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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikt och fetma är en av de snabbast växande folksjukdomarna 

både bland barn och vuxna. Barn med övervikt och fetma riskerar att utsättas för 

social diskriminering och stigmatisering från jämnåriga. Stigmatisering är när 

samhället stämplar en individ som avviker från vad som anses normalt. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva potentiell stigmatisering av barn 

med övervikt/fetma. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie. 

Sökningarna gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl, Elin@Kristianstad samt 

obesityresearch.org. Även manuella sökningar har gjorts. Resultat: Analysen av 

de artiklar som ingår i studien resulterade i fyra kategorier; betydelsen av 

föräldrarnas inverkan, betydelsen av uppfattningen om det egna ansvaret, 

självkänslan hos överviktiga feta barn samt val av överviktiga/feta barn som 

lekkamrater. Diskussion: Föräldrars uppträdande och egna stereotyper påverkar 

barnens förhållningssätt. Kunskap har en begränsad effekt när det gäller att 

motverka stigmatisering. Självkänslan hos överviktiga/feta barn behöver inte 

nödvändigtvis vara sänkt på grund av den stigmatisering de möter.  Barn vill inte 

ha överviktiga/feta barn som lekkamrater. Sjuksköterskan måste i utövandet av sin 

profession vara medveten om sina egna förutfattade meningar vad gäller 

överviktiga/feta patienter.  

 

Nyckelord: övervikt, fetma, stigmatisering, barn, social diskriminering, 

stereotyper.  
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Abstract 
Background: Obesity is one of the fastest growing medical conditions both for 

children and adults. Children with overweight/obesity risk to be exposed to social 

discrimination and stigmatization from peers. Stigmatization is when the society 

labels an individual that deviates from what is considered normal behaviour. 

Purpose: The aim of this literature review was to describe potential stigmatization 

of children with overweight/obesity. Method: The study was carried out as a 

general literature review study. The search was performed in the following 

databases: Pubmed, Cinahl, Elin@Kristianstad and obesityresearch.org. Results: 

The analysis of the articles included in this study resulted in four categories; the 

importance of parents' influence, the obese child’s own responsibility, self-esteem 

of overweight/obese children and selection of overweight/obese children as 

playmates. Discussion: Parents behaviour and own stereotypes influence 

children's attitudes towards obese people. Knowledge has a limited effect on 

counteracting stigmatization. Self-esteem of overweight/obese children is not 

necessarily lowered because of the stigmatization they meet. Children do not want 

overweight/bold peers as friends. Nurses must be conscious about their own 

biases and stereotypes towards overweight/obese patients.  

 

Keywords: obesity, overweight, stigmatization, children, social discrimination, 

stereotypes. 
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BAKGRUND 
Fetma är en av de snabbast växande folksjukdomarna i Sverige. Var tredje vuxen  

i Sverige är överviktig och allt fler barn utvecklar övervikt och fetma. Enligt SBU, 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004), är 4 % av barnen i Sverige 

överviktiga.  

 

Fetma är svårdefinierat för barn. Den vanligaste definitionen av fetma bygger på 

kroppsmasseindex (BMI), en uträkning som innebär att man mäter kroppsvikten i 

kg och dividerar med kroppslängden i meter per kvadrat. Resultatet jämförs sedan 

med en vedertagen skala för vad som är normalvikt, övervikt eller fetma.  

Kroppsmasseindex tar inte hänsyn till muskelvikt och inte heller till hur fettet är 

fördelat på kroppen (SBU 2004). 

Övervikt definieras som ett BMI överstigande 25, men som ligger under 30. Ett 

BMI på 30 eller mer betecknas som fetma (Rössner 1999). För barn tar man även 

hänsyn till ålder vid definition för övervikt och fetma (Läkemedelsboken 2005).  

Termerna fetma och barn med fetma används istället för obesitas och barn med 

obesitas, enligt rekommendationer från Svenska Läkaresällskapets språk-

kommitté. De menar att fetma är ett mer deskriptivt uttryck som kan användas 

utan en nedlåtande ton. Att byta ut ordet fet mot ord som kraftig, rund eller 

liknande är eufemismer som i långa loppet varken gagnar individen eller hjälper 

till att lösa problemet (Rössner 2002). 

 

I det psykosociala perspektivet kan övervikt och fetma hos barn medföra risk för 

att barnen utsätts för stigmatisering och social diskriminering från jämnåriga och 

äldre i sin omgivning (Musher-Eisenman et al. 2004). 

Stigmatisering är när samhället stämplar en individ som har synliga tecken på 

avvikelse från det som anses normalt och önskvärt. Ursprungligen är stigma ett 

grekiskt ord som betyder att märka. Genom att brännmärka eller att rista in ett 

märke i kroppen på en människa, kunde alla se att man skulle undvika den 

personen. Idag används ordet stigmatisering snarare som en benämning på själva 

utanförskapet än på dess kroppsliga kännetecken (Goffman 1972). För individen 

kan stigmatiseringen i sig många gånger upplevas som värre än själva sjukdomen 
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eller tillståndet som orsakat den. Det är viktigt att förstå hur dessa individer 

påverkas av stigmatiseringen och vilka konsekvenser för livsföringen detta kan 

medföra för den drabbade (Joachim & Acorn 2000). 

 

Stigmatisering är inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling som 

har sin grund i ”stämplingsteorin”. Enligt den teorin är det främst det etablerade 

samhällets stigmatisering av en avvikare som orsakar dennes fortsatta utveckling 

mot en avvikande identitet. Vid stigmatisering talar man även om stereotyper och 

the attribution theory. Stereotyper innebär en förenklad, ofta allmänt omfattad, 

föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp. 

(Nationalencyklopedin 1994). ”The attribution theory” går ut på att människor 

letar efter ett orsakssamband bakom händelser. Det innebär också att ju större 

kontroll människor har över ett händelseförlopp, desto större ansvar tillskrivs de 

för händelserna av sin omgivning (Musher-Eizerman at al. 2004). 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med och behandling av barn med övervikt och fetma 

kan ses i perspektiv av Benner och Wrubels (1989) omvårdnadsmodell. Utifrån 

denna teori kan också sjuksköterskans eget beteende och fördomar komma i fokus 

för granskning. Modellen, som snarare är en teoretisk modell av typen tolkande 

disciplin, bryter med den logisktpositivistiska världsbilden och vetenskapssynen. 

Teorins huvudtes är att omsorg fungerar som fundamentet för allt mänskligt liv 

och därmed också för yrkesmässig omvårdnad. En människa finns i den kontext 

hon lever i och skapar och skapas av denna verklighet. Benner och Wrubel (1989) 

identifierar karaktäristiska egenskaper hos människan såsom omsorg (caring), 

kroppslig intelligens/kunskap (embodied knowledge), bakgrunds-förståelse 

(meaning of being), intressen (concerns) samt att vara placerad i en situation/miljö 

(encounter situation).  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva potentiell stigmatisering av barn 

med övervikt/fetma.  
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METOD 
Studien genomfördes i form av en allmän litteraturstudie. Artiklarna som 

användes i studien har granskats och kvalitetsbedömts med utgångspunkt i 

Forsberg & Wengströms (2003) checklista för systematiska litteraturstudier, 

kvalitativa studier samt kvantitativa studier. Granskningen har inkluderat aspekter 

som syfte, frågeställningar, design, undersökningsgruppen, mätmetoder och 

analys (se bilaga 1.) 

Urval 
Inklusionskriterier för denna studie innefattade alla individer under 16 år med 

övervikt eller fetma. Exklusionskriterier för denna studie var att inga artiklar 

publicerade före 1995 skulle användas. Inga artiklar skrivna på andra språk än 

svenska och engelska skulle inkluderas. 

Databaser som användes var; Pubmed, Cinahl, Elin@Kristianstad samt 

Obesityresearch.org. Även manuella sökningar har gjorts, med utgångspunkt från 

referenser i funna studier. För manuella sökningar användes förutom ovan nämnda 

databaser även Google Schoolar som verktyg. 

Använda sökord var; children, obesity, overweight, stigma, stigmatization.  

Huvudsökorden obesity och overweight gav ett stort utfall, mellan 165 och 71 707 

träffar beroende på databas. Vid användning av undersökordet children minskades 

utfallet avsevärt.  När sökordet stigmatisering lades till blev utfallet överskådligt 

och hanterbart.  

Sökningen resulterade i fem artiklar som var relevanta för studien (se bilaga 2 a). 

Den manuella sökningen resulterade i ytterligare fem artiklar som användes i 

studien (se bilaga 2 b).  Sammanlagt användes tio artiklar i resultatet. 

Resultatet har delats upp i olika kategorier, som beskriver olika aspekter av 

stigmatisering av barn med övervikt/fetma. Dessa kategorier har framkommit ur 

de artiklar som ingår i studien, där väsentliga faktorer identifierats och 

organiserats genom kvalitativ innehållsanalys. 

I studien har begrepp som ”negative stereotyping” – negativa stereotyper och 

”bias against obese” – förutfattande meningar mot personer med fetma samt social 

diskriminering tolkats som – och jämställts med – stigmatisering.  
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RESULTAT 
Analysen av de artiklar som ingår i studien resulterade i fyra kategorier; 

betydelsen av föräldrarnas inverkan, betydelsen av uppfattningen om det egna 

ansvaret, självkänslan hos överviktiga feta barn samt val av överviktiga/feta barn 

som lekkamrater. 

Betydelsen av föräldrars inverkan 
I en långtidsstudie av Davidson & Birch (2004) följdes flickor från åldern fem till 

15 och deras föräldrar för att studera flickornas hälsa och utveckling. När 

flickorna fyllde nio år svarade de och föräldrarna på ett frågeformulär där de fick 

ta ställning till påståenden om feta respektive smala människor.  Resultatet visade 

att både flickor och deras föräldrar hade negativa stereotyper mot feta människor. 

Pappor som hade högre utbildning hade starkare stereotyper. Likaså föräldrar som 

värderade sitt utseende högt. Flickorna tenderade att ha starkare stereotyper då 

kroppsform och viktminskning var ämnen som diskuterades inom familjen. Inget 

samband fanns mellan den egna vikten och stereotyperna. Det innebar att även 

personer som är överviktiga/feta har lika starka stereotyper mot andra som är feta.  

Dixey et al. (2001) fann att många flickor lärde sig av sina mödrar att ständigt 

passa på vikten. Många flickor tyckte det var stressande att ständigt se sina 

mödrar hålla diet och försökte också hela tiden tala om för sina mödrar att de inte 

var feta. Mödrarnas stereotyper vad gäller överviktiga/feta människor samt deras 

egen inställning till sin kropp upplevdes av många flickor som ett ständigt outtalat 

krav på flickorna att passa på sin vikt. 

Betydelsen av uppfattningen om det egna ansvaret för sin vikt 
Anesbury och Tiggemann (2000), Bell & Morgan (2000) samt Dixey et al. (2001) 

fann att genom information om att barn med övervikt/fetma i många fall inte 

själva kunde kontrollera sin övervikt (exempelvis i de fall övervikten/fetman är 

genetisk betingad) ökade andra barns kunskap om situationen, men deras 

stigmatisering av de överviktiga/feta barnen ändrades inte. Musher-Eizenman et 

al. (2004) fann att stereotyperna och därmed stigmatiseringen hos dessa barn 

visserligen minskade när de fått information och kunskap om bakomliggande 

orsaker till övervikten/fetman, men stigmatiseringen gick inte att få bort helt med 

hjälp av information och kunskap. Stigmatiseringen av jämnåriga barn med 
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övervikt/fetma stod i proportion till hur mycket eget ansvar de överviktiga/feta 

barnen tillskrevs för sin kroppsvikt. 

Självkänslan hos överviktiga/feta barn 
Överviktiga/feta barn har statistiskt sett signifikant lägre självkänsla än 

normalviktiga barn, enligt Hesketh, Wake & Waters (2004). Detta motsägs i en 

studie av Israel & Ivanova (2002), som fann att självkänslan i under-

sökningsgruppen med feta/överviktiga barn inte signifikant skiljde sig från 

normalviktiga barn i samma ålder. Strauss (2000) ser vissa samband mellan 

övervikt/fetma och sänkt självkänsla hos 13–14-åringar, dock inte hos 9–10-

åringar.  

Val av överviktiga/feta barn som lekkamrater 
Latner och Stunkard (2003) upprepade år 2001 en studie som ursprungligen 

gjordes 1961. Ett antal barn i åldern 10–11 år fick se sex olika teckningar av barn 

som de sedan fick rangordna efter vilket barn de helst ville ha som lekkamrat. En 

av bilderna visar ett friskt barn utan några synliga handikapp, fyra av bilderna 

visade barn med fysiska handikapp och missbildningar medan den sjätte bilden 

visade ett barn med övervikt/fetma. Barnen med övervikt/fetma hamnade 

konsekvent nederst på rangskalan. Det överviktiga/feta barnet hamnade lägst även 

hos barn som själva hade något fysiskt handikapp. Rangordningen visade sig vara 

den samma som vid undersökningen 1961, men i den senare studien var 

rangordningen mer polariserad. Latner & Stunkard visar också att 

stigmatiseringen av överviktiga/feta barn ökat under de senaste 40 åren. Även 

Musher-Eisenman et al. (2004) kom fram till detta resultat i sin undersökning på 

förskolebarn. Berg, Simonson & Ringqvist (2005) visade att överviktiga/feta har 

färre lekkamrater än normalviktiga. 

Bell & Morgan (2000) visade att både pojkar och flickor är mer positivt inställda 

till överviktiga/feta jämnåriga av samma kön än det motsatta könet.  

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studien utfördes som en allmän litteraturstudie. Då det finns ett stort antal artiklar 

på temat övervikt/fetma har bara några få sökord använts för att strikt begränsa 
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urvalet. I princip har bara fyra sökord använts och de har kombinerats på ett 

stringent och konsekvent sätt.  

Urvalet av artiklar kan ha begränsats när så få sökord använts. Risken är att 

relevanta artiklar sållats bort genom det begränsade urvalet och på så sätt påverkat 

resultatet. Samtidigt är sökningarna inom de givna parametrarna konsekvent 

genomförda och speglar syftet på ett ändamålsenligt vis. Därför kan urvalet ändå 

anses rättvisande. 

Valet av databaser har gjorts för att få en så bred plattform för sökning som 

möjligt. Valet att inkludera Obesityresearch.org gjordes för att databasen erbjuder 

ett stort antal vetenskapliga artiklar på ämnet, artiklar som inte alltid är sökbara på 

de andra använda databaserna. 

Som inklusionskriterium sattes åldersgränsen upp till 16 år för de barn som 

studien skulle omfatta. Detta gjordes utifrån tanken om att problematiken inom 

ämnet stigmatisering i samband med övervikt/fetma sannolikt ändrar sig när 

barnen kommer upp i övre tonåren och börjar exponeras för vuxenlivets krav och 

förutsättningar. För att studien skulle belysa det aktuella läget inom forskningen 

har sökningen begränsats till artiklar publicerade från 1995 och framåt. Samtliga 

artiklar som framkom vid sökningen och som svarade mot syftet inkluderades i 

studien. 

Vid artikelanalysen har båda författarna till denna litteraturstudie deltagit, ofta 

oberoende av varandra, författarna har sedan diskutera analyserna för att nå en 

samstämmighet. Det har inte förekommit problem med förståelsen av språket eller 

innehållet i artiklarna, inte heller att tolka statistiska uppgifter. 

Artiklar från olika länder, såsom USA, Australien och Storbritannien har 

inkluderats i urvalet. Här finns en risk för att resultaten inte är helt överförbara till 

svenska förhållanden. Samtidigt ger problematiken omkring stigmatisering intryck 

av att vara universell och den studie som gjorts på svenska barn skiljde sig inte 

nämnvärt i resultatet från de studier som gjordes i utlandet.  

I studien har begrepp som ”negative stereotyping” – negativa stereotyper och 

”bias against obese” – fördomar mot personer med fetma, samt social 

diskriminering tolkats och jämställts med stigmatisering. Detta kan innebära en 

risk, då uttrycken inte har identisk, utan snarlik innebörd. Detta har dock gjorts för 

att fånga in så stort och heltäckande material som möjligt, då olika 
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artikelförfattare valt att använda olika ord och uttryck för att beskriva 

stigmatisering. 

Studien genomfördes utan några speciella förväntningar på resultatet. Det visade 

sig att inga artiklar talade emot att stigmatisering av överviktiga och feta barn 

förekommer. Då stigmatiseringen som företeelse var bekräftad i de artiklar som 

ingick i urvalet, övergick arbetet till att analysera och beskriva denna 

stigmatisering. 

Resultatdiskussion  
Föräldrars handlingssätt och egna stereotyper kan ha inverkan på deras barns 

stereotyper vad gäller överviktiga/feta barn. Som Davidson & Birch (2004) 

diskuterade i sin artikel hade pappor med högre utbildning starkare stereotyper. 

Detta kan tyckas anmärkningsvärt då man ofta ser kunskap som en garant mot 

fördomar och stereotyper. De konstaterar även att föräldrar som värderade sitt 

utseende högt förmedlar starkare stereotyper. Som Joachim & Acorn (2000) 

konstaterar i sin studie: Samhället verkar vara besatt med kroppslig perfektion, 

samtidigt som de flesta människor inte är kroppsligt perfekta.  

Detta kan kanske också ses i ljuset av den kroppsfixerade idealbild som media och 

marknadskrafter vill ge. Undersökningar har visat att överviktiga/feta personer i 

TV-program och filmer riktade mot barn är klart underrepresenterade jämfört med 

i verkligheten. När de förekommer, framställs de ofta som oattraktiva, opopulära 

och utan framgång i livet, medan normalviktiga rollfigurer hade många fler 

positiva egenskaper (Kaiser Foundation 2004). 

Detta bekräftas ytterligare av att flickor tenderade att ha starkare stereotyper då 

kroppsform och viktminskning var ämnen som stod högt på dagordningen när 

familjen diskuterade.  Något som också var värt att notera var att överviktiga/feta 

barn hade samma negativa stereotyper mot andra överviktiga/feta barn. Det kan 

tolkas som att grupptryck och social stämpling väger tyngre än solidaritet och 

sammanhållning inom en utsatt grupp. Det kan också vara ett tecken på hur starka 

stereotyperna är i samhället när det gäller fördömande av övervikt och fetma.  

Det är inte alltid överviktiga och feta barn får hjälp av sina föräldrar med att 

hantera stigmatiseringen. Dixey et al. (2001) visade att ett stort stressmoment för 

flickor kan vara deras mammors besatthet med att hålla vikten. Flickorna kände 

att mammorna härmed också krävde att flickorna skulle tänka och agera likadant 
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utan att de sa det i klartext. Ett mer eller mindre uttalat försök till påverkan och 

överförande av egna värderingar på sina barn.  

Stereotyperna mot feta och överviktiga är så stark att vissa föräldrar till och med 

agerar diskriminerande mot sina egna överviktiga barn. Puhl & Brownell (2001) 

visade i en studie att föräldrar till överviktiga barn gav dem mindre stöd inför 

högskolestudier än föräldrar som hade normalviktiga barn.  

Många föräldrar kan också ha en del i orsaken bakom sina barns övervikt och 

fetma genom vad Hebebrand et al. (2000) kallar ”positive assortative mating”.  

Enligt Hebebrand et al. kan fetma-epidemin bero på, eller i alla fall förstärkas av, 

att överviktiga/feta väljer att ha förhållanden med andra överviktiga/feta. Mycket 

tyder enligt forskarnas studie på det. Genom att vuxna väljer partner med liknande 

egenskaper förs genetiska dispositioner vidare till nästa generation. Dessutom 

fungerar föräldrarna som förebilder för sina barn och visar vägen för hur man ska 

se ut.   

 

Kunskap har en begränsad effekt när det gäller att motverka stigmatisering. 

Anesbury & Tiggeman (2000) är några av de forskare som har sökt en möjlig 

förklaring till stigmatisering av överviktiga/feta barn i ”the attribution theory”. 

Teorin går ut på att när ett barn med övervikt/fetma själv tillskrivs ansvaret för sitt 

tillstånd eller situation, möts ofta detta barn med ilska eller socialt 

avståndstagande från normalviktiga barn i sin omgivning. När omgivningen 

uppfattar att händelserna ligger utanför barnens kontroll, möts ofta barnen med 

övervikt/fetma istället med sympati och medkännande. Anesbury & Tiggeman 

(2000) fann stöd för sin teori i sin studie. Likaså Musher-Eisenman et al. (2004), 

som visade att stigmatiseringen minskade när jämnåriga barn får veta att deras 

överviktiga/feta kamrater inte kan kontrollera sin egen kroppsvikt. Andra forskare 

såsom Bell & Morgan (2000) samt Dixey et al. (2001) fann inte något sådant 

samband. Lewis et al. (1997) fann till och med att kunskap om att överviktiga/feta 

personer inte kan kontrollera bakomliggande orsaker till och med förstärker 

stigmatiseringen från omgivningen. Här skiljer sig alltså forskningsresultaten 

fullständigt från varandra. ”The attribution theory”, och därmed kunskapens 

förmåga att eliminera stigmatisering, verkar alltså inte hålla. Stereotyperna mot 

överviktiga/feta barn verkar vara så stark att den trotsar intellektuella och 
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kunskapsmässiga argument, eller som Strauss (2000) hävdar: samhället tolererar 

inte övervikt. 

 

Självkänslan hos överviktiga/feta barn behöver inte nödvändigtvis vara sänkt på 

grund av den stigmatisering de möter från vuxna och jämnåriga. Barn och 

ungdomar med övervikt/fetma möter stigmatisering och diskriminering på många 

områden i sina liv och det har antagits att deras psykiska hälsa generellt sett skulle 

vara sämre än hos andra barn på grund av detta. Wardle & Cooke (2005) har gjort 

en grundlig allmän litteraturstudie där de sammanställt aktuella forskningsresultat 

på temat barn med övervikt/fetma och graden av psykiskt välmående. De 

konstaterar att vad gäller självkänsla så är sambandet inte alls klarlagt mellan 

övervikt/fetma hos barn och sänkt självkänsla. Wardle & Cooke ställer frågorna: 

Varför påverkas inte barn med övervikt/fetma av sänkt självkänsla? Varför 

envisas forskarsamfundet med att anta att barn med övervikt/fetma mer eller 

mindre automatiskt får psykiska men? Hur påverkar detta behandlingen av barn 

med övervikt/fetma? De får medhåll av Warschburger (2005), som konstaterar att 

sambandet mellan viktstatus och förekomsten av psykologiska problem varierar 

och att fetma inte med automatik leder till psykosocial stress. 

Hesketh, Wake & Waters (2004) visar å andra sidan att överviktiga/feta barn har 

en sänkt självkänsla. Strauss (2000) ser vissa samband medan Israel & Ivanova 

(2002) inte kunde belägga något signifikant samband. Här kommer forskarna fram 

till helt olika resultat. Att slutsatserna kan skilja sig så kapitalt är svårt att förklara, 

då det inte finns några uppenbara bakomliggande anledningar till skillnaderna. 

Orsaken till att vissa stigmatiserade barn kan behålla sin självkänsla beror enligt 

Puhl & Brownell (2003) på att de har utvecklat fungerande coping-strategier, det 

vill säga strategier för att hantera situationen. En strategi kan vara att alltid skylla 

egna motgångar eller misslyckanden på andras fördomar mot dem. En annan är att 

de jämför sig med andra överviktiga/feta som utsätts för värre behandling än de 

själva. En tredje att undvika de situationer i vilka man utsätts för stereotyper. 

Att stigmatisering av barn med övervikt/fetma förekommer visas i forskningen, 

men forskarsamfundet är alltså inte enigt om hur mycket psykisk skada detta 

åsamkar de överviktiga/feta barnen.  
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Frågan varför samhället ser så kraftigt ned på människor med övervikt återstår att 

besvara. Det är också svårt att ge motståndet mot övervikt en historisk förklaring, 

då samtiden betraktat övervikt och fetma på olika vis under olika tidevarv. Innan 

dagens överflödssamhälle sågs övervikt/fetma som ett tecken på välstånd och 

rikedom, endast de rika hade råd att äta sig feta. I dagens samhälle är det precis 

tvärtom. Fetma är fortfarande en klassfråga, men perspektivet är det omvända. 

Idag är det oftast de välbärgade som har tid och energi att investera i god 

kosthållning och fysisk aktivitet. Detta resonemang gäller endast inom kulturen i 

västvärden. Inom många kulturer ger det fortfarande hög status att vara överviktig.  

 

Stigmatiseringen av barn med övervikt/fetma har blivit värre med åren i vår del av 

världen. Den amerikanske psykologen Richardson visade redan år 1961 att det så 

tidigt som i sexårsåldern bland jämnåriga uppträder negativa stereotypa 

uppfattningar om barn med viktproblem. Normalviktiga barn vill inte ha 

överviktiga/feta barn som lekkamrater. När studien 2001 gjordes om av Latner 

och Stunkard konstaterades samma sak. Dessutom visade det sig att de negativa 

stereotypa uppfattningarna stärks ytterligare under de 40 år som gått. Noteras kan 

att övervikten/fetman blivit långt mer utbredd i alla åldrar under samma 

tidsperiod. Alltfler både barn och vuxna är överviktiga/feta, samtidigt som 

toleransen av övervikt/fetma minskat. Att välja en lekkamrat som är vanskapt eller 

sitter i rullstol möter inget större motstånd hos jämnåriga, men överviktiga/feta 

lekkamrater vill man inte ha.  

Övervikt och fetma associeras ofta till attribut som att vara lat, slarvig, att sakna 

självdisciplin, att inte kunna kontrollera sig och att ha dålig hygien (Puhl & 

Brownell 2001), saker som inte har någonting med övervikten att göra. Detta 

verkar också prägla barnen i deras syn på sina överviktiga/feta kamrater. 

 

Förmågan att ”bry sig om” är förutsättningen för all omsorg och omvårdnad enligt 

Benner & Wrubel (1989). För att sjuksköterskan ska kunna möta och kunna hjälpa 

barn med övervikt och fetma, måste hon eller han kunna skapa tillit och 

förtroende. Det innebär att kunna möta dessa barn utan förutfattade meningar och 

utan att stigmatisera dem. Omsorg och tillit skapar den kärna som omvårdnaden 

byggs omkring. 
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Redan här visar forskningen att många sjuksköterskor få ta sig i akt. I en 

amerikansk studie som gjordes fann man att 48 % av de deltagande 

sjuksköterskorna kände sig ”obekväma” när de skulle vårda feta människor. 31 % 

av sköterskorna skulle helst vilja slippa vårda feta människor överhuvudtaget. I en 

annan undersökning där 107 sjuksköterskor deltog sa 24 % av sjuksköterskorna att 

de äcklades av feta patienter, medan 12 % sa att de skulle föredra att inte alls 

behöva röra en fet patient. Äldre sköterskor hade mer negativ attityd mot feta 

patienter än yngre sjuksköterskor. I de fall de själva inte var nöjda med sin 

kroppsvikt blev de mer negativt inställda till feta patienter (Puhl & Brownell 

2001). 

Även professionella hälsoarbetare som specialiserat sig på behandling av fetma 

visar starka tendenser att stigmatisera överviktiga och feta patienter. De 

associerade termer som lat, dum och värdelös till feta och överviktiga personer 

(Schwartz et al. 2003).  

Ett anmärkningsvärt resultat med tanke på att detta är en yrkesgrupp som studerar 

och arbetar med fetma och övervikt och därmed rent intellektuellt borde förstå att 

orsakerna bakom fetma kan vara både genetiska och miljömässiga, inte bara en 

konsekvens av individuellt beteende. Detta visar att stigmatiseringen av 

överviktiga och feta personer är så stark att till och med specialister på området 

har svårt att låta bli att stigmatisera överviktiga/feta patienter.  

Det första som sjuksköterskor måste göra i mötet med överviktiga och feta 

patienter är att medvetandegöra sig om sitt eget paradigm och sina egna 

förutfattade meningar. I de fall där sjuksköterskan själv stigmatiserar denna 

patientgrupp måste sköterskan försöka lägga detta åt sidan. 

Benner & Wrubel (1989) ser också individens upplevelser av sin sjukdom som 

något centralt i omvårdnaden. Vissa sjukdomar upplevs på speciellt vis av 

bäraren, i det här fallet fetma. Att patienten upplever symtom är också viktigt. Det 

är först när symtom uppkommer och personen tolkar in en mening i dessa som 

han känner sig sjuk. Här finns ytterligare en fälla för sjuksköterskan att falla i. 

Sjuksköterskan eller andra professionella hälsoarbetare ska inte aktivt leta efter 

psykiska problem i varje barn med övervikt/fetma. I de fall där man finner 

psykiska problem, ska man fråga sig om det beror på övervikten/fetman eller har 

en annan orsak (Hill 2005). Det är lätt att tillskriva dessa barn psykisk stress och 
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sänkt självkänsla på grund av deras övervikt och fetma. Benner och Wrubel 

(1989) talar om stress som ”en störning i mening, förståelse och ohämmad 

funktion som leder till upplevelse av hot, förluster och utmaningar som kräver 

sorgearbete, tolkning eller nya färdigheter”. Förmågan att klara denna stress kallas 

bemästrande. Bemästrandet av en situation kan enligt Benner och Wrubel (1989) 

aldrig bestå av ett fritt val bland mer eller mindre bra bemästringsstrategier. 

Bemästrandet sker alltid utifrån de förutsättningar personen har. Här kan 

sjuksköterskan göra en stor insats för barn med övervikt och fetma genom att 

stödja dem i deras strävan att bemästra sin situation. Utöver det är naturligtvis 

sjuksköterskans uppgift att försöka informera och inspirera dessa barn till sundare 

och bättre kosthållning, motionsvanor och allt annat som krävs för att angripa 

grundproblemet, nämligen övervikten. Men dessa insatser har begränsat värde om 

inte sjuksköterskan samtidigt accepterar, möter och stödjer barnen där de befinner 

sig. 

Trots vikten av att sjuksköterskor förstår hur patienter klarar att hantera den 

stigmatisering de utsätts för finns det få studier i ämnet. Denna kunskap är 

nödvändig för sjuksköterskan om hon eller han ska kunna ge kvalificerad och 

individanpassad vård till dessa patienter (Joachim & Acorn 1999). 

Negativa attityder mot feta patienter bland professionell vårdpersonal kan, såvida 

det nu förekommer, potentiellt påverka det kliniska omdömet och avskräcka feta 

personer från att söka vård. Negativa attityder kan leda till att feta patienter fruktar 

att bli förödmjukade, få sämre vård samt att tvingas vänta längre på att få vård än 

normalviktiga patienter (Puhl & Brownell 2001). 

Strategier som uppmuntrar främjandet av behandling och preventionsprogram mot 

övervikt och fetma behövs nu mer än någonsin. Detta måste enligt Laing (2002) 

ske i ett samarbete som sträcker sig över primär-, sekundär- och tertiärområden 

inom sektorer som hälsa, skola och social omsorg. Här är sjuksköterskans position 

unik, med ett gränssnitt som kan röra alla dessa områden. Sjuksköterskor som 

yrkesgrupp måste bli mer aktiv när det gäller medvetandegörande och 

identifikation av problematiken kring övervikt. De måste finna sin roll i den 

utmaning som ligger framför dem vad gäller behandling och förebyggande av 

övervikt och fetma och reducera framtida morbiditet och mortalitet. 
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Denna litteraturstudie ger viktig kunskap om hur starka mekanismer som är i 

rörelse när det gäller stigmatisering av överviktiga och feta barn, men ytterligare 

studier skulle behövas för att öka kunskapen om ämnet. Det är också viktigt att 

vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, tar till sig kunskapen för att kunna bemöta 

denna patientkategori korrekt utan förutfattade meningar eller fördomar. 

Stigmatiseringen av överviktiga och feta genomsyrar samhället på ett så 

genomgripande vis att sjukvårdspersonalens professionella korrekthet lätt sätts ur 

spel om inte en hög medvetandegrad finns omkring problematiken. 
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Granskningsmall   Bilaga 1 

 

Syftet 

• Är syftet med studien väl beskrivet? 

• Är ev. frågeställningar väl beskrivna? 

 

Designen 

• Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Undersökningsgruppen 

• Är inklusions- och exklusionskriterier beskrivna? 

• Är undersökningsgruppen representativ? 

 

Mätmetoder 

• Var reliabiliteten beräknad? 

• Var validiteten diskuterad? 

• Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

 

Analys 

• Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

• Var bortfallet acceptabelt? 

• Är resultaten pålitliga/trovärdiga? 
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sökord 
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sökord 
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Granskad

e artiklar 

Använda artiklar 

Elin 

2006-03-08    

Obesity 21603 Children 2483 Stigmatization 7 5 2 Latner & Stunkard 

 

Pubmed 

2006-03-08 

Obesity 86876 Children 11878 Stigmatization 27 9 9 Berg et al. 

Musher-Eizenman et al. 

Elin 

2006-03-17 

Obesity 22959 Children 2607 Stigma 5 5 5 0 

Chinal 

2006-03-21 

Obesity 12474 Children 2872 Stigmatiztion 20 1 0 0 

Obesityresearc
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Psycinfo 
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obesity in children by 

changing controllability 
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Body mass index and parent-

reported self-esteem in 

elementary school children: 
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Artikelöversikt    

 Bilaga 3 

    

Titel: An attempt to reduce negative stereotyping of obesity in children by 

changing controllability beliefs. 

Författare: T Anesbury & M Tiggeman. 

Land: Australien. 

År: 2000. 

Syfte: Att undersöka om barns negativa attityder gentemot barn med fetma kan 

reduceras genom kunskap om huruvida de själv kan kontrollera sin fetma. 

Urval/metod: 73 barn i årskurserna 4–6, varav 42 i en experimentgrupp och 32 i 

en kontrollgrupp. Experimentell kvantitativ undersökning, med intervention.  

Genomförande: Frågor ställdes, samtidigt som figurer på normalviktiga 

respektive överviktiga barn visades. Barnen fick redogöra för sina attityder 

gentemot barn med övervikt. Svaren poängsattes efter en förutbestämd skala. 

Resultat: Även om man kan ändra barns uppfattning om att feta barn kan 

kontrollera sin vikt, betyder det inte att de får färre negativa stereotyper.   

 

Titel: Body size stigmatization in preschool children: The role of control 

attributions. 

Författare: D Musher-Eizenman, S Holub, A Barnhart Miller, S Goldstein & L 

Edwards-Leeper. 

Land: USA. 

År: 2004. 

Syfte: Att bedöma förskolebarns kontrollkriterier i relationer till barn med olika 

kroppsstorlek. 

Urval/metod: Urval gjort efter föräldrars godkännande av barnens delaktighet i 

studien. Populationen var 42 barn – 18 flickor och 24 pojkar. Medelåldern på 

barnen var 5,2 år. Intervjumetod användes. 

Genomförande: Studien var både kvantitativ och kvalitativ. Barnens BMI mättes 

under studiens utförande. Barnen intervjuades för att identifiera befintliga 

fördomar angående fetma. Till detta användes en skala med positiva/negativa 



 

      

 

 

adjektiv och sedan visades bilder med smala, normalviktiga och knubbiga barn av 

samma kön som det intervjuade barnet. Efter egen åsikt fick barnen sedan para 

ihop bild och adjektiv. 

Resultat: Barnen valde (med signifikant skillnad) att hellre vilja bli vänner med 

smala (thin) och normala (average) barn än knubbiga barn (chubby). 

 

Titel: Getting worse: The stigmatization of obese Children. 

Författare: J Latner & A Stunkard.  

Land: Nya Zeeland. 

År: 2003. 

Syfte: Att se om stigmatiseringen av feta barn har ökat i proportion till den 

fördubbling i prevalens av fetma som skett mellan 1961 och 2001. 

Urval/metod: Totalt 458 barn ingick i studien i årskurs 5 och 6 i New Jersey. Av 

barnen kom 277 från en övre medelklass-skola i en förort, och resterande 181 

elever kom från en lägre medelklass-skola i staden.  Frågeformulär enligt 

Richardson (1961) användes (se förklaring i bakgrunden). 

Genomförande: Man återskapade det formulär som användes år 1961 och 

upprepade hela studien. 

Resultat: Bilden på det överviktiga barnet/barnet med fetma, visade sig vara 

signifikant mindre accepterat i den senaste studien än i studien som gjordes 1961. 

Flickor ogillade denna bild i större utsträckning än pojkarna. Barnen rankade det 

”hälsosamma”/smala barnet som det bättre, även här i signifikant högre grad än 

1961. Skillnaden i ogilla/gilla  ”hälsosamma/smala barn” och överviktiga/feta 

barn var 40,8 % högre än år 1961. 

 

Titel: Social background, aspects of lifestyle, body image, relations, school 

situation, and somatic and psychological symptoms in obese and overweight 15-

year-old boys in country in Sweden. 

Författare: I Berg, B Simonsson & I Ringqvist. 

Land: Sverige. 

År: 2005. 

Syfte: Att jämföra hälsa och livsstilsaspekter hos överviktiga/feta barn och 

normalviktiga 15-åriga pojkar bosatta i Västmanlands län.  



 

      

 

 

Urval/metod: Alla skolor i Västmanlands län fick delta. Totalt deltog 989 pojkar. 

Genomförande: Tvärstudie gjord på skolor. Ett frågeformulär fylldes anonymt i 

av pojkar på de olika skolorna.  

Resultat: Feta pojkar hade signifikant mer negativa svar på 19 av 31 studerade 

objekt i jämförelse med normalviktiga pojkar. Överviktiga barn svarade negativt 

på 9 av de 31 studerade objekten.  

 

Titel: Children’s attitudes and behavioural intentions toward a peer presented as 

obese: Does a medical explanation for the obese make a difference? 

Författare: S Bell & S Morgan. 

Land: USA. 

År: 2000. 

Syfte: Att undersöka vilken effekt information har på barns attityder och 

uppförande gentemot en jämnårig som lider av fetma. 

Urval/metod: Enkätundersökning kompletterad med videofilm. Urvalet var 184 

barn i årskurs tre till sex i en förortsskola i Memphis, Tennessee.   

Genomförande: 184 slumpmässigt utvalda barn fick se en video av en 

pojke/flicka som framställdes på tre vis: normalviktig, fet samt fet presenterad 

med en kompletterande medicinsk förklaring till varför pojken/flickan led av 

fetma. Barnen i urvalet fick sedan svara på två enkäter, dels en checklista med 

adjektiv för att mäta stereotypa attityder, dels en enkät om vilka av de tre 

pojkarna/flickorna de kunde tänka sig att utföra olika aktiviteter tillsammans med. 

Resultat: Den normalviktige pojken/flickan rankades generellt högre än de två 

med fetma. När medicinsk information gavs i samband med videovisningen av 

den feta flickan/pojken hade det endast en positiv effekt vad gäller attityder bland 

de yngre barnen. Däremot hade det en negativ effekt bland de äldre barnen i 

urvalet vad gäller viljan att dela akademiska aktiviteter med den jämnårige. Både 

pojkar och flickor visade en mer positiv attityd mot de videofilmade barnen av 

samma kön som de själva, oberoende av om de var normalviktiga eller feta. 

Slutsatsen blev att information om bakgrunden till fetman har minimal positiv 

effekt på barns attityder och viljan att umgås med en jämnårig som framställs som 

fet. 

 



 

      

 

 

Titel: Predictors of fat stereotypes among 9-year-old girls and their parents. 

Författare: K Davidson & L Birch. 

Land: USA. 

År: 2004. 

Syfte: Att utvärdera faktorer som kan finnas i samspelet inom familjen vad gäller 

stereotyper omkring fetma och indikatorer på stereotyper omkring fetma bland 

flickor och deras familjer. 

Urval/metod: 178 9-åriga flickor och deras föräldrar ingick i en longitudinell 

studie som undersökte flickornas hälsa och utveckling från fem till 15 års ålder. 

Dessa flickor och deras föräldrar fick sedan svara på en frågeformulär, som 

utvärderades statistiskt. 

Genomförande: Stereotyper omkring fetma fastställdes genom ett frågeformulär 

som presenterade både för 9-åriga flickor och deras föräldrar. Informanterna fick 

ta ställning till i vilken grad de höll med om vissa påståenden; ”smala människor 

är intelligenta”, ”feta människor är lata”, etc.  

Resultat: Både flickorna och deras föräldrar visade sig ha stereotyper omkring 

fetma. Pappor med hög inkomst hade starkare stereotyper, liksom föräldrar som la 

stor vikt vid sitt utseende. Även om inga stora skillnader i stereotyper mellan 

flickorna och deras föräldrar kunde urskiljas, kan det noteras att flickorna i högre 

grad adopterade föräldrarnas stereotyper när deras sociala interaktioner med 

föräldrarna var mycket fokuserade på utseende och viktminskning. Flickorna hade 

en större tendens till stereotyper omkring fetma när de själva hade någon form för 

ätstörningen, eller onormalt ätbeteende. Inget samband återfanns mellan den egna 

kroppsvikten och stereotyper omkring fetma. 

 

Titel: “Ha ha, you’re fat, we’re strong”; a qualitative study of boys’ and girls’ 

perceptions of fatness, thinness, social pressures and health using focus groups. 

Författare: R Dixey, P Sahota, S Atwal & A Turner. 

Land: England.   

År: 2001.   

Syfte: Att presentera kvalitativa data från 300 nio till elva-åriga engelska pojkar 

och flickor angående deras attityder gentemot feta respektive smala människor.  



 

      

 

 

Resultat: Resultatet visade en stor komplexitet. Barnen delade upp feta barn i två 

kategorier; de som var feta av anledningar de själva inte kunde påverka (”naturligt 

feta”) och de barn som var självförvållat feta. Barnen i undersökningen visade de 

”naturligt feta” barnen stor sympati. Samtidigt kände de att feta barn blir retade 

och utsatta för stigmatisering, även om de var ”naturligt feta”. Flickor hade 

svårare att motstå tryck på sig att gå ned i vikt, samtidigt som de visade en 

avsevärd förmåga att distansera sig från mediabilden av smala kvinnor.     

 

Titel: Body mass index and parent-reported self-esteem in elementary school 

children; evidence for a casual relationship.  

Författare: K Hesketh, M Wake & E Waters.  

Land: Australien. 

År: 2004. 

Syfte: Att klargöra förhållandet mellan BMI och självkänsla hos unga barn. 

Urval/metod: Prospektiv cohort-studie i grundskolor i Victoria, Australien. 

Barnens BMI och självkänsla mättes 1997 och år 2000. Slumpmässigt urval på 

1157 barn som gick årskurs 1–4 i grundskolan.  

Genomförande: BMI mättes och barnen delades in i klasserna icke överviktiga, 

överviktiga och feta enligt vedertagen internationell definition. Låg självkänsla 

definieras som mindre än 15% på skalan för självkänsla enligt Child Health 

Questionnarie. 

Resultat: Överviktiga och feta barn hade lägre resultat på skalan för självkänsla 

än barn utan övervikt. Det gällde vid båda mättillfällena och var tydligast vid det 

senaste mättillfället. 

 

Titel: Childhood obesity and self-esteem. 

Författare: R Strauss. 

Land: USA. 

År: 2000. 

Syfte: Att undersöka förhållande mellan fetma och självförtroendet hos barn. 

Urval/metod: Totalt 1520 barn mellan nio och tio år ingick i denna longitudinella 

studie, där en uppföljning gjordes efter fyra år.  



 

      

 

 

Genomförande: Självkänslan mättes enligt skalan ”Self-Perception Profile for 

Children” och fetma definierades som det översta femprocentsintervallet i 

normalkurvan BMI. 

Resultat: Det finns ett visst samband mellan sänkt självkänsla och övervikt/fetma 

hos de barn som ingick i studien.  

 

Titel: Global and dimensional self-esteem in preadolescent and early adolescent 

children who are overweight: Age and gender differences 

Författare: A Israel & M Ivanova. 

Land: USA. 

År: 2002. 

Syfte: Att undersöka ålder- och könskillnader i förhållande till självkänsla hos 

barn med övervikt. 

Urval/metod: 121 barn mellan 8 och 14 år som var överviktiga och deltog i 

någon överviktsminskningsgrupp ingick  i studien.  Dessa barn var rekryterade via 

brev som skickades ut till pediatriker och skolsköterskor samt via tidningsartiklar. 

Genomförande: Barnen fick svara på frågor enligt The Perceived Competence 

Scale for Children, PCSC, som är ett etablerat instrument för mätning av 

självkänsla. 

Resultat: Man fann skillnader i den psykiska självkänslan relaterad till ålder och 

kön. Även flickor som var feta visade mindre psykisk självkänsla än flickor som 

bara var överviktiga. För pojkar visades det motsatta.  


