och 8 stycken är bedömda 

som Medel (II) kvalitet. Artiklarna kommer att förekomma flera gånger i 

resultatet. Metoden kommer att förklaras första gången de är med i resultatet. 

Resultatet är indelat i kategorier och subkategorier enligt tabell 2. 

 

Tabell 2. Redovisning av kategorier och subkategorier, baserat på ungdomars 

upplevelse av övervikt. 

Kategorier Subkategorier 
Psykologisk påverkan Självuppfattning  

Förnekelse 
Fysiologisk påverkan Hinder 

Motiverande 
Social påverkan Samhörighet/gemenskap 

Utanförskap 
Stöd och uppmuntran 

 

Psykologisk påverkan 

Självuppfattning 

Allmänna uppfattningar om vikt och utseende upplevdes som stor 

psykologisk stress, bland 16 ungdomar som deltog i en kvalitativ 

fokusgruppsdiskussion. Känslor som dessa var relaterade till utseende och 

självförtroende. Olika psykologiska konsekvenser av fetma framhölls, 

speciellt av flickor. Områden som skuld, minskad självkänsla och mindre 

kontakt med vänner och familj var några som togs upp. Uppfattningen om 

fetma, hälsa och skönhet var formad av media. Känslor beskrevs som att 

känna sig illa till mods efter att ha sett smala personer i tv och tidningar 

(Williams, Taylor, Wolf, Lawson & Crespo, 2008).  

I en kvantitativ studie på samhällsnivå med 9943 deltagare som svarade på 

ett frågeformulär, framkom att ungdomar med högst BMI oftare upplevde 

känslan av att de prestationsmässigt låg under medel bland studenter i skolan. 

Ett högre antal kände även att de inte skulle klara av skolan eller vara 

framgångsrika i arbetslivet (Falkner, Neumark-Sztainer, Story, Jeffery, 

Beuhring & Resnick, 2001).  
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För att förändra sitt beteendemönster krävs motivation och en tro på sig själv, 

två variabler nära kopplade till självförtroende. Dessa egenskaper var mycket 

låga hos de 20 överviktiga ungdomar som medverkade i en kvalitativ 

fokusgrupp (Murtagh, Dixey & Rudolf, 2006). 

 

I en kvalitativ studie i intervjuform med 36 deltagare gjord av Willis, 

Backett-Milburn, Gregory och Lawton (2005) fann man att ungdomarna med 

högst BMI inte alls tycker om sina kroppar. Majoriteten av ungdomarna i 

studien beskrev komplexa och varierade känslor om sin kropp. De kände ett 

missnöjde med vissa delar, till exempel sina lår, höfter eller magen som de 

anser har blivit större på grund av deras aptit och matvanor. De kroppsliga 

förändringarna som de drabbats av uttrycks av flickorna oftast som oro, 

medan pojkarna har inställningen att vikten kommer att bli proportionerlig 

med åldern. 

 

Det framkom i en kvantitativ studie på samhällsnivå med 4703 deltagare, att 

feta ungdomar oftare upplevde skam jämfört med normalviktiga och 

överviktiga i samma ålder. De hade även oftare problem med depressiva 

symtom. Flickor var i större utsträckning än pojkar nedstämda eller skämdes 

över sin vikt (Sjöberg, Nilsson & Leppert, 2005).  

Överviktiga pojkar upplevde bättre kroppslig livskvalité än flickor visade 

Ingerski, Janicke och Silverstein (2007) i en kvantitativ studie med 107 

deltagare som svarade på ett frågeformulär.  

 

I en kvantitativ studie med 5697 ungdomar i åldern 11 till 16 år var 89 av de 

medverkande klassade som feta och 822 som överviktiga. Det framkom att 

7,5 procent av de ungdomar som medverkade i studien följde en diet på 

grund av att de önskade att gå ner i vikt. 23 procent av de medverkande 

följde inte en diet men önskade att gå ner i vikt. Bland de ungdomar som 

svarade att de inte följde en diet på grund av att de tyckte att deras vikt var 

bra, var 36 procent klassade som överviktiga (Fonseca & Gaspar de Matos, 

2005). 

 

 



 9 

Förnekelse 

Det har visat sig att pojkar i högstadieåldern inte reflekterar eller diskuterar 

sin vikt lika mycket med sina vänner som flickor gör. Åsikter som att 

övervikt inte är ett problem och att man inte bryr sig om det var även 

vanligare bland pojkar (Williams et al. 2008). Föräldrar fick i vissa fall 

skulden av deras barn för att de var överviktiga. Ungdomarna menade att 

föräldrarna fördröjt hjälpen för dem genom att inte se deras övervikt som ett 

problem, utan sett det som att övervikten kommer att försvinna med åldern 

(Murtagh et al. 2006).  

 

Fysiologisk påverkan 

Hinder 

I en kvalitativ studie med intervjuer och fokusgrupper, gjord av Curtis (2008) 

har 18 ungdomar beskrivit att deras övervikt gör att de upplever det som ett 

hinder att delta i skolidrotten. När de ska byta om känner de sig iakttagna och 

att klasskamraterna kritiskt granskar dem. Under idrottslektionen upplever 

flera av ungdomarna att de är klumpiga och att de inte passar in. 

Ungdomarna berättar att de försöker komma på anledningar varför de inte 

ska kunna delta på idrotten. Några av ungdomarna får även stöd av sina 

föräldrar att de inte ska behöva vara med på lektionen. 

 

Motiverande 

I studien av Willis et al. (2005) visade det sig att ungdomar såg ett samband 

mellan viktnedgång och motion. Många av de medverkande beskriver att de 

sällan eller aldrig får tid att röra på sig då deras vänner inte längre vill ägna 

sig åt fysisk aktivitet. Omkring hälften av de 18 överviktiga ungdomarna 

beskriver en önskan att gå ner i vikt eller att de nyss har gjort ett försök att gå 

ner i vikt. Ungdomarna beskriver positiva känslor över att de lyckas förändra 

sin kropp när de minskat i vikt. De gånger som ungdomarna inte lyckats gå 

ner i vikt beskrivs känslor som upprördhet, frustration, depression och oro. 

För att man ska lyckas gå ner i vikt ansågs att man behöver kontroll, 

viljestyrka och självförtroende.  
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I en kvalitativ interventionsstudie med intervjuer av Daley, Copeland, Wright 

och Wales (2008) med 28 medverkande, har man låtit ungdomarna träna och 

sedan undersökt deras upplevelser av träningen. Ungdomarna berättade att 

möjligheten till viktnedgång är en stor motivationskälla till träning. Trots att 

förändrad kost och fysisk aktivitet leder till en bättre hälsa är det ändå 

viktnedgången som är det mest väsentliga. Några av ungdomarna ansåg att 

rädsla för framtida hälsoproblem är en anledning till varför de vill gå ner i 

vikt. Innan ungdomarna hade varit med i studien hade de underskattat sin 

fysiska förmåga. De blev överraskade av hur mycket de egentligen klarade 

av. När ungdomarna såg att deras möjligheter endast begränsades till deras 

egen förmåga ökade de fysiska prestationerna markant i jämn takt med att 

självförtroendet steg. Efter träningen upplevde nästan alla ungdomarna sig 

piggare och att de hade ett bättre självförtroende. 

 

I studien utförd av Murtagh et al. (2006) bland 8 till 13 åringar upplevde 

hälften av ungdomarna att deras anledning till viktnedgång var att förbättra 

sin fysiska förmåga. Endast två nämnde att de tänkte på framtida 

komplikationer som en anledning till att gå ner i vikt. De sociala aspekterna i 

skolmiljön var den största anledningen till viktnedgång. I de flesta fall var 

den bidragande faktorn till att ungdomarna tog steget att gå ner i vikt en 

auktoritet i deras omgivning, i de flesta fall modern. För de ungdomar som 

hade fått råd och hjälp angående vikten av hälsofrämjande verksamheter, var 

de allra flesta samstämmiga i att det inte var positivt.  Ungdomarna upplevde 

inte att någon lyssnade på dem, utan bara berättade hur de skulle bete sig för 

att gå ner i vikt. Vilket gjorde att ungdomarna kände att det var svårare att ta 

tag i problemet. 

 

Loman (2008) har i sin kvalitativa fokusgrupps studie visat att fritt val av 

fysisk aktivitet och självbestämmande var viktiga komponenter för att 

motivera de 28 flickor som medverkade. Vänner och variation nämndes ofta 

som viktiga vid fysisk aktivitet. Ungdomarna blev tillfrågade vilka positiva 

delar som fanns med fysisk aktivitet. De vanligaste svaren var förbättrad 

fysisk förmåga, förbättrad mental hälsa, förbättrad hälsa och att bli snyggare. 
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Social påverkan 

Samhörighet / Gemenskap 

En kvalitativ studie av Skär och Prellwitz (2008) utförd på en överviktig 

pojke där forskarna ville fånga hans upplevelser av att vara överviktig. De 

kom fram till att vänskapen och gemenskapen med de andra barnen var 

viktigare än själva leken eller aktiviteten. Pojken berättade att han ofta kände 

sig utanför och ignorerad av de andra barnen. Detta utanförskap ledde till att 

pojken skapade en påhittad kompis som en egen trygghet. Vid aktiviteter i 

skolan visade det sig att pojken inte alltid var uppskattad att få i sitt lag då 

han ibland kunde hjälpa motståndarlaget att göra mål när de spelade fotboll. 

Pojken förklarade att han inte förstod hur man skulle spela medan hans 

mamma ansåg att han inte var en lagspelare och uppmuntrande till andra 

lekar och spel där man var ensam. Lärarna i skolan medgav att de inte hade 

någon strategi för ensamma ungdomar men de höll hårt på att alla skulle 

delta i skolidrotten. Pojken deltog även om han fick slita hårt och trots det 

alltid kom sist. Läraren tyckte att han var modig, men pojken kände att han 

blev tvingad, även fast han blev retad av de andra över att han kom sist. 

 

Hälsosam vikt var kopplat till utseende och hur ungdomarna uppfattades av 

andra. Det framkom att det var ett visst utseende som fungerade som en mall 

för om man bedömdes ha en hälsosam vikt. Denna uppfattning influerades av 

media och personer i ens omgivning. 

En del av ungdomarna kunde inte definiera vad en hälsosam vikt är eller 

vilka komponenter som innefattade begreppet. Flickor diskuterade mer med 

sina vänner och var i större utsträckning oroade för sitt utseende än vad 

pojkar var i samma ålder (Williams et al. 2008). Livskvalité bland 

överviktiga ungdomar var inte relaterat med deras BMI. Ett samband fanns 

dock mellan högre livskvalité och en högre grad av socialt stöd från familj 

och vänner (Ingerski et al. 2007). 

 

Utanförskap 

När överviktiga ungdomarna ska förklara hur de känner för ordet utanförskap 

beskriver de att val av kläder kan vara ett problem. En ständig begränsning 

då de inte kan ha likadana kläder som sina smalare kompisar, leder till att de 
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inte känner sig bekväma. På grund av detta kunde det sociala samspelet 

försämras då de inte ville följa med på shoppingturer med sina kompisar och 

prova ut kläder. Överviktiga ungdomar beskriver att inom skolans väggar var 

det vanligt med mobbing och utanförskap. Vanligast var det att man blev 

mobbad av jämnåriga skolkamrater men vissa av ungdomarna berättade att 

de även har fått ta kritik över deras matvanor och vikt i deras eget hem av sin 

familj (Willis et al. 2005). 

 

Mobbing och att bli retad är vanligast runt skollunchen och på idrotten. De 

ungdomar som hade några kompisar eller en kompiskrets blev inte utsatta för 

mobbing lika ofta som de som inte hade vänner (Curtis, 2008). Socialt och 

psykologiskt utanförskap har visat sig vara störst för feta ungdomar. Bland 

flickor var det personer med högst BMI som kände mest utanförskap, bland 

pojkar var det både de som hade högst och lägst BMI som kände 

utanförskap. Svårt att träffa vänner, hopplöshetskänslor, känna att man inte 

kommer att klara av sin utbildning och självmordstankar var känslor som 

ungdomarna uttryckte (Falkner et al. 2001). 

 

Av de 50 tillfrågade ungdomarna i en kvalitativ intervjustudie beskrev 98 

procent att de blivit utsatta för direkta eller indirekta kommentarer och 

behandlats på ett annorlunda sätt på grund av sin övervikt. Personer som 

beskrevs vara inblandade i att bidra till jobbiga situationer inkluderade 

familjemedlemmar, andra ungdomar, anställda och främlingar. Skolmiljön 

och hemmet var de områden som ungdomarna upplevde som jobbigast. Flera 

av de medverkande blev retade i grundskolan och att det antigen hade blivit 

bättre när de kom upp i de högre klasserna eller att de lärde sig att hantera 

jobbiga situationer. Tre olika sätt som ungdomarna hanterade jobbiga 

situationer framkom, ignorera det jobbiga beteendet, känna sig sårad av 

beteendet eller bli arg på personen. Fördomar som personerna i studien 

upplevde var att de åt för mycket mat och fel mat, att de skulle vara 

aggressiva och tycka om att slåss, inte kunna hitta en partner, vara lat, korkad 

och smutsig (Neumark-Sztainer, Story & Faibisch, 1998). 
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Murtagh et al. (2006) visade att för barn och ungdomar i åldern 8 till 13 år 

var mobbing och utanförskap en stark bidragande faktor till att börja gå ner i 

vikt. Mobbning sågs som en del av vardagen, som ett normalt beteende, både 

av dem som mobbade och de som blev mobbade. Bland ungdomarna var 

önskan att gå ner i vikt inte relaterat till en perfekt kropp utan en önskan om 

att passa in i gruppen.  

 

I en kvantitativ studie av Schwartz, Vartanian, Nosek och Brownell (2006) 

fick 4283 föräldrar svara på ett frågeformulär via en hemsida hur de ställde 

sig till olika situationer relaterat till sitt barns fysiska och mentala förmåga. 

Det framkom att underviktiga och normalviktiga föräldrar i större 

utsträckning skulle vilja att deras barn hade varit anorektiskt eller ha 

inlärningssvårigheter i stället för att vara feta. Studien visade att både 

uttalade och outtalade fördomar angående övervikt var högre bland personer 

med lägre BMI jämfört med personer med högre BMI. 

 

Stöd och uppmuntran 

I en kvalitativ studie med frågeformulär fick 30 flickor och deras mödrar 

svara på frågor gällande oro för övervikt och hur relationen mellan dottern 

och modern påverkade detta. Det visade sig att det fanns ett samband mellan 

dotterns benägenhet att banta och moderns stöd för dotterns autonomi. Detta 

oberoende av skillnader i BMI mellan mor och dotter. Högre grad av 

missnöje över sin kropp hos dottern var kopplat till moderns känsla för sin 

egen och dotterns självbestämmande (Ogden & Steward, 2000). Bland pojkar 

som led av fetma rapporterades att de kände att deras pappa och vänner inte 

brydde sig, eller inte brydde sig tillräckligt om dem (Falkner et al. 2001). 

Vid övervikt hos barn och ungdomar fanns ett behov av stöd och 

uppmuntran. Hälso- och sjukvårdens riktlinjer för behandling av övervikt 

innefattar en hälsosammare kost, minskad inaktivitet och en ökad dos 

motion. De 40 föräldrar i denna kvalitativa studie ansåg i intervjuer att dessa 

rekommendationer inte var tillräckliga och att de redan hade testat dessa utan 

större resultat. I dessa fall blev mötet med vården inte vad de hoppats på och 

de gick besvikna därifrån. Föräldern berättar att de hoppats på att sjukvården 

skulle ge en medicinsk orsak till övervikten och kunna bota dem. Ett annat 
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problem som upplevdes av föräldern och barnet var att de tyckte att 

sjukvårdspersonalen negligerade övervikten, att övervikten inte skulle bestå 

eller att det var något som skulle växa bort. Föräldrarna upplevde i vissa fall 

att sjukvårdpersonalen anklagade föräldern till att deras barn var överviktigt 

och att det inte alls var något medicinskt. I de fall där personalen var 

engagerad och intresserad av barnet och dess familj upplevdes som de mest 

givande mötena (Edmunds, 2005). Beslutet att göra något åt sin vikt var 

sällan det som gjorde att ungdomarna inte klarade att ändra på sina 

levnadsvanor. Det som uppfattades som det stora problemet var att bibehålla 

de förändringar i livet som krävdes för att klara av en viktminskning. Det 

framkom att ett kontinuerligt stöd från omgivningen var viktigt för att 

bibehålla deras motivation. Utan stöd och hjälp från omgivningen 

uppfattades chanserna att lyckas som mycket små (Murtagh et al. 2006). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa tonåringars upplevelser av att 

vara överviktig, samt behovet av stöd.  

Resultatet visade att ungdomar med övervikt kände en stor psykologisk stress 

som ofta var relaterad till deras självförtroende. Vid ett högre BMI minskade 

självkänslan och självförtroendet då den psykiska stressen och skamkänslan 

ökade (Falkner et al. 2001; Murtagh et al. 2006; Sjöberg et al. 2005; 

Williams et al. 2008; Willis et al. 2005). Artiklar påvisar att försämrad 

självkänsla, psykisk stress och skam ökar i takt med ett stegrat BMI. (Falkner 

et al. 2001; Sjöberg, Nilsson & Leppert, 2005; Willis et al. 2005). 

 

Ungdomarnas övervikt kan begränsa dem till att delta i till exempel 

skolidrotten när känslan av att inte passa in bland de andra på grund av att de 

är större och inte lika smidiga som sina kamrater (Curtis, 2008). Viktnedgång 

sågs av ungdomarna som en stark motivator för träning. I de fall där 

ungdomarna lyckades gå ner i vikt ökade deras självkänsla och viljan att 

fortsätta med träningen (Daley et al. 2008; Willis et al. 2005). Antonovsky 

beskriver känsla av sammanhang (KASAM) som tre begrepp, bestående av 



 15 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att ha förmåga att kunna 

hantera jobbiga situationer kräver att man ser struktur i händelser samt 

känner att man har möjlighet att påverka. De tre begreppen bör vara 

sammanflätade för att personen ska uppleva en god känsla av sammanhang. 

De resurser som finns tillgängliga för individen att påverka sin livssituation 

kan finnas hos personen själv eller i dess omgivning (Antonovsky, 1993, s. 

38-43; Klang Söderkvist, 2008, s. 59-60). Författarna anser att när 

ungdomarna märker att de har förmåga att påverka sin egen vikt stiger deras 

självkänsla och motivation vilket leder till att de orkar fortsätta sträva efter 

sina mål. Känslan av sammanhang förbättras på grund av att de uppfyller de 

tre begreppen och att de har en ökad förståelse för sin egen situation. 

 

Vid tillfällen då ungdomarna inte lyckades gå ner i vikt uttrycktes känslor 

som upprördhet, frustration, depression och oro (Willis et al. 2005). I dessa 

fall anser författarna att ungdomarna har en lägre självkänsla på grund av 

misslyckandet. De upplevde en låg meningsfullhet och det bidrog till en 

sämre hanterbarhet och begriplighet (jmf. Klang Söderkvist, 2008, s. 60). 

Förbättrad fysisk förmåga och rädsla för framtida ohälsa har nämnts som 

anledningar till viktnedgång. Att passa in i gruppen och känna gemenskap 

har visat sig vara den starkast bidragande orsaken (Daley et al. 2008; Loman, 

2008; Murtagh et al. 2006; Skär & Prellwitz, 2008). Enligt 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är gemenskapen fundamental för 

människan och är nödvändig för en god kroppslig och själslig hälsa 

(Kirkevold, 2000). Det är den kroppsliga olikheten från gruppen som 

uppfattades vara jobbigast för de överviktiga ungdomarna. Ungdomarna 

upplevde utanförskap och påtryckningar från flera olika personer i sin 

omgivning, dessa kunde vara familjemedlemmar, skolkamrater och andra 

vuxna i tonåringens omgivning. Störst utanförskap upplevdes i skolmiljön 

(Curtis, 2008; Falkner et al. 2001; Neumark-Sztainer et al. 1998; Willis et al. 

2005). Medias exponering av smala och vältränade personer uppfattades 

också som jobbigt, då idealen förstärkte utanförskapet (Williams et al. 2008).  

 

Resultatet visade att föräldrars attityder påverkade deras barns inställning till 

sin egen övervikt. För att ungdomar skulle motiveras till en förändrad livsstil 
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och kunna bibehålla den, behövde de stöd och uppmuntran från vuxna i deras 

omgivning. Ofta upplevde ungdomarna att deras övervikt inte togs på allvar, 

att övervikten skulle minska med åldern. Ungdomar upplevde att de inte blev 

lyssnade på i kontakten med vården, de blev bara tillsagda hur de skulle göra 

för att gå ner i vikt. Det upplevdes då svårare att ta tag i problemet 

(Edmunds, 2005; Falkner et al. 2001; Murtagh et al. 2006; Ogden & Steward, 

2000).  

 

Florence Nightingale som anses vara en av sjuksköterskeyrkets grundare 

menade att familjen har en avgörande roll för barnets hälsa och 

välbefinnande, både i hälsa och i sjukdom (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 

2003, s. 54-55). Författarna delar uppfattningen med Florence Nightingale 

men anser att föräldrar kan ha negativ inverkan och bidra till att deras barns 

problematik med övervikt förvärras.  

Dorothea Orem framställde människan som en medveten, rationell och 

handlingsinriktad individ som i regel har förmågan och motivationen att 

främja sin egen hälsa. I vissa fall finns det brister i individens förmåga att 

utföra god egenvård. Då är det hälso- och sjukvårdens ansvar att hjälpa 

individen att återfå sin egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000, s. 157-159). 

När det gäller barn och ungdomar anser författarna att förmågan att ta hand 

om sin egen hälsa till stor del ligger på föräldrarnas ansvar. 

 

I en svensk studie med 45 920 svenska män har man påvisat att risken att dö i 

förtid ökar om man är överviktig i tonåren. Övervikt klassades lika farligt 

som att röka 10 cigaretter om dagen och fetma ansågs vara lika farligt som 

att röka mer än 10 cigaretter om dagen. Det fördubblade även risken att dö i 

förtid (Neovius, Sundström & Rasmussen, 2009). Denna studie visade att det 

är viktigt att ta överviktsproblematiken på allvar och utarbeta metoder för ett 

bättre omhändertagande inom hälso- och sjukvården.  

 

Resultatet visade att ungdomar får för lite stöd och att de inte känner sig 

sedda vid mötet med hälso- och sjukvården och då är det motiverande 

samtalet (MI) en god väg att gå som sjuksköterska för att komma till en 

personlig förändring hos patienten. För att uppnå goda resultat lägger man 
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stor vikt på patientens autonomi, man talar inte om för patienten hur 

förändringen ska ske utan patienten ska själv komma fram till om det ska 

ske. Man utgår ifrån patientens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i 

förhållande till det som ska förändras (Barth & Näsholm, 2006, s. 9).  

Hur ungdomar ser på sig själv och hur de agerar styrs till stor del av den 

grupp de omger sig med. Gruppens åsikter är viktiga, kanske även viktigare, 

än vad individens egna åsikter är. Osäkerheten i ungdomars identitet gör att 

de lätt antar andra personers åsikter, i stället för att skapa egna uppfattningar 

om sin egen person (Frisén & Hwang, 2006, s. 26, 153-154).    

Författarna till denna uppsats anser att det hör till ungdomars utveckling att 

ta över förebilders åsikter och beteenden för att kunna hitta sig själv. 

Ungdomars dåliga självkänsla kan i många fall stå i vägen för deras kapacitet 

att hantera sin situation. Författarna till studien anser att stöd och hjälp till 

ungdomar behövs för att stärka deras självkänsla.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes för att uppnå syftet med studien och få svar på 

frågeställningarna, har varit en systematisk litteraturstudie. Studien baseras 

på tio kvalitativa och fem kvantitativa studier som publicerats mellan 1998 

och 2009. Syftet med studien var att belysa ungdomars upplevelser av att 

vara överviktig.  

Utifrån syftet framträdde sökorden, overweight, obesity, experiences, 

support, attitudes of health personal och nurse-patient-relationship. 

Databaserna PubMed, Cinahl och Psykinfo valdes.  

PubMed är en bred databas med huvudsakligen vetenskapliga 

tidskriftsartiklar som bland annat täcker medicin och omvårdnad. Cinahl är 

en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom omvårdnad. 

Psykinfo är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar i psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

82-84). För att få alla relevanta artiklar om upplevelser av övervikt var 

författarna tvungna att söka på övervikt och fetma annars föll många 

väsentliga artiklar bort. Några av artiklarna inriktar sig även på barn och har 

blivit inkluderade. Många artiklar som fåtts fram handlar om behandling av 

övervikt och har därför inte passat in i syfte. Vissa artiklar har varit svåra att 
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erhålla på grund av kostnaden och relevanta artiklar kan även ha publicerats 

efter sökperioden. 

 

Det har varit bra att vara två författare, då tankar och reflektioner har kunnat 

diskuteras, vilket i sin tur gjorde processen att granska artiklar lättare och 

förbättrat valideringen av granskningen. Vi har granskat samtliga artiklar 

tillsammans. Efter att alla artiklar klassificerats, värderats och bearbetats, har 

det mest relevanta ur varje artikel tagits fram. Efter bearbetningen av 

artiklarna skapades kategorier och subkategorier genom att gå ifrån helheten 

av innehållet till delarna, för att sedan gå tillbaka till helheten då vi diskuterat 

oss fram till artiklarnas kontext. Vi anser att studiens syfte har besvarats i 

resultatet.  
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Bilaga 1.  

Tabell över kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 

kvantitativ metod enligt SBU/SSF, nr 4, (1999), s. 14-15. 

 

 Hög kvalitet (I) Medel (II) Låg kvalitet (III) 

RCT Större välmonitorerad 

mulitcenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Patientmaterialet tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräckligt statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter och adekvata 

statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som 

är väl beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (till 

exempel multivariatanalys, fall- 

kontroll metodik, etcetera). Lång 

uppföljning. 

 Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

 

Bilaga 2.  

Tabell över kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ respektive 

kvantitativ metod enligt SBU/SSF, nr 4, (1999), s. 120-123. 

 

 Hög kvalitet (I) Medel (II) Låg kvalitet (III) 

K Väldefinierad frågeställning. Relevant 

och tydligt beskrivet urval. Tydligt 

beskriven datainsamling och 

analysmetod. Logiskt och begripligt 

beskrivna tolkningar och slutsatser. 

God kommunicerbarhet och 

replikerbarhet.  

 Vagt definierad frågeställning. 

Otydligt beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. Vagt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. 

Oklar kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 
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Bilaga 3.  

Tabell över inkluderade artiklar utifrån en modifierad modell ur SBU/SSF, nr. 4 (1999, s. 51).      

                  1 (5) 
Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Curtis. 
(2008) 
Storbritannien 

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

Syftet var att belysa 
upplevelsen av att vara 
överviktig och hur detta 
påverkar ungdomarnas 
liv, vinklat mot 
skolgången. 

Kvalitativ studie (K) 
med en deskriptiv 
analysmetod. 
Fokusgrupper och 
individuell intervju. 

n= 18 För ungdomar med övervikt var skolidrotten 
och situationer runt mat något som var 
påfrestande. Man såg att detta kunde 
förstärka deras sårbarhet för mobbing och 
det kan då leda till ett mindre hälsosamt 
socialt samspel.  

Medel. 
(II) 

Daley, Copeland, 
Wright & Wales. 
(2008) 
Storbritannien 

I Can Actually Exercise 
If I Want To; It Isn’t As 
Hard As I Thought´. 

Syftet var att få en 
uppfattning om vad 
överviktiga ungdomar har 
för uppfattning om fysisk 
aktivitet. 

Kvalitativ studie (K) 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Randomiserat 
kontrollerat urval. 

n= 28 
(5) 

Med denna intervention att ungdomarna 
med övervikt skulle börja röra på sig och 
sedan få berätta vad de kände visade att de 
hade underskattat sin egentliga förmåga om 
vad de klarade av i träningsväg med lite 
instruktioner. Ungdomarna fick ett ökat 
självförtroende och de såg en möjlighet att 
kunna påverka sin egen viktnedgång.  

Medel. 
(II) 

Edmunds. 
(2005) 
Storbritannien 

Parents’ perceptions of 
health professionals´ 
responses when seeking 
help for their 
overweight children. 

Syftet var att belysa 
vårdpersonals inställning 
till vård av överviktiga 
barn och tonåringar. 

Kvalitativ studie (K) 
med en deskriptiv 
analysmetod 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Man använde sig av 
Grounded Theory 
som grund. 

n= 40 De flesta föräldrarna var positiva till 
vårdpersonalens bemötande och vård men 
föräldrarna ansåg att de skiljde sig beroende 
på vem man träffade. Från 
sjukvårdspersonalen fick man olika svar och 
de hade två olika tyngdpunkter: Den sociala 
bördan att vara överviktig och bristen på 
hållbara bevis på hur viktbehandling 
fungerar inom primär- och i slutenvård. Den 
mest framgångsrika behandlingen enligt 
patienterna var när personalen var 
intresserad och positiv. 

Medel.  
(II) 
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                  2 (5) 
Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Falkner, Neumark-
Sztainer, Story, 
Jeffery, Beuhring & 
Resnick. 
(2001) 
USA 

Social, Educational, and 
Psychological 
Correlates of Weight 
Status in Adolescents. 

Syftet var att undersöka 
sociala, utbildnings-
mässiga och psykologiska 
aspekter till hänsyn av 
vikt bland tonåringar. 
Skiljer sig överviktiga 
mot normalviktiga. 

Kvantitativ studie 
(DS) på 
samhällsnivå. 
Frågeformulär. X2-
test 

n= 9943 
(825) 

Resultatet visade på olika kategorier 
rörande områden som påverkade 
ungdomarnas sociala, utbildingsmässiga 
och psykologiska mående. Både över och 
underviktiga ungdomar jämfördes och 
resultatet visade inom vissa områden 
liknade upplevelser. 

Hög. 
(I) 

Fonseca & Gaspar 
de Matos. 
(2005) 
Portugal  

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

Syftet med studien var att 
identifiera psykosociala 
faktorer som skiljer feta 
och överviktiga ungdomar 
från normalviktiga. 

Kvantitativ studie 
(DS). 
Frågeformulär. 

n= 5697 I resultatet framgick att unga överviktiga 
utövar mindre fysisk aktivitet än 
normalviktiga ungdomar. Flickor bantar 
mer än pojkar och överviktiga flickor bantar 
mer än icke-överviktiga flickor. Överviktiga 
ungdomar tycker att det är svårt att få 
kompisar. 

Medel. 
(II) 

Ingerski, Janicke & 
Silverstein. 
(2007) 
USA 

Brief Report: Quality of 
Life in Overweight 
Youth-The Role of 
Multiple Informants 
and Perceived Social 
Support. 

Syftet var att undersöka 
betydelsen av att vara 
överviktig som ungdom 
rörande quality of life 
(QOL). 

Kvantitativ studie. 
(DS) 
Frågeformulär. T-
test. 

n= 107 Resultatet visade att socialt stöd hjälpte 
ungdomar att uppleva ett bättre QOL.. 
Graden av övervikt visade sig inte vara 
relaterat till QOL. Pojkar hade högre QOL 
än flickor. Ingen samband mellan etnicitet 
gällande QOL fastställdes.  

Medel. 
(II) 

Loman. 
(2008) 
USA 

Promoting physical 
activity in teen girls’ 
insight from focus 
groups. 

Syftet med denna studie 
var att ta reda på flickors 
inställning till fysisk 
aktivitet och vilka 
strategier sjuksköterskan 
kan använda sig av för att 
främja fysisk aktivitet. 

Kvalitativ studie (K). 
Intervjuer med 
halvstrukturerade 
frågor i fokusgrupper. 

n= 28 Flickorna i studien föredrog uttrycket fysisk 
aktivitet framför träning då det var mer 
associerat med frivillig träning och lek. Tre 
teman som ansågs viktiga i fokusgruppen 
angående fysisk aktivitet var: autonomi, 
glädje och kroppsuppfattning. Enligt 
flickorna ska sjuksköterskan uppträda 
stödjande och se individen. Ett allt för 
direkt och auktoritärt bemötande angående 
vikt och fysisk aktivitet uppskattades inte. 

Hög. 
(I) 
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                  3 (5) 
Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Murtagh, Dixey & 
Rudolf. 
(2006) 
Storbritannien. 

A qualitative 
investigation into the 
levers and barriers to 
weight loss in children: 
opinions of obese 
children. 

Syftet var att undersöka 
ungdomars åsikter om 
hinder och möjligheter för 
viktnedgång. 

Kvalitativ studie (K). 
Intervjuer och 
fokusgrupper. 

n= 20 Resultatet beskrev bidragande orsaker till 
varför ungdomar känner att de vill gå ner i 
vikt, där mobbning, viljan att passa in och 
förbättrad fysisk hälsa/prestation var 
faktorer som påverkade. 

Hög. 
(I) 

Neumark-Sztainer, 
Story & Faibisch. 
(1998) 
USA 

Perceived 
stigmatization among 
overweight African-
american and caucasian 
adolescent girls. 

Syftet med studien var att 
undersöka viktrelaterad 
uppgivenhet bland afro-
amerikanska och vita 
tonårstjejer. 

Kvalitativ studie (K) 
halvstrukturerade 
frågor i individuell 
intervju. 

n= 50 Resultatet tar upp tre teman som framkom 
under intervjuerna. Dessa teman visar på att 
överviktiga flickor bemöts med flera olika 
former av fördomar och kränkningar av 
personer i dess närhet. Både gällande 
utseende, värdighet och etnicitet. 

Medel. 
(II) 

Ogden & Steward. 
(2000) 
Storbritannien. 

The Role of the 
Mother-Daughter 
Relationship in 
Explaining Weight 
Concern. 

Artikeln belyser hur 
relationen mellan mor och 
dotter påverkar vikten hos 
dottern 

Kvalititiv studie. (K) 
Frågeformulär. 

n= 30 Resultatet visade att moderns syn på sin 
egen och dotterns autonomi påverkade 
dottern till att i större utsträckning försöka 
gå ner i vikt. I de fall som mamman hade 
dåligt självförtroende var sambandet större 
att det projicerades till dottern. 

Medel. 
(II) 

Schwartz, Vartanian, 
Nosek & Brownell. 
(2006) 
USA 

The influence of one´s 
own body weight on 
implicit and explicit 
anti-fat bias. 

Syftet är att belysa 
testpersonernas 
uppfattning om sin egen 
vikt ur ett implicit och 
explicit synsätt. 

Kvantitativ 
studie (DS). 
Samhällsbaserad  
undersökning. 
Man använde sig 
av en webbsida för  
att samla  
information. 

n= 4283 Samtliga viktgrupper uppvisade fördomar 
mot övervikt.. Testpersonerna fick värdera 
övervikt mot andra alternativ som skulle 
påverka deras leverne negativt. Smalare 
personer uppvisade en högre grad av 
fördomar mot övervikt än personer som var 
överviktiga och var i högre utsträckning 
villiga att offra något för att inte vara 
överviktig. 

Medel. 
(II) 
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Sjöberg, Nilsson & 
Leppert. 
(2005) 
Sverige 

Obesity, Shame and 
Depression in school-
aged children: A 
population-based study. 

Syftet var att undersöka 
om det finns samband 
mellan övervikt och 
depression bland 
ungdomar. 

Kvantitativ studie 
(DS).  
Samhällsbaserad 
undersökning. 
Frågeformulär, 
populationsundersök
ning. 
X2-test. Oberoende t-
test. 
Självskattningsskala 
för depression DSM-
IV 
 

n= 4703 
(365) 

Man kunde se ett samband mellan 
depression och ungdomar med övervikt. 
Studien menar att behandling av övervikt 
inte alltid är en fråga om kost och motion, 
utan även en fråga rörande skam och social 
acceptans. 

Hög. 
(I) 

Skär & Prellwitz. 
(2008) 
Sverige 

Participation in play 
activities: a single-case 
study focusing on a 
child with obesity 
experiences. 

Syftet var att fördjupa sig 
i en överviktig pojkes 
upplevelser av sin vardag, 
lek och idrott. 

Kvalitativ studie (K) 
med en deskriptiv 
analysmetod. 
Intervjuer, 
observationer och 
självskattningsverkty
g (Kid Play Profile) 
Innehållsanalys 
Catanzar. 

n= 1 
(0) 

Pojken fick för lite stöd och uppmuntran av 
sin mamma och lärare vilket gjorde att han 
inte deltog i flera av de aktiviteter som han 
egentligen ville. Vårdpersonalen ska 
samarbeta med barnet, familjen och skolan 
för att utveckla bra och hälso- främjande 
strategier och att delta i aktiviteter. 
Vårdpersonal, lärare, skol sköterska, 
terapeuter och familjen måste uppmuntra till 
vänskap och lek för att komma över den 
sociala spärren för att motverka att bli retad 
vilket leder till en bättre hälsa. 

Hög.  
(I) 
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                  5 (5) 
Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Williams, Taylor, 
Wolf, Lawson & 
Crespo. 
(2008)  
USA 

Cultural perception of 
healthy weight in rural 
Appalachian youth. 

Syftet var att belysa det 
kulturella synsättet på 
hälsosamt kost och vikt 
bland Appalacher på 
landsbygden. 

Kvalitativ studie (K). 
Man använde sig av  
fokusgrupper. Frågor  
skapades genom 
Grounded teory. 

n= 16 Det visade sig att överviktiga ungdomar och 
framförallt flickorna påverkades av sin 
omgivning och media. Flickorna pratade i 
större utsträckning om övervikt och dess 
problem. De var mer benägna att minska sin 
vikt. 

Hög (I) 

Wills, Backett-
Milburn, Gregory 
& Lawton. 
(2005) 
Skottland 

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

Syftet var att belysa 
ungdomars upplevelser av 
sin egna och andras 
kroppar. Hur påverkas ens 
dagliga liv av ens vikt och 
kroppsstorlek. 

Kvalitativ studie (K) 
med en deskriptiv 
analysmetod. 
Man använde först 
fråge- formulär för ett 
första urval och 
samlade in data med 
hjälp av intervjuer. 

n= 36. 
(0) 

Man har efter intervjuerna samanställt hur 
ungdomarna har beskrivit sitt dagliga liv. 
Mobbing och trakasserier en vardag för en 
överviktig tonåring. De känner ofta en stress 
att de inte duger och att de inte passar in 
bland andra ungdomar då de inte ser ut som 
dem. En lyckad viktnedgång kan ge ett 
bättre självförtroende och en vilja att 
fortsätta minska i vikt vilket kan ge goda 
resultat.  

Hög.  
(I) 

 
 

 
 



 1 

Bilaga 4.  

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av studier. 

Artikelnr:………..Publ.år:…….………Land:…………………………… 

Författare:…………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………… 

Titel:………………………………………………………………………

…………………....………………………………………………………

…………………………………………...………………………………… 

Typ av studie: Original   Review   Annan  ……………….. 

 

Kvalitetsbedömning 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………

Typ av studie 

 

Kvalitativ:   Deskriptiv    Intervention  

Annan   ………………………………. 

Kvantitativ: Retrospektiv   Prospektiv  

   Randomiserad   Kontrollerad  

   Intervention   Annan  ............. 

 

Studiens omfattning: Antal försökspersoner:…...Studiens längd:……… 

Beaktas: Könsskillnader? Ja     Nej     Åldersaspekter?  Ja      Nej   

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja    Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja    Nej    

Etiskt resonemang?    Ja    Nej    

Urval relevant?     Ja    Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja    Nej   

Kommunicerbarhet:Ges en klar bild av resultat? Ja    Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i Ja    Nej   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbart/nyttigt? 
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Kvantitativa studier 

 

Urval: Förfarandet beskrivet   Ja    Nej   

  Representativt    Ja    Nej   

Kontext    Ja    Nej   

Bortfall: Analysen beskriven   Ja    Nej   

  Storleken beskriven   Ja    Nej   

 

Interventionen beskriven    Ja    Nej    

Adekvat statistisk metod    Ja    Nej    

Etiskt resonemang    Ja    Nej    

Hur tillförlitligt är resultatet?    

Är instrumenten valida    Ja    Nej    

         reliabla    Ja    Nej   

Är resultatet generaliserbart   Ja    Nej   

 

Huvudfynd:..................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

Kvalitetsbedömning:  

I  (hög kvalitet)      II  (medelhög kvalitet)       III  (låg kvalitet) 

 

Kommentar:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………… 

 

Granskare (sign)………………… 
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Bilaga 5.  

Tabell över exkluderade artiklar. 

Författare  
År 

Land 

Titel  Orsak 

Bean, Mitchell, Speizer, 
Wilson, Smith & Fries. 
(2008) 
USA 

Rural adolescent attitudes 
toward smoking and weight 
loss: Relationship to smoking 
status. 

Artikeln vill belysa 
ungdomar attityder och 
åsikter om hur de tror att 
ens vikt påverkas om 
man röker. Passar inte 
med vårt syfte. 

Brown, Thompson, Tod 
& Jones. 
(2006) 
Storbritannien 

Primary care support for 
tackling obesity. 

Artikeln handlar om 
vuxnas perspektiv på 
bemötandet i vården. 

Burke, Steenkiste, 
Music & Styn. 
(2008) 
USA 

A with Weight-Loss 
Treatment. 

Artikeln inriktar sig på en 
annan ålderskategori 
vilket gör att den faller ur 
våra inklusionskriterier. 

Pagoto, Spring, Cook, 
McChargue & 
Schneider. 
(2006) 
USA 

High BMI and reduces 
engagement and enjoyment of 
pleasant events. 

Hypotesen håller inte 
ihop. Det finns inga 
starka samband mellan 
högt BMI och högre 
belöningssystem eller 
depression. 

Trowbridge, Sofka, 
Holt & Barlow. 
(2002) 
USA 

Management of Child and 
Adolescent Obesity: Study 
Design and Practitioner 
Characteristics. 

Fokuserar på hur 
sjukvårdpersonals olika 
utbildning påverkar 
inställning till ungdomar 
övervikt och deras 
behandling. Stämmer inte 
in på vårt syfte. Stort 
bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


