
       
                                                                                                                              
 

 

 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Hur mår överviktiga och feta ungdomar? 
-en litteraturöversikt 

 
 
 
 
 
 
 

Look Larsson Caroline 
 
 
 

 
 

Examensarbete (Omvårdnad C) 15 hp 
Mars 2010 
Östersund 

 
                     
 
 



ABSTRAKT 
 
Bakgrund Förekomsten av övervikt och fetma hos ungdomar i världen är stor, nästan 25 % i 
vissa minoriteter och är ofta associerat med depressiva symtom. Syftet med denna 
litteraturöversikt var att beskriva hur överviktiga och feta ungdomar mår. Metod För att finna 
relevant litteratur till uppsatsen gjordes sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed 
(Medline). För att få en så bred bild som möjligt av detta globala problem som övervikt och 
fetma hos ungdomar är valdes studier från många delar av världen ut. Innehållsanalys gjordes 
och fyra teman framträdde. Dessa teman var: påverkan på dagligt liv, livskvalitet och upplevd 
hälsa, psykisk ohälsa samt självförtroende och självbild. Resultat Många ungdomar som är 
överviktiga eller feta lider av detta. Att bli mobbad och förlöjligad tillhör för många vardagen 
likaså dåligt självförtroende och att vara missnöjd med sin kropp och sitt utseende. Vissa 
överväger till och med att ta sitt liv. Diskussion Resultatet visade på mycket negativa 
konsekvenser av att vara överviktig eller fet i tonåren. Slutsats Uppsatsen har gett svar på hur 
ungdomar påverkas av att vara överviktiga och feta inom många områden. Självmord inom 
denna grupp tros vara ett stort mörkertal.  
 
     
                                                                                                             
Nyckelord: depression, diskriminering, innehållsanalys, livskvalitet, ohälsa, självbild 
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BAKGRUND 
Förekomsten av övervikt och fetma hos ungdomar i världen är stor, nästan 25 % i 

vissa minoriteter och är ofta associerat med depressiva symtom. Hälsoriskerna för 

ungdomar med övervikt och fetma är många men störst av dessa är diabetes typ 2. 

Feta eller överviktiga ungdomar tenderar att fortsätta vara feta eller överviktiga 

till vuxen ålder vilket ökar risken ytterligare för de fysiska följdsjukdomarna 

(Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich & Bryant, 2009). 

Tonåren är en tid med förändringar i självförtroendet samt stress relaterat till 

skola, vänner familj, en själv och ens framtid. Stress har visat sig vara en faktor 

som leder till ökad matkonsumtion hos sårbara ungdomar. Socialt stöd och 

nätverk har visat sig ha en direkt inverkan på ätande och vikt. Överviktiga och 

feta ungdomar visade sig ha lägre socialt stöd jämfört med de som var 

normalviktiga och deltog i mindre hälsofrämjande aktiviteter. Det låga sociala 

stödet tros vara relaterat till stämplingen det innebär att vara överviktig eller fet 

som i sin tur begränsar det sociala nätverket som på sikt kan leda till isolering 

(Martyn-Nemeth et al. 2009). 

 

Överkonsumtion av mat har visat sig vara den största orsaken till övervikt och 

fetma hos både ungdomar och vuxna. Stress och låg självkänsla visade sig ha 

starkt samband med detta ohälsosamma ätande hos ungdomarna, både som 

orsaker till och ett resultat av (Ackard Diann, Neumark-Sztainer, Story & Perry, 

2004; Martyn-Nemeth et al 2009). Även självmordsförsök visade sig vara ett 

resultat av denna överdrivna konsumtion av mat, mer än en fjärdedel av 

ungdomarna som åt för mycket hade försökt begå självmord (Ackard Diann et al. 

2004). 

 

Flickor hade större problem än pojkar med att acceptera sin vikt, de fokuserade 

även mer på vikten. Den sociala skammen som överviktiga och feta ungdomar 

upplever gör viktproblemen ännu mera stressande och påfrestande. För att komma 

undan den sociala skammen försöker många av ungdomarna med att banta, vilket 

kan leda till depression. Sambandet mellan övervikt/fetma och depressiva symtom 

antas vara starkare för de överviktiga och feta ungdomarna som har smala vänner 

och syskon (Belinda, Needham & Crosnoe, 2005).  
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För att definiera övervikt och fetma används måttet BMI som betyder Body Mass 

Index. Detta räknas ut genom att kroppsvikten i kilo divideras med längden i 

meter i kvadrat. Exempel: en person väger 73 kilo och är 178 cm lång, 73 kilo 

dividerat med 1,78, dividerat med 1,78 - BMI i detta fall blir ca 23 (Janson & 

Danielsson, s 31-32). 

 

Vuxna räknas som överviktiga om de har ett BMI på 25-29,9. Gränsen för fetma 

går vid 30 för både män och kvinnor. Vid BMI över 35 används termen grav 

fetma (Janson & Danielsson 2003, s 31-32). Även forskare som studerar barn och 

ungdomar använder BMI för att definiera övervikt och fetma. Värdet korrigeras 

då utifrån ålder och kön enligt ett genomsnitt för åldrarna 2-18 år i sex olika 

länder: Brasilien, Storbritannien, Hong Kong, Nederländerna, Singapore och USA 

(Cole, Bellizzi, Flegal & Diatz, 2000).  

 
Barn som är yngre än 18 månader ska gärna vara knubbiga då detta ses som ett 

friskhetstecken. Fetma/övervikt hos barn under 3 års ålder är sannolikt ofarligt, 

d.v.s inte direkt kopplad till risk för fetma eller övervikt i högre åldrar. Före fyra 

års ålder rekommenderas ingen behandling annat än i speciella fall. Från fyra till 

sex års ålder är det aktuellt med behandling av de barn som anses feta om det 

finns riskfaktorer inom familjen. Fetma från sex års ålder bör behandlas i någon 

form oavsett riskfaktorer inom övriga familjen (Janson & Danielsson 2003, s 24-

25).  

 

Flera studier som gjorts i Sverige visar alla på att någonstans mellan var fjärde 

och femte tioåring är antingen överviktig eller fet. I USA uppges 15 % av barnen i 

åldrarna 6-11 år vara feta (Janson & Danielsson 2003, s 36). 

 

Att ta tag i problemet fetma och övervikt bland ungdomar är speciellt angeläget 

eftersom fetma och övervikt i tonåren har kopplats samman med högre sjuklighet 

och dödlighet som vuxen.  Vara fet eller överviktig länkas även samman med 

psykologiskt välbefinnande (Nowicka et al. 2009). 
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Problemformulering 
Fetma och övervikt är vällevnadssjukdomar som bara blir större till omfattningen 

hos både vuxna och barn. Det numera stillasittande levernet med datorer och tv 

spel gör att vardagsmotionen nästintill försvinner. Under ungdomen sker många 

förändringar, både kroppsliga och själsliga. Det är nu den egna identiteten växer 

fram. Det är vida känt att fetma och övervikt kan ge många fysiska åkommor och 

mest känd av dessa kanske är diabetes typ 2. En annan fysisk följd som kan 

komma av detta är att puberteten försenas. Lite är däremot känt om de psykiska 

bekymmer det kan ge att i ungdomen vara överviktig eller fet. Som sjuksköterskor 

kommer vi oberoende av arbetsplats någon gång att stöta på överviktiga eller feta 

tonåringar och många av dem mår väldigt dåligt. Undervisningen inom ämnet är 

liten eller ingen alls och därför bör kunskapen fördjupas. En ökad medvetenhet 

hos vårdpersonal ger en möjlighet att fånga upp dessa tonåringar innan det har 

gått så långt som till depression, självmordstankar och fullbordat självmord. 

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur överviktiga och feta 

ungdomar mår. 
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METOD 

Litteratursökning och urval 
För att finna relevant litteratur till uppsatsen har sökning gjorts i databaserna 

Cinahl och Pubmed (Medline) samt manuell sökning utifrån artiklars referenser. 

Sökorden som använts var: obesity, overweight, adolescents, psychology, nursing 

och psychosocial i olika kombinationer. Slutligen valdes 12 artiklar ut, 11 vid 

databassökning och en med hjälp av manuell sökning från referenslista tillhörande 

en artikel som ingår i bakgrundsbeskrivningen (Martyn-Nemeth et al. 2009).                                  

 

Tabell 1. Redovisning av databassökningar.  
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Utvalda Använda 

i 
resultatet 

091222 Cinahl Obesity 
AND 
adolescents 
AND 
psychosocial 

År 2004-2009, 
adolescents 13-
18 år, språk 
engelska, 
scholarly (Peer 
Reviewed) 
Journals 

74 *52 
**21 
***0 
 

1 
 
 
 
****1 

Tyler et 
al. 
 
 
Sjöberg 
et al. 
 

100102 
 
 
 
 
 
100114 

Cinahl Overweight 
AND 
adolescents 
AND 
psychosocial 

År 2004-2009, 
adolescents 13-
18 år, språk 
engelska, 
scholarly (Peer 
Reviewed) 
Journals 

61 
 
 
 
 
 
62 

*49 
**10 
***0 
 
 
 
*48 
**11 
***0 
 
 

2 
 
 
 
 
 
3 

Booth et 
al. 
Thomas 
et al. 
 
 
Fonseca 
& 
Gaspar de 
Matos. 
Jansen et 
al. 
Swallen 
et al. 

100124 Pubmed Nursing 
AND 
adolescents 
AND 
obesity 

År 2004-2009, 
humans, 
adolescents 13-
18 år, nursing 
journals, språk 
engelska. 

195 *117 
**70 
***6 

2 Melnyk 
et al. 
Ozmen et 
al. 

100124 Cinahl Obese AND 
OR 
overweight 
AND 
adolescents 
AND 
psychology 

År 2004-2009, 
adolescents 13-
18 år, språk 
engelska, 
scholarly (Peer 
Reviewed) 
Journals 

121 *82 
**33 
***3 

3 Berg et 
al. 
Shin & 
Shin. 
Wills et 
al. 

*förkastade efter läst titel 
**förkastade efter läst abstract 
***förkastade efter kvalitetsgranskning 
****vald från referenslista 
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För att få aktuell forskning inom detta stora område exkluderades litteratur som 

var utgiven före 2004. Endast artiklar skrivna på engelska och gällande ungdomar 

inkluderades i resultatet. Ett undantag gjordes beträffande Thomas et al. (2008) i 

vars studie även vuxna intervjupersoner ingår, men där intervjupersonens 

upplevelser från ungdomsåren redovisas i resultatet. Vid sökning i de olika 

databaserna lästes först titlarna igenom och de titlar som inte svarade mot syftet 

förkastades. Därefter lästes abstrakt igenom och de artiklar som svarade mot syftet 

lästes igenom, granskades och graderades utifrån bedömningsmallar av Carlsson 

och Eiman (2003). En för kvalitativa och en för kvantitativa studier, se bilaga 2 

och 3. I originalmallarna står patienter med lungcancerdiagnos med som ett 

kriterie för att erhålla poäng. I detta fall har lungcancerpatienterna ersatts av 

överviktiga och feta ungdomar och samtliga artiklar värderades till grad I och II. 

För att få en så bred bild som möjligt av det globala problem som övervikt och 

fetma hos ungdomar är har litteratur från många olika delar av världen valts ut. 

Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod har inkluderats för att belysa 

problemet ur olika synvinklar. Artiklarna klassificerades i en tabell för att tydligt 

kunna se om de svarade mot uppsatsens syfte, se bilaga 1. 

 

Analytiskt förfarande 
Vid analys av artiklarna användes innehållsanalys där det grundläggande 

arbetssättet kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt 

klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och teman. Målet är att 

beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2008, s 

150). Först lästes artiklarna noggrant igenom för att ett helhetsintryck skulle 

uppnås. Därefter lästes de igen, nu med fokus på resultatdelen. Meningsenheter i 

resultatet som svarade mot syftet markerades, togs ut och översattes till svenska. 

Dessa kondenserades i syfte att korta ner texten och erhålla ett hanterbart material. 

De kondenserade meningsenheterna grupperades i olika kategorier och utifrån 

dessa kategorier formulerades sedan underteman och teman (Graneheim & 

Lundman, 2004) vilka blev till rubriker och underrubriker, se Figur 1. 
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Resultat

Påverkan på dagligt 
liv

I skolan Relationer
Stämpling, 

skuldbeläggning, 
diskriminering och 

missbruk

Livskvalitet och 
upplevd hälsa Psykisk ohälsa Självförtroende och 

självbild

 
 

Figur 1. Efter analys framkomna teman och underteman. 

 

Etiska överväganden 
Godkännande av etisk kommitté behövdes inte för att få genomföra denna 

litteraturöversikt, eftersom samtliga artiklar som används i resultatdelen har 

granskats och godkänts av etisk kommitté eller liknande. Översättningen från 

engelska till svenska har gjorts så exakt som möjligt för att behålla författarnas 

budskap. Urvalet har behandlats och återgetts med respekt för desamma. 
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RESULTAT 

Påverkan på dagligt liv 
I skolan 

Berg, Simonsson och Ringqvist (2005) fann att skolsituationen var mer 

problematisk för feta pojkar jämfört med normalviktiga. Av de feta pojkarna var 

det 21 % som inte trivdes i skolan och 26 % var hemma från skolan mer än två 

gånger i månaden. Swallen, Reither, Haas och Meier (2005) fann liknande resultat 

i sin studie bland feta och överviktiga 12 – 14-åringar. De som var feta 

rapporterade låg social skolfunktion jämfört med de normalviktiga. Flickorna 

visade sig ha bättre skolfunktion än pojkarna. 

 

Feta pojkar blev mer ofta sparkade, slagna eller mobbade av sina skolkamrater 

men de var även med och mobbade andra i större utsträckning (Berg et al. 2005). 

Hälften av de överviktiga eller feta ungdomarna hade mobbats eller blivit kallade 

namn på grund av sin vikt, vanligtvis i skolan och de flesta hade blivit ledsna 

och/eller upprörda av detta. Två av ungdomarna hade bytt skola och en överviktig 

flicka hade flyttat enbart på grund av att hon blivit mobbad för sin övervikt (Wills, 

Backett-Milburn, Gregory & Lawton, 2006). 

 

At school I was always picked on for my weight. You never had 
friends. They never mucked around with the fat girl. You were all on 
your own. You learn it hurts very much. (Thomas, Hyde, 
Karunaratne, Herbert & Komesaroff: 2008, p. 324) 
 

Kort och långsiktiga, negativa, psykosociala konsekvenser av att vara överviktig 

eller fet som ung framkom. Konsekvenserna som beskrevs var: att bli retad och 

mobbad, social utfrysning och oförmåga att delta i lika mycket aktiviteter som 

sina jämnåriga (Booth, Wilkenfeld, Pagnini, Booth & King, 2008; Thomas et al. 

2008). Konsekvenserna beskrevs bli värre när ungdomarna nådde gymnasiet. 

Särskilt flickorna blev mer medvetna om sin vikt när de nådde tonåren (Thomas et 

al. 2008). Fetma var associerat till upplevelser av att bli förnedrad och förlöjligad 

av andra (Sjöberg, Nilsson & Leppert, 2005). 
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Relationer  

Det fanns inget statistiskt samband mellan antalet nära vänner och fetma, däremot 

fanns det ett statistiskt samband mellan antalet nära vänner och övervikt. Det var 

svårare för både feta och överviktiga att hitta nya vänner (Fonseca & Gaspar de 

Matos, 2005). Feta pojkar har färre vänner än normalviktiga (Berg et al. 2005). 

 

Överviktiga och feta beskrev en oförmåga att skapa och behålla intima relationer. 

Kraschade relationer med flick och pojkvänner, vänner, familj, samhälle och 

sjukvård på grund av övervikten och fetman (Thomas et al. 2008). 

Ungdomarna visade sig vara mest oroade över de psykosociala konsekvenserna 

som fetma och övervikt kan leda till, exempelvis att inte ha vänner snarare än de 

fysiska (Booth et al. 2008). 

 
Stämpling, skuldbeläggning, diskriminering och missbruk 

Många överviktiga och feta hade blivit förödmjukade eller fått nedlåtande 

kommentarer av personer inom sjukvården. De ungdomar som av sina mammor 

blivit medtagna till dietgrupper och liknande kände sig ännu mer isolerade och 

annorlunda än sina jämnåriga, och de som ständigt blev jämförda med 

normalviktiga syskon mådde väldigt dåligt av detta (Thomas et al. 2008).  

 

Vidare fann Thomas et al. (2008) att orden såra och sårade nämndes 98 gånger av 

32 deltagare när det pratades om upplevelser från barndomen. Nästan alla 

deltagare hade upplevt stämpling och diskriminering som barn. Vissa i gruppen 

menade att upplevelser från barndomen fick långdragna, känslomässiga 

konsekvenser. Nedlåtande kommentarer från främlingar relaterat till vikten visade 

sig vanligt, speciellt vid köp av mat eller kläder (Thomas et al. 2008). Några av 

ungdomarna blev ofta kritiserade hemma av exempelvis mamma och mormor på 

grund av deras vikt och ätande (Wills et al. 2006). 

 

Fetman och övervikten har stor inverkan på ungdomarna i deras dagliga liv. Att 

inte kunna handla kläder som passar, använda säkerhetsbältet i bilen för att det 

inte är långt nog eller gå på teater eller föreläsningar på universitetet för att 

stolarna är för små (Thomas et al. 2008). Vissa av ungdomarna framförallt flickor 
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kände sig begränsade när det kom till vilka kläder de kunde ha på sig och detta 

begränsade dem att gå ut och handla med sina normalviktiga vänner med rädsla 

för att prova kläder inför andra. Vissa av pojkarna sa sig vara begränsade av sin 

stora kropp när de umgicks med vänner och deltog i sporter (Wills et al. 2006). 

 

De feta pojkarna hade provat att sniffa lim och andra substanser och brukat 

narkotika i större utsträckning än sina jämnåriga, normalviktiga. Andelen pojkar 

som rökte regelbundet var också större i gruppen med de feta pojkarna (Berg et al. 

2005). 

 

Livskvalitet och upplevd hälsa 
Extremt överviktiga mexikan/amerikanska ungdomar upplever signifikant lägre 

psykosocial livskvalitet än de med risk för övervikt och normalviktiga (Tyler, 

Johnston, Fullerton & Foreyt, 2007). Ungdomar som var antingen överviktiga 

eller feta rapporterade signifikant lägre hälsa och såg sig själva mer ofta som icke 

hälsosamma (Fonseca & Gaspar de Matos, 2005; Swallen et al. 2005). De sågs 

även av andra som icke hälsosamma (Wills et al. 2006).  

 

Interviewer: What does being healthy mean? 
Douglas: I don’t really know, but I picture overweight people as being unhealthy. 
Aged 14, normal weight (Wills et al. 2006, p. 399). 

 

Det var signifikant mer sannolikt att flickor rapporterade låg hälsa jämfört med 

pojkarna. Funktionsbegränsningar kunde även påvisas bland överviktiga och feta 

hos båda könen (Swallen et al. 2005). Feta och överviktiga pojkar hade signifikant 

mer somatiska och psykiska symtom än sina jämnåriga. De framstår som isolerade 

och risktagande med oregelbundna vanor och hälsoproblem. De tillhör en 

riskgrupp som i framtiden riskerar utveckla allvarliga medicinska och 

psykosociala problem (Berg et al. 2005). Känslan av att vara fet eller överviktig 

visade sig viktig. De ungdomar som såg sig själva som feta eller överviktiga fast 

de var av normalvikt hade sämre mental hälsa jämfört med de som såg sig vara 

normalviktiga (Jansen, Looij-Jansen, Wilde & Brug, 2008). 

 

Lorna: I wear big sizes and that to hide it, I dinnae want anybody to see me fat. 
Interviewer: How long has it really been bothering you for? 

9 
 



Lorna: Just…really, when I like started third year, that’s all I thought about, my 
weight and my size. Aged 14, normal weight (Wills et al. 2006, p. 399). 

 
 

Psykisk ohälsa 
Känslomässig press beskrevs i stor utsträckning av individer som var stämplade 

som feta. Konsekvenser som påverkade psykosocial hälsa och som kommit av 

fetman beskrevs. Några av dessa var ätstörningar och social isolering (Thomas et 

al. 2008). Ungdomar som är antingen överviktiga eller feta löper större risk att 

drabbas av och lider i högre utsträckning av depression (Ozmen et al. 2007; Shin 

& Shin, 2008; Sjöberg et al. 2005; Swallen et al. 2005). Risken för att bli 

deprimerad ökade ytterligare för de som var missnöjda med sin kropp (Jansen et 

al. 2008; Ozmen et al. 2007; Shin & Shin, 2008). Även risken för att senare 

utveckla ätstörningar ökade hos de som var missnöjda med sin kropp (Jansen et al. 

2008). Många av ungdomarna som var feta upplevde skam. Hög upplevelse av 

skam ökade även det risken att drabbas av depression. Fler flickor än pojkar 

drabbades av depression (Sjöberg et al. 2005). Tonåringar som upplevde 

svårigheter med att utveckla en hälsosam livsstil blev deprimerade i större 

utsträckning (Melnyk et al. 2006).  

 

Självmordstankar och självmordsförsök förekom i högre utsträckning bland 

överviktiga och feta ungdomar jämfört med jämnåriga av normalvikt (Berg et al. 

2005; Jansen et al. 2008). 

 

Självförtroende och självbild 
Lågt självförtroende förekom i högre utsträckning hos både överviktiga och feta 

ungdomar jämfört med normalviktiga. Många var även otillfredsställda och/eller 

missnöjda med sina kroppar (Ozmen et al. 2007; Shin & Shin, 2008; Swallen et 

al. 2005). Oberoende av BMI använde de flesta ungdomarna sig av orden fet och 

stor när de pratade om och beskrev sina egna och andras kroppar (Wills et al. 

2006). De flesta som oroar sig över sin vikt gör det för utseendets skull. Största 

prioritet är att vara smal, inte hälsosam (Booth et al. 2008). Ungdomarna med 

stort självförtroende hade större uppfattning om deras förmåga att utveckla en 

hälsosam livsstil. Starkare uppfattning om förmågan att kunna utveckla en 
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hälsosam livsstil var relaterat till attityder om hälsosamt leverne och hälsosamma 

val. Ungdomarna som såg en hälsosam livsstil som svårare hade lägre/mindre 

hälsosamma attityder och rapporterade mindre hälsosamma val och beteenden 

(Melnyk et al. 2006).  

 

Ozmen et al. (2007) visade att 15 % av ungdomarna såg sig själva som feta och 47 

% var missnöjda med sin kropp. Hos pojkarna såg sig 3 % av de icke överviktiga 

och 40 % av de överviktiga pojkarna som feta, hos flickorna var siffrorna 17 % 

och 77 %. Vidare menar Ozmen et al. (2007) att graden av tillfredsställelse med 

sin kropp hos ungdomarna har mer att göra med välbefinnandet än vad den 

faktiska vikten har. 

 

Det var inte bara lågt självförtroende och dålig självbild som visade sig i 

resultatet, tvärtom fann flera av författarna motsatsen. Tyler et al. (2007) kom 

fram till att de extremt överviktiga mexikansk/amerikanska ungdomarna som gått 

från extremt överviktiga till att ”bara” vara överviktiga blivit stärkta av detta och 

förbättrat sitt självförtroende och därmed sin psykosociala livskvalitet. I Booth et 

al. (2008) studie beskrev deltagarna att hälsa inte sitter i vikten, en person som är 

överviktig men ändå deltar i aktiviteter och utstrålar/uttrycker en positiv och bra 

bild av sig själv kan vara hälsosam trots att personen är överviktig eller fet. 

Thomas et al. (2008) fann när deltagarna blev ombedda att beskriva sig själva med 

tre ord så valde de flesta positiva ord. De orden som användes flitigast var snäll, 

generös, rolig, utåtriktad, tålmodig och beslutsam. Wills et al. (2006) fann att 

vissa med BMI motsvarande överviktig eller fet såg sig inte alltid som feta och 

inte alla, särskilt flickor strävar inte efter smalhet. I motsats till detta fann Swallen 

et al. (2005) att det var signifikant mer sannolikt att flickor rapporterade lågt 

självförtroende. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att många överviktiga och feta ungdomar dagligen utsätts för 

oacceptabelt beteende från andra på grund av sin vikt. Mobbning, diskriminering 

och utanförskap tillhör vardagen för många av de feta ungdomarna. Depressiva 

symtom och depression är vanligt inom denna grupp. Vilket kan tyckas inte är så 

konstigt med tanke på vilka påfrestningar dessa människor får stå ut med. Att inte 

ha många vänner eller andra relationer denna känsliga tid i livet. Resultatet 

uppmärksammar bilden från media, att smal är bra medan fet är dåligt. Både 

flickor och pojkar mår lika dåligt av sin vikt vilket är motsats till mitt personliga 

antagande att flickorna skulle må sämre än pojkarna, men en av författarna fann 

överraskande att inte alla och speciellt inte alla flickor strävar efter smalhet.  

 

I en tidigare studie av De Beer et al. (2007) framkom det att det finns signifikanta 

skillnader i livskvalitet mellan överviktiga/feta och normalviktiga. Fysisk hälsa 

och social funktion var lägre hos de överviktiga och feta ungdomarna jämfört med 

de normalviktiga. Psykosocial hälsa och livskvalitet hade samband med BMI i 

negativ bemärkelse vilket styrker mitt resultat. Nowicka et al. (2009) fann att lågt 

självförtroende oftare finns hos flickor. Smith och Perkins (2008) visade att 

känslan av att vara överviktig följer med ungdomarna varje dag och speglar sig i 

deras tillvaro. Det innebär en ständig kamp att träna och äta rätt vilket aldrig ger 

önskat resultat. Att ständigt bli förlöjligad och kallad fula saker. Önskan om ett 

nära förhållande till en jämnårig finns alltid där. De strävar efter att alltid försöka 

sätta övervikten i bakgrunden genom att vara duktig på annat. Närhet och stöd i 

familjen anses vara viktig trots att det även blir mycket bråk (Smith & Perkins, 

2008).     

 

Resultatet föreslår att den mentala hälsan hos feta ungdomar kan vara påverkad av 

i vilken grad av tillfredsställelse de har med sin kropp och sitt utseende. Att det 

inte är fetman i sig de mår dåligt av utan att vara missnöjd med sin kropp eller sitt 

utseende. Det är först när känslorna av att inte vara nöjd med sin kropp eller sitt 

utseende infinner sig som ungdomarna blir känsliga för psykologiska störningar 

såsom depression. Detta resultat visar på att det inte bara är vikten som måste 
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behandlas utan hela negativa livssituationen måste tas om hand! Många gånger 

handlar det om att ändra sin livsstil och sitt beteende. Att ta tag i problemet 

övervikt och fetma i ett tidigt skede är av stor vikt. Skolhälsovården har där ett 

stort ansvar att uppmärksamma dels den rent fysiska övervikten men även 

psykiska ohälsan som på sikt kan leda till övervikt och fetma. Vuxnas beteende är 

mångårigt invant och kan vara svårt att ändra men börjar påverkan redan i tidiga 

år kan vi kanske förebygga mental ohälsa och fysiska följdsjukdomar. Min 

uppfattning är att det inte spelar någon roll hur smal du blir om du inte tror på dig 

själv, det sitter mestadels i huvudet och inte i kroppen. Jansen et al. (2008) visar 

på huvudets/psykets inverkan med slutsatsen att känslan av att vara fet snarare än 

att vara det kan höra ihop med psykologiskt välbefinnande hos ungdomar.  

 

Vid behandling av övervikt och fetma har sjuksköterskan en central roll. Det är 

ofta hon som har mest regelbundna kontakterna med patienten och har då 

möjlighet att ge råd och stöd när svårigheter uppkommer (Ericson & Ericson, 

2002, s. 28). Målen som sätts upp för behandlingen ska vara långsiktiga och 

realistiska. Hårda bantningsförsök med fasta leder ofta till viktökning vid fastans 

slut vilket ger starka känslor av misslyckande, därför eftersträvas en långsam 

viktminskning. Att börja om ingår i programmet eftersom vägen till 

viktminskning kan vara svår och kantad av misslyckanden (Ericson & Ericson, 

2002, s. 28). 

 

Uppsatsen har bidragit med svar på hur överviktiga och feta ungdomar påverkas 

av att vara det med lite information inom många stora områden. Min uppfattning 

är, som tyvärr var väntat är att övervägande del av resultatet inte är någon positiv 

läsning. Vissa delar är rent skrämmande. Att vissa ungdomar med övervikt och 

fetma mår så dåligt att de går i självmordstankar, röker och provar narkotika i 

större utsträckning. Resultatet visar att problemet med fetma och övervikt måste 

börja tas mer på allvar. Om inte så kan vårt samhälle i takt med att övervikten och 

fetman ökar inom en snar framtid vara överbelamrat med människor som mår 

väldigt dåligt och/eller missbrukar. Vissa ungdomar upplevde att de blev 

kritiserade hemma för sitt ätande vilket antas är menat som ren välvilja från 

föräldrar och annan familj men som ungdom är det nog svårt att se det. Det finns 
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anledning att misstänka att även föräldrarna mår dåligt eftersom de är oroliga för 

sitt barn som är de vet väger alldeles för mycket.  

 

Ungdomarna som är feta eller överviktiga fortsätter ofta att vara det till vuxen 

ålder och antagligen följer det dåliga självförtroendet med. Å andra sidan kan 

tänkas att både fetma och övervikt kommer att bli mer accepterat i samhället i takt 

med att förekomsten ökar. I framtiden kanske det är mer vanligt att vara 

överviktig eller fet än normalviktig. För sjuksköterskor är ökad kunskap om 

övervikt och fetma hos alla åldersgrupper av stor vikt eftersom de många gånger 

fungerar som rådgivare i hälsofrågor. Resultatet visar att många överviktiga och 

feta har blivit förödmjukade eller fått nedlåtande kommentarer av personer inom 

sjukvården vilket troligtvis sätter sina spår. När vi som sjuksköterskor vårdar 

dessa människor bör vi beakta vår helhetssyn och alla människors lika värde. 

Detta ska vi i alla omvårdnadssituationer men resultatet visar dock att detta inte 

efterlevs. 

 

Metoddiskussion 
Att bara inkludera artiklar från och med år 2004 kan ha gjort att värdefull 

information gått förlorad. Trots detta valdes den nyaste forskningen för att hitta 

studierna som inkluderar ungdomarna uppväxta på 90 – talet med datorer och 

dataspel vilket ansågs vara ytterst relevant för studien. Att hålla sig till bara några 

sökord vid sökning av artiklar kan ha gett styrka åt uppsatsen. Sökningen blir 

specificerad till det intresseområdet men det fanns ändå mycket att välja på. Att 

bara inkludera artiklar som var skrivna på engelska kan vara en fördel eftersom 

det mesta materialet skrivs på engelska.   

 

En svaghet med studien är att resultatartikeln av Thomas et al. (2008) har med 

personer som är mellan 16 och 72 år i sitt urval. Det är en kvalitativ studie som 

beskriver fetas erfarenheter av att vara feta. Anledningen till att denna studie togs 

med är för att den innehöll väldigt mycket bra information som ansågs vara 

relevant för studien trots att även vuxna ingick i resultatet. Det som togs med från 

artikeln handlade om ungdomsperioden. En ytterligare svaghet är att sökordet 

nursing användes vid en av databassökningarna. Tanken med att använda nursing 
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som ett av sökorden var att söka studier där även omvårdnadsperspektivet ingick. 

Söka svar på frågan vad en sjuksköterska kan och bör göra för att upptäcka mental 

ohälsa hos överviktiga och feta tonåringar och vad kan hon göra för att hjälpa. 

Nursing ingick inte i syftet och skulle därför inte ha använts.  

 

Fördel med studien är att bilden av problemet blir bred i och med att artiklarna 

kommer från olika delar av världen. Problemet blir belyst ur olika vinklar med 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar. En sak som kan ses som en svaghet är 

att ämnet är så pass stort, titeln inbegriper mycket. Med tanke på tids och 

platsaspekt så blir informationen inom varje punkt knapp. Men det var trots allt 

detta som var tanken. Att övergripande se hur överviktiga och feta ungdomarna 

mår. Och att utesluta någon punkt kändes inte rätt eftersom de alla är lika viktiga, 

de hör ihop. Det går inte att äta en hel elefant, bara ta små tuggor. 

 

SLUTSATS 
Att vara i tonåren är en jobbig och stressig tid. Är du dessutom överviktig eller fet 

så utsätts du för desto flera stressorer. Många av de ungdomar som lider av 

övervikt och fetma utsätts dagligen för påfrestningar såsom mobbning och 

diskriminering på grund av sin vikt. Eftersom förekomsten av både övervikt och 

fetma ökar är det viktigt att förstå att många av dessa tonåringar kan må väldigt 

dåligt och till och med överväger att ta sitt liv. Intressant ämne till fortsatt 

forskning vore att undersöka föräldrarna till feta eller överviktiga barn. Hur mår 

de mentalt och vad gör de för att hjälpa sina barn? En annan fråga som väckts 

under arbetets gång och som antagligen är ett stort mörkertal är hur många som 

tagit sitt liv på grund av övervikt? Samt om missbruksproblematiken är större i 

överviktiga och feta grupper? Uppsatsen anser jag har stor betydelse för 

förståelsen av denna utsatta grupp vilket är viktigt i arbetet som sjuksköterska. 
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Bilaga 1. 
Artikelklassificering 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Metod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Berg et al. 
2005 
Sverige 

Att jämföra livsstil och 
hälsoaspekter bland 
feta, överviktiga och 
normalviktiga 15-åriga 
pojkar. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

989 15-åriga 
pojkar 

Frågeformulär Feta pojkar skiljer sig från 
normalviktiga med tanke 
på livsstil, hälsofrämjande 
beteende, somatiska och 
psykologiska symtom. 

1 

Booth et 
al. 
2007 
Australien 

Att undersöka hur 
ungdomar ser på 
övervikt och fetma, dess 
orsaker och lösningar. 

Kvalitativ 
Tvärsnittsstudie 

58 ungdomar 
mellan 12 och 
17 år 

Intervjuer i 
fokusgrupper 

Ungdomarna har en mogen 
och komplex förståelse för 
övervikt och dess 
potentiella lösningar. 

1 

Fonseca 
och 
Gaspar de 
Matos 
2005 
Portugal 

Att identifiera 
psykosociala orsaker 
som skiljer feta och 
överviktiga tonåringar 
från sina jämnåriga, 
samt att utforska hur 
kroppsbilden ser ut hos 
samma grupp. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

5697 
ungdomar 
mellan 11 och 
16 år 

Frågeformulär Tankar att behöva banta, 
dålig självupplevd 
hälsostatus och potentiell 
social isolering hittades 
bland de överviktiga. 

1 

Jansen et 
al. 
2008 
Holland 

Att bidraga till en 
vidare uppfattning om 
sambandet mellan 
psykosocialt 
välbefinnande och 
övervikt och 
viktuppfattning. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

7049 
ungdomar och 
barn mellan 9 
och 13 år 

Frågeformulär och 
hälsoundersökning 

Hos 12 och 13-åringar 
framkommer det att 
känslan av att vara 
överviktig hellre än att vara 
det är viktig. 

1 

Melnyk et 
al. 
2006 
USA 

Att beskriva 
relationerna mellan 
mental hälsa och 
självförtroende, 
depressiva symtom och 
ångest hos överviktiga 
ungdomar. 

Kvalitativ 23 ungdomar 
mellan 15 och 
18 år 

Mätningar av bl.a 
depressiva 
symtom (med 
validerande 
instrument) 

Relationerna mellan de 
olika variablerna är starka 
och kliniskt värdefulla. 

2 

Ozmen et 
al. 
2007 
Turkiet 

Att undersöka 
förekomsten av fetma 
och övervikt samt 
undersöka effekterna av 
vikt och 
kroppstillfredsställelse 
på självförtroende och 
depression. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

2101 
ungdomar 
mellan 15 och 
18 år 

Mätningar av bl.a 
BMI 

Psykologiskt välbefinnande 
hos ungdomar är mer 
kopplat till 
kroppstillfredsställelse än 
den faktiska vikten. 

1 

Shin och 
Shin 
2008 
Korea 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
fetma och psykisk hälsa 
samt att ta reda på 
effekter av 
kroppsmissnöje på den 
mentala hälsan. 

Kvantitativ 413 
barn/ungdomar 
mellan 11 och 
12 år 

Frågeformulär Fetma i barndomen kan 
vara kopplat till 
kroppsmissnöje som i sin 
tur leder till låg självkänsla 
och hög risk för depressiva 
symtom 

2 

Sjöberg et 
al. 
2005 
Sverige 

Att undersöka om det 
finns ett samband 
mellan fetma i tonåren 
och depression samt om 
psykosocial och 
ekonomisk status och 
upplevelser av skam 
kan bana väg för ett 

Kvantitativ 4703 
ungdomar 
mellan 15 och 
17 år 

Frågeformulär 
med 
skattningsskala 

Det finns ett klart samband 
mellan fetma hos 
ungdomar och depression 

2 



sådant samband. 

Swallen et 
al. 
2005 
USA 

Att undersöka 
sambandet mellan fetma 
och hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

4743 
ungdomar 
mellan 13 och 
17 år 

Frågeformulär Fetma i ungdomen är 
sammanlänkat med låg 
livskvalitet. 

1 

Thomas et 
al. 
2008 
Australien 

Att skapa en bild av att 
leva med fetma och 
undersöka påverkan av 
sociokulturella faktorer 
på människor som lever 
med fetma. 

Kvalitativ 76 människor 
mellan 16 och 
72 år 

Intervjuer Fyra huvudsyften 
framkom:  

- Upplevelserna av 
fetma är olika men 
det är liknande 
teman 

- Feta människor 
vet hur de ska 
hantera sin 
situation men ser 
det svårt att agera 
utifrån det 

- Vi måste se till 
både individuella 
och sociala behov. 

- Vi måste tänka om 
hur vi ska undvika 
att feta människor 
blir till en egen 
grupp utanför 
samhället, socialt 
isolerade. 

1 

Tyler et al. 
2007 
USA 
 

Att undersöka om 
mycket överviktiga 
Mexikansk/amerikanska 
ungdomar har lägre 
livskvalitet än de som 
är överviktiga, de som 
ligger i riskzon för att 
bli överviktiga och de 
som är normalviktiga. 

Kvantitativ 175 barn och 
ungdomar 
mellan 11 och 
13 år 

Mätningar av BMI 
och livskvalitet 

Väldigt överviktiga 
mexikansk/amerikanska 
ungdomar upplever 
signifikant lägre fysisk och 
psykosocial livskvalitet 
jämfört med de andra 
grupperna. 

2 

Wills et al. 
2006 
Skottland 

Upptäcka om och hur 
vikt och kroppsstorlek 
påverkar andra områden 
i tonåringars vardagsliv, 
hur dessa frågor 
upplevs samt om 
medicinska tillstånd 
som kommer av 
övervikt och fetma 
reflekteras över av 
ungdomarna. 

Kvalitativ 36 ungdomar 
mellan 13 och 
14 år, hälften 
pojkar och 
hälften flickor 

Frågeformulär Definitioner med hjälp av 
BMI är för simpla för att se 
alla delarna, helheten. 
Fynden visar att synen 
”smal är bra medan fet är 
dålig” finns. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2.                                                                                                                                      
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
Poängsättning          0          1          2         3 

Abstract (syfte, metod, 
resultat=3p) 

     Saknas         1/3         2/3    Samtliga 

Introduktion      Saknas Knapphändig       Medel Välskriven 

Syfte   Ej angivet    Otydligt       Medel     Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till frågan   Ej angiven   Ej relevant    Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

  Ej angiven Knapphändig       Medel    Utförlig 

Triangulering     Saknas      Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel        Låg       Medel      God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt  Liten andel    Hälften   Samtliga 
Bortfall   Ej angivet     >20%     5-20%     <5% 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys saknas 
/Ja 

       Nej   
Kvalitet på analysmetod      Saknas       Låg     Medel      Hög 

Etiska aspekter   Ej angivna    Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad         Nej          Ja   
Resultatbeskrivning  
(redovisning, kodning etc) 

     Saknas    Otydlig      Medel     Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel        Låg      Medel      God 

Diskussion     

Problemanknytning      Saknas    Otydlig      Medel    Tydlig 
Diskussion av  
egenkritik och felkällor 

     Saknas        Låg        God  

Anknytning till tidigare forskning      Saknas        Låg      Medel      God 
Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas        Låg      Medel      God 

Ogrundade slutsatser      Finns     Saknas   
Total poäng (max 48 p) 
Grad I: 80 %                                                                                                           p: 
Grad II:70 %                                                                                                          %:                         
Grad III:60 %                                                                                                    Grad: 
 
Titel: 
 
Författare: 
 



Bilaga 3.                                                                                                                                      
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
Poängsättning          0          1          2         3 

Abstract (syfte, metod, 
resultat=3p) 

     Saknas         1/3         2/3    Samtliga 

Introduktion      Saknas Knapphändig       Medel Välskriven 

Syfte   Ej angivet    Otydligt       Medel     Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till frågan   Ej angiven   Ej relevant    Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

  Ej angiven Knapphändig       Medel    Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel        Låg       Medel      God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt  Liten andel    Hälften   Samtliga 
Bortfall   Ej angivet     >20%     5-20%     <5% 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys saknas     
/Ja 

       Nej   
Etiska aspekter   Ej angivna    Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad         Nej          Ja   
Resultatbeskrivning  
(redovisning, tabeller etc) 

     Saknas    Otydlig      Medel     Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans) 

     Saknas Mindre bra        Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel        Låg      Medel      God 
Diskussion     

Problemanknytning      Saknas    Otydlig      Medel    Tydlig 
Diskussion av  
egenkritik och felkällor 

     Saknas        Låg        God  

Anknytning till tidigare forskning      Saknas        Låg      Medel      God 
Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas        Låg      Medel      God 

Ogrundade slutsatser      Finns     Saknas   
Total poäng (max 47 p) 
Grad I: 80 %                                                                                                           p: 
Grad II:70 %                                                                                                          %:                        
Grad III:60 %                                                                                                    Grad:    
 
 
Titel: 
 
Författare: 
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