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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett av vårt samhälles största folkhälsoproblem och dessutom 

ett globalt problem som ökar bland befolkningen vilket kan leda till framtida komplikationer 

som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Stigmatiseringen av övervikt är ett problem då det 

innebär ett individuellt lidande p.g.a. nedvärderande kommentarer. Övervikten påverkar 

människan negativt både på ett fysiskt och psykiskt sätt. Syfte: Syftet med litteraturstudien är 

att beskriva vuxna människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma. Metod: En 

litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien 

kom det fram att överviktiga personer har upplevt mycket lidande i olika situationer relaterat till 

deras kroppar. Dessa situationer utlöste känslor av skuld och skam. De värsta upplevelserna var 

stigmatiseringen och den diskriminering som uppstod i det vuxna livet samt de negativa 

kommentarer som relaterades till vikten. De överviktiga kunde inte utföra sociala aktiviteter på 

grund av begränsad förmåga till rörlighet. Detta ledde till isolering och ensamhet. Många 

överviktiga beskrev ett starkt självförakt som en följd av dåligt självförtroende. Slutsats: Det är 

viktigt att uppmärksamma de överviktigas livssituation för att kunna ge det  stöd som de behöver 

och motivera dessa människor till en förändrad livsstil.  
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SUMMARY 

Background: Obesity is one of our society's greatest public health problems. Overweight and 

obesity are a global problem that is increasing among the population which may lead to future 

complications such as cardiovascular disease and diabetes. The stigma of obesity is a problem 

when it involves an individual suffering due to disparaging comments. Obesity affects people 

negatively in both physical and psychological ways. Aim: The aim of this study was to 

describe adult human experience of living with overweight and obesity. Method: A literature 

review with qualitative approach, based on ten scientific articles. Results: The study showed 

that overweight people had experienced much suffering in situations related to their body. 

These situations triggered feelings of guilt and shame. The worst experiences of stigmatization 

and discrimination suffered in the adult life and they consisted mainly of negative comments 

related to weight.  People with overweight were unable to perform social activities due to 

limited capacity for moving. This led to the isolation and loneliness. Many overweight people 

described a strong self-loathing as a result of a low self-esteem. Conclusion: It is important 

to pay attention to the overweight situation in life in order to provide support and motivate 

these people to a changed lifestyle. 
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INLEDNING 

Vår bekant, en kraftigt överviktig person var med om en jobbig upplevelse på nöjesfältet 

Liseberg under en sommar. Hon stod i kö för att åka en karusell och när hon och hennes 

vänner satt sig i karusellen och väntade på att den skulle starta då kom värden fram och 

bad henne att kliva av karusellen eftersom hon var för stor. Att vara överviktig eller att 

lida av fetma gör att man är i ett tillstånd som inte går att dölja för omgivning. Detta gör 

också att man bli mer sårbar och utsatt. Som utomstående är det så lätt att döma någon 

som bär på mycket kroppsvikt och tänka att de får skylla sig själva eller varför de inte gör 

något åt det. Med anledning där av valde vi ämnet hur överviktiga människor upplever 

omvärldens bemötande.     
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2. BAKGRUND 

2.1  Definition av fetma och övervikt 

För att fastställa att en person har övervikt finns det olika metoder. Den mest använda 

metoden är att genomföra ett BMI-test (Body Mass Index) som bygger på förbindelsen 

mellan längden och vikten (Statens beredning för medicinsk utvärdering,[SBU] ,( 2007). 

För att definieras som fet föreligger ett BMI på över 30 och för övervikt 25-30. En 

normalviktig person ska ligga på 18,5-24,9. Det är emellertid viktigt att notera att fullt 

friska människor kan ligga över 25 då BMI inte tar hänsyn till muskelmassa, 

kroppsfördelning eller midjemått (Lindroos & Rössner, 2007). Midjemåttet är också en 

viktig metod när det kommer till att mäta riskerna med övervikt.  

 

När större delen av fettet på kroppen är fördelad runt buken ökar riskerna för hjärt -och 

kärl sjukdomar samt för diabetes typ 2. Gränsvärden för midjeomfånget är följande: ökad 

risk, 94 cm (män) och  80 cm (kvinnor), mycket ökad risk, 102 cm (män) 88 cm och 

(kvinnor) (SBU-rapport, 2007). 

 

2.2  Förekomst av övervikt och fetma 

Antalet människor med övervikt har fördubblats de senast decennierna och det har blivit 

ett stort hälsoproblem runt om i världen (SBU-rapport, 2007). Övervikt och fetma ökar 

främst i de industriella delarna av världen. Siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) 

visar att över en miljard människor i världen lider av övervikt och 400 miljoner räknas 

som överviktiga. Antalet personer med övervikt beräknas öka med upp till 75 procent till 

år 2015 enligt Dubé (2010). En folkhälsoundersökningsrapport (2009) som genomförts i 

Sverige har visat att hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor, mellan 16-

84 år, som själva lämnat uppgifter om sin vikt och längd lider av övervikt.  

 

2.3   Livsstil som orsakar övervikt 

Övervikt är något som har utvecklats över tid då vår livsstil har förändrats påfallande 

mycket de senaste decennierna. Ett resultat av överkonsumtion av mat i 

förening med en allt mer stillasittande vardag är en av de absolut starkaste faktorerna till 

den ökande övervikten i världen (Skolin, 2010). En aspekt på hur människans matvanor 
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medverkar till övervikt är att portionsstorleken har ökat och det gäller inte bara 

snabbmaten, stora portioner innehåller inte bara fler kalorier utan stimulerar även till mer 

ätande (Young & Nestle, 2002). Detta kan resultera i att diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar, förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter kan utvecklas. De som lider av 

övervikt har ofta värk i leder, muskler och i ryggen jämfört med dem som är 

normalviktiga (Folkhälsorapport, 2009). Dessa personer riskerar även att utveckla 

depression och ångest samt lever oftast kortare liv, mellan sex till sju år i genomsnitt, än 

normalviktiga personer (Lindroos & Rössner, 2007). 

 

2.4     Hälsa och stigmatisering 

Wiklund (2003) beskriver begreppet hälsa som förutom att det är en del av våra liv beror 

på den enskilde individens upplevelse av världen och verkligheten runtomkring oss. 

Vidare menar författaren att hälsa är någonting relativt och att innebörden av ordet kan 

variera från person till person och även variera för samma person vid olika tillfällen. 

Birkler (2007) anser att god hälsa är motsatsen till sjukdom och att dessa två begrepp inte 

kan existera utan varandra. Han ställer även frågan om ett liv utan sjukdomar 

nödvändigtvis måste vara ett gott liv eller om ett liv med sjukdomar nödvändigtvis måste 

vara ett mindre gott liv. 

 

Stigmatiseringen och fördomarna kring fetma är stor och det handlar oftast om 

nedsättande kommentarer och dömande attityder. Detta leder många gånger till ett 

individuellt lidande och skuldbeläggning (SBU-rapport, 2007). De vanligaste fördomarna 

om överviktiga är att de skulle vara lata, omotiverade, ha bristande själv disciplin, mindre 

kompetenta och slarviga. Samhället har en stark inverkan på hur vi upplever och ser på 

fetma och övervikt. I studier kan man se hur personer med övervikt och fetma oftast görs 

till åtlöje och dumma i både barn och vuxen media. Det var smala och normalviktiga som 

hade de åtråvärda egenskaperna. Vidare visar samma studie hur stigmatiseringen kan leda 

till minskad livskvalitet och att desto högre BMI en person hade desto sämre livskvalitet 

(Puhl & Heuer, 2009). Vilket styrks av Karlsson J, Taft C, Rydén A, Sjöström L & 

Sullivan M (2007)som beskriver att personer med övervikt jämfört med normalviktiga har 

sämre livskvalitet pga en mer sviktande hälsa både psykiskt och fysiskt.  
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2.5    Teoretisk referensram 

 

2.5.1 Livsvärld och lidande 

Dahlberg et al. (2003) menar att ett livsvärldsperspektiv innebär att människors 

vardagsvärld observeras, där individen försöker förstå och analysera världen. Med 

livsvärlden i åtanke i vårdandet krävs ett förhållningssätt där patientens verklighet 

bekräftas.  Merleau-Ponty (1997) menar att eftersom människan upplever och 

kommunicerar med världen med hjälp av sin kropp, blir kroppen en slags identitet som 

tillsammans med sinnena ger en bild av världen som vi lever i. Kirkevold, (2000) och 

Malmsten, (2008) hävdar att några av omvårdnadens grunder är att kunna leva sig in i en 

annan människas situation samt förstå den andras tankar och känslor.  

 

Detta innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen eller delar av den som den 

upplevs av andra. Det är genom livsvärldsteorin som människors upplevelser och 

erfarenheterna blir upplysta (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Madjar (1998) säger att upplevelsen av kroppen vid sjukdom kan orsaka att den som bär 

på sjukdomen upplever att omgivningen bemöter personen på ett annorlunda sätt samt att 

personens identitet förändras för att sjukdom och lidande blir tydligt. 

 

 

Lidandet liknar ett gränslöst universum (Eriksson, 1994), i ena stunden kan det vara något 

definitivt ont för att senare vara något gott genom att ge det en mening. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är lidandet en form där man inte har kontroll över ohälsan 

och som medför begränsningar av de aktiviteter som man tidigare kunde utföra utan 

problem (Wiklund, 2003). Att vara lidande är en upplevelse av försämrad livskvalitet 

medan det vardande lidandedimensionen är den djupaste formen av lidande där patienten 

upplever hopplöshet och tvingas inse vad som är orsaken till lidandet beskriver Wiklund 

(2003). Även under denna form av lidande ställer sig patienten ofta frågor av existentiell 

karaktär. Dahlberg et al. (2003) beskriver att lidande som uppstår på grund av symtom 

från sjukdom, såsom smärta, benämns inom hälso- och sjukvård för sjukdomslidande. Det 

innebär att sjukdomslidandet kan ge känslor som hopplöshet, skuld, skam, längtan och 

ensamhet. Vårdaren måste ha i sina tankar att deras syn på lidandet inte alltid 
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överensstämmer med patientens upplevelser (Roxberg, Ericsson, Rehnsfeldt & Frilund, 

2007). 

 

3  PROBLEMFORMULERING 

Övervikten världen över har ökat markant de senaste decennierna på grund av att vår 

livsstil förändrats genom ökad konsumtion av ohälsosam mat och en mer stilla sittande 

vardag. Övervikt leder ofta till både fysiskt och psykiskt negativa effekter hos den 

drabbade. Forskning visar att personer med övervikt eller fetma möts av fördomar och 

negativa attityder i samhället. Övervikt bedömas ofta utifrån som en själv förvållad 

sjukdom. Därför valde vi just denna grupp, vuxna som lider av övervikt och fetma för att 

få en större förståelse för hur de upplever samhällets bemötande och eventuellt hur vården 

skulle kunna förbättras för att hjälpa dessa människor utifrån deras livsvärld. 

 

4 SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att finna beskrivningar av vuxna människors upplevelse av 

att leva med övervikt och fetma. 

 

5 METOD 

5.1  Design 

Denna studie är en litteratur baserad studie där författarna har valt att använda sig av en 

kvalitativ ansats. Friberg (2006) menar att med kvalitativa studier som utgångspunkt kan 

vi öka vår förståelse för patienters upplevelser, erfarenheter och vad lidandet innebär. 

Motivet för litteraturöversikten är att finna beskrivningar av vuxna människors upplevelse 

av att leva med övervikt och fetma. 

 

5.2  Urval 

I den här studien har tio vetenskapligt kvalitativa artiklar valts ut (se bilaga 3). 

Inklusionskriterier för de tio artiklar som är använda i denna studie beskriver överviktiga 

vuxna människor i åldrarna mellan 18 och 64 år. De är publicerade mellan 2000 och 2010 
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och är kvalitativa eller har använt sig av kvalitativa metoder t.ex. enkäter med öppna 

frågor . Urvalets exklusionskriterier är de artiklar som beskriver överviktiga barn under 18 

år. Artiklar som har kvantitativa metodologiska ansatser behandlas inte i denna studie. 

 

5.3  Datainsamlingsmetod 

Databaser för artikelsökningar var: CINAHL och PUB-MED för vårdvetenskapliga 

artiklar. Sökorden för att kunna svara på studiens syfte var, obesity, obese , experience, 

experiences, qualitative ,stigma och daily life(se bilaga 2). Anledningen till att vi bara 

använde feta och fetma bland sökorden och inte använde övervikt beror på att vid sökning 

med fetma så fick vi mer aktuella artiklar som överensstämde bättre med vårt syfte samt 

att alla de artiklar som var aktuella vid sökningen av overweight kom upp även när 

sökordet obese/obesity användes men det tillkom fler och mer aktuelle artiklar. För 

kvalitetsbedömningen av artiklarna användes Williams, Stoltzs och Bahtsevanis (2006) 

protokoll (se bilaga 1). 

 

5.4  Dataanalys 

De valda artiklarna granskades i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) modell 

för kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att textens innehåll beskrivs. För analysarbetet i denna 

litteraturstudie användes den beskrivande analysmodellen alltså hur texten beskriver de 

överviktiga personernas upplevelser. Varje artikels resultat lästes flera gånger för att få 

en känsla för helheten. Sedan plockades meningar och fraser ut som innehåller aktuell 

information för syftet, dessa kallas meningsbärande enheter. Nästa steg blev att 

kondensera de meningsbärande enheterna för att korta ner texten men ändå behålla det 

viktiga i innehållet. Citat som anges från artiklarna är skrivna på originalspråk för att 

inte förlora viktig betydelse vid översättning. 

 

Kondenseringen av texten kodades och grupperades i kategorier som visar på det 

väsentliga budskapet i texterna som sedan redovisas i resultatet. (se bilaga 4). 134 koder 

plockades ut ur de tio artiklarna. Citaten som finns med i resultatet har valts ut noggrant 

genom att vi har gått tillbaka i texterna via kodningarna och sedan diskuterat fram vilka 

citat som kunnat lyfta texten och budskapet av kategorierna. 



 

  7 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

 

Vid en litteraturstudie är det viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där ordentliga etiska aspekter har gjorts (Forsberg & Wengström, 2008).  

Innebörden av etiskt övervägande är behandlingen av data som ska behandlas med 

respekt. Data får inte heller förvrängas eller användas på ett oklart sätt. Att man inte ta 

med några informella åsikter, enligt Forsberg och Wengström. 

Det finns medvetenhet om att tolkningen av artiklarnas innehåll kan vara subjektiv 

eftersom författarna har egna erfarenheter av synen på överviktiga människor. Därför 

kommer tolkningen att ske så objektivt som möjligt. Däremot citaten som används från 

artiklarna återges på engelska. 

 

7 RESULTAT 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra större kategorier. Dessa är: Stigmatisering, 

Dåligt självförtroende och självförakt, Skuld och skamkänslor samt Social isolering och 

ensamhet. Nedan följer en redovisning av dessa. Resultatet presenteras i tabell 1som 

visar vilka artiklar som använts under de olika kategorierna.  
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Tabell 1. Visar vilka artiklar som använts under de olika kategorierna. 

Författare Stigmatisering Dåligt 

självförtroende 

och självförakt 

Skuld och 

skamkänslor 
Social isolering 

och ensamhet 

Chang, Y-J., 

Liou, Y-M., Sheu, 

S-J., & Chen, M-

Y.  (2004) 

 x   

Forhan, M., Law, 

M., Vrkljan, B., 

&Taylor,P(2010) 

 x x x 

Rogge, M., 

Golden, A., &  

Greenwald, M., 

(2004) 
 

x x   

Lewis, S., 

Thomas, S.L., 

Blood, R.W., 

Hyde, J., Castle, 

D.J., 

&Komesaroff, 

P.A. (2010) 

 x   

Lewis, S.,  

Thomas, S., 

Hyde, J., Castle, 

D., Blood, R., 

&Komesaroff, P. 

(2010) 
 

 x x  

Merrill, E., 

&Grassley, J. ruta 

(2008) 

x    

Ogden, 

J,.&Clementi, C 

(2010) 

x x x x 

Puhl, R., Moss-

Racusin, C., 

Schwartz, M., 

&Brownell.,K. 
(2007) 

x    

Pain, H,. & 

Wiles, R. (2006) 
x  x  

Thomas, S., 

Hyde, J., 

Karunaratn, A., 

Herbert, D., 

&Komesaroff, 

P.A. (2008) 

 x x x 
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7.1  Stigmatisering 

Personer med övervikt beskriver hur de känner sig stigmatiserade för att omgivningen ser 

dem som ”feta” och ”dumma”. De hade också svårigheter att få jobb eftersom att de är 

överviktiga och betraktades som ”lata” och ”utan drift” (Ogden & Clementi, 2010, s. 7). 

I Rogge, Greenwald och Golden (2004) beskriver en överviktig kvinna hur 

stigmatiseringen av överviktiga har påverkat henne att undvika feta personer trots att hon 

själv är överviktig. 

 

”I can‟t say that I don‟t avoid fat people, as well, which is pathetic. But as much as I don‟t   

like to be judged by it, I understand that our society does, and I have been brought up in that 

society as well. And I have been taught that fat isn‟t healthy, good…So I have to say that I 

pretty much have the same opinions that a lot of people have about fat people, evan if I‟m 

that way” (Rogge, Greenwald & Golden, 2004, s. 312). 

 

 

De kvinnor som lever med övervikt upplevde en sårbarhet relaterat till stigmatiseringen 

och att de är annorlunda från det som anses normalt eller är idealet. En känsla av att inte 

känna sig ”riktigt som människa” kunde påvisas genom kommentarer som ”jag är en 

riktig människa” eller ”jag är inte min vikt”(Merill & Grassley, 2008). 

 

De värsta upplevelserna av stigmatiseringen uppstod i det vuxna livet och var de negativa 

kommentarerna på grund av vikten (Puhl, Moss-Racusin, Schwartz & Brownell, 2007). 

 

Majoriteten av de som levde med övervikt upplevde att stigmatiseringen lämnade en 

känsla av att vara onormal. Många kände att de blev hårt dömda redan från början vilket i 

sin tur ledde till att möjligheter som var öppna för de med normalvikt inte var öppna för 

dem (Ogden & Clementi, 2010). 

 

” I think they know what to say to me, to know that I‟ll back down and get upset about it. 

„You better not put more weight on because you won‟t be able to widen the chair‟. Then 

they said, „We can‟t do any more for you because we‟ve got,‟ – it was the sarcastic way 

they did it, – „there‟s other people waiting” (Pain & Wiles, 2006, s.1215). 
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7.2  Dåligt självförtroende och självförakt 

Många med övervikt upplevde att de hade låg självkänsla och dåligt självförtroende 

relaterat till den egna kroppsvikten samt att de gärna ville undvika aktivitet tillsammans 

med andra, som att dansa och promenera (Forhan, Law, Vrkljan & Taylor, 2010). 

De beskriver att de kände sig misslyckade och maktlösa över sin situation att vara 

överviktiga och inte kunna göra sakar som andra människor gör (Thomas, Hyde, 

Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2007). 

 

De flesta personer med övervikt kände sig fula som att de var ett missfoster och att de inte 

passade in i samhället (Ogden & Clementi, 2010). Vidare beskriver de hur de kände en 

slags frustration över sig själva: 

 

”It‟s more anger at myself…Anger.it‟s a sort of self hate…it´s anger at my inability to stop 

eating.” (Ogden & Clementi, 2010, s. 4). 

 

De med övervikt beskriver sin ilska över att de tillåtit sig att bli så här stora och deras 

känsla av maktlöshet för att de inte kan gå ner i vikt (Rogge, Greenwald  & Golden , 

2004). En kvinna säger: 

 

”I‟ve got all these excuses and I cop out all the time. I‟m a failure. And I‟m wasting my 

life” (Lewis, Thomas, Blood, Hyde, Castle & Komesaroff, 2010, s. 452). 

 

I en studie (Chang, Liou, Sheu & Chen, 2004) beskriver författarna unga kvinnors 

förlorade självförtroende gällande deras utseende och attraktivitet. Interaktionen med 

andra påverkades av den låga självkänslan. 

 

De kvinnliga deltagarna föreställde sig att fetma innebar en liten riskfaktor för dålig fysisk 

hälsa men en hög risk för att utveckla en sämre mental hälsa i form av låg självkänsla 

(Lewis, Thomas, Hyde, Castle, Blood & Komesaroff, 2010). 

 

7.3  Skuld och skamkänslor 

De överviktiga får skamkänslor av att vara tjocka som gör att de känner sig misslyckade i 

samhället (Lewis, Thomas, Hyde, Castle, Blood & Komesaroff, 2010). 
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De drömde om att gå på allmänna platser med sina barn och ta dem med på semester utan 

att behöva skämmas över sin vikt som ofta skapar en känslan av skuld på grund av 

kroppsstorleken (Forhan, Law, Vrkljan & Taylor, 2010). 

 

” There‟s a lot of places that say they are disability friendly . . . . But the likes of me I 

can‟t get in them . . . because I‟ve got a wider wheelchair” (Pain & Wiles, 2006, s.1215). 

 

 

Thomas m.fl. (2007) beskriver att hälften av de som deltog i deras studie uppgav att de 

blivit kränkta och/eller fått nedvärderande kommentarer av vårdgivare gällande deras vikt 

och som dessutom medverkade till en ökad känsla av skuld och skam. 

 

“Going to the gym is anxiety provoking. I feel as if everyone is staring at me . . . I am 

bigger than everyone around me. I feel very isolated at the gym but I go anyway because I 

need to.” (Forhan et al., 2010, s. 215). 

 

“I feel like I‟m ugly, I‟m a freak. When I take my clothes off it‟s not nice. I won‟t let 

anyone see me like that. . . I do not like people seeing me and my boobs, my stomach; I‟ve 

got fat on my back” (Ogden & Clementi, 2010, s. 4). 

 

“I constantly feel guilty when I‟m eating something. Like I‟ll eat a big bar of chocolate and 

then I‟ll feel guilty, I‟ll eat a pack of crisps and then I wish I hadn‟t eaten that, I wish I had 

something left but that‟s an ongoing thing” ( Ogden & Clementi, 2010, s. 5). 

 

7.4  Social isolering och ensamhet 

Personer med övervikt beskriver hur det sociala sammanhanget påverkade deras 

uppfattning om sig själva och påverkat hur de upplevde att vara överviktig. De flesta 

reaktionerna var att de kände sig onormala, att de var hårt bedömda och att de möjligheter 

som står till smalare människor inte var öppna för dem (Ogden & Clementi, 2010). I 

samma studie hävdas att många tyckte att de personer med övervikt blev nekade i olika 

sammanhang på grund av deras vikt och de blev behandlade som mindre intelligenta 

människor. En av deltagarna var en kvinna som blev intervjuad i studien, uttryckte sig så 

här: 
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” He didn‟t want to be seen with me… nobody wants to take anywhere and it hurts…its 

discrimination I reckon. People don‟t want like fat people and they think your stupid” 

(Ogden & Clementi 2010, s.7). 

 

De försökte undvika den sociala samvaron eftersom de upplevde många hinder, både i 

och utanför hemmet. Ett av de hindren för de som var kraftigt överviktiga var att de 

svårigheter med sin rörlighet vilket begränsade deras sociala aktiviteter (Forhan, Law, 

Vakljan & Taylor, 2010). 

 

“Even if I‟m getting a bus to work, if there are two people and one is sat in one, I won‟t sit 

in the next one because I‟m too big and I might squash them. I probably wouldn‟t but that‟s 

just the way you feel so I just stand up. . .”. (Ogden & Clementi, 2010, s. 6). 

 

Övervikten framställdes även som ett stort hinder för att få ett bra jobb i samhället. I 

samma studie beskriver författarna att många överviktiga utryckte sitt missnöje över att de 

flesta platserna i samhället var anpassade för normalviktiga individer och inte till dem 

som var kraftigt överviktiga. Flertalet av dem upplevde att de var isolerade från andra 

människor och att de var varaktigt utsatta för bedömande blickar av andra (Thomas, Hye, 

Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2007). En intervjuad kvinna berättade så här om sitt 

vardagliga liv: 

 

”I was on the train the other night and this woman sat beside me and said to her friend ´This 

is the trouble with obese people, they take up too much room on the train´. Now that obese 

is out there, everybody thinks they can say it to you face [crying] (Thomas et al., 2007, s. 

324). 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder används för att beskriva de överviktigas känslor, erfarenheter och 

upplevelser (Friberg, 2006). Metoden användes för att svara på syftet i den här 

litteraturstudien om att få ökad förståelse för människor som lider av övervikt och fetma. 
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När de tio artiklarna valdes ut var inklusionskriterierna att de personer som beskrevs i 

artiklarna skulle vara vuxna och inte under 18 år. För att få ett aktuellt resultat var det 

även ett kriterium att de valda artiklarna inte varit publicerade innan år 2000. Eftersom 

författarna till denna uppsats är svenskspråkiga men också behärskar det engelska språket 

var det även ett kriterium att artiklarna var publicerade på något av dessa språk. Under 

våra sökord hittade vi endast engelskspråkiga artiklar som överensstämde med denna 

studies syfte.  Vi valde bort de artiklar som hade kvantitativa ansatser eftersom vårt 

intresse var individers upplevelser av att vara överviktiga. 

 

De tio artiklar vi valde med hjälp av sökorden obesity, obese, experience, experiences, 

qualitative, stigma och daily life hittades genom databaserna CINAHL och PUB-MED. 

Detta var en tidskrävande uppgift i arbetet eftersom att artiklarna skulle vara kvalitativa 

och bara rikta sig mot vuxna. Artiklarna var från olika länder, tre från USA, tre från 

Australien, två från Storbritannien, en från Canada och Taiwan. Trots att artiklarna var 

från olika länder hade de ungefär samma resultat kring övervikt. Artiklarna var från 

länder som har ungefär samma kultur vilket gjorde att de var mer samstämmiga. Artikeln 

från Taiwan var den som eventuellt skulle skiljt sig av kulturmässiga skäl men det gjorde 

den inte utan resultatet där hade samma anda som de övriga artiklarna. Skulle artiklarna 

exempelvis varierat mer kulturmässigt hade eventuellt ett annat resultat kunnat påvisas. 

För att sedan bedöma om artiklarna var kvalitativt hållbara använde vi Williams, Stoltzs 

och Bahtsevanis (2006) protokoll (se bilaga 1). 

 

Analysen av artiklarna var den svåraste och den absolut mest tidskrävande delen i arbetet. 

För att analysera artiklarna använde vi oss av Granheim och Lundmans (2004) manifesta 

innehållsanalys. Denna analysmodell var enkel att följa och mycket relevant för vår 

studies syfte för att genomföra analysarbetet och få fram de kategorier vi redovisat. 

Resultatet i studien har säkert påverkats på grund av att det är mest kvinnor som deltagit i 

de olika artiklarna som valts ut. Det kan kanske också betyda att kvinnor lider mer av sin 

övervikt på ett mer psykiskt plan för att det finns en större press på kvinnor att vara 

fysiskt attraktiva. 

 

Om studien hade gjorts igen hade vi planerat annorlunda eftersom att vi nu har en större 

förståelse för vad som tar tid, exempelvis artikelläsningen och kodningen var betydligt 

mer tidskrävande än vad vi planerade. 
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8.2  Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna människors upplevelser av att leva med 

övervikt och fetma. Studien resulterade i fyra kategorier, stigmatisering; dåligt 

självförtroende samt självförakt; skuld och skamkänslor samt social isolering och 

ensamhet. I diskussion har vi valt att diskutera kategorierna var för sig först och sedan 

koppla det till vården och hur dessa kategorier kan höra samman med hjälp av litteraturen.  

 

Personer med övervikt upplevde att de blev hårt dömda och diskriminerade på grund av 

sin kroppsstorlek . Dessa människor blir sedda som ting snarare än människor och 

Dahlberg m.fl.(2003) beskriver att detta leder till ett lidande för individen då hon inte blir 

sedd för den hon är. Det finns mycket fördomar och stigmatisering i samhället kring 

övervikt och att det oftast förknippas med dåliga personliga egenskaper. 

 

Dessa erfarenheter överensstämmer med Lindroos och Rössners (2007) beskrivningar att 

överviktiga upplever att de anses som dumma, lata och giriga. Enligt Puhl och Heuers 

(2010) beskrivningar ökar den negativa stigmatiseringen hos individer med övervikt och 

som betonar det personliga ansvaret för övervikten medan information som belyser den 

biologiska och genetiska faktorn förbättrar attityder och minskar stereotyperna. Vi menar 

att det kan vara så att stigmatiseringen förde med sig att de överviktiga kände sig 

onormala och inte som andra människor. Detta bekräftar Eriksson (1994) som också 

beskriver hur viktigt det är med bekräftelse av människans värdighet för att undvika 

lidande, dvs. att inte kränka eller fördöma utan att visa respekt och möta lidandet. 

 

Puhl och Heuer (2009) beskriver i sin studie att det finns en stark koppling mellan 

kroppsvikt och missbelåtenhet kring den egna kroppen. Författarna menar att feta kan 

uppleva sig mer missnöjda än överviktiga, vilket var fallet då överviktiga tenderade att 

vara mer missnöjda än normalviktiga. Vi tror också att de överviktigas dåliga 

självförtroende berodde på deras kroppsvikt och detta ledde till ovilja att utföra aktiviteter 

tillsammans med andra. Det dåliga självförtroendet blev också ett slags självförakt mot 

den egna kroppen på grund av att de upplevde en maktlöshet kring att de inte lyckades gå 

ner i vikt. Men även en stark ilska kring att de blivit så stora. Vi kan se att det finns ett 

samband mellan en negativ självbild, dåligt självförtroende och övervikt. 
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Övervikt handlar framförallt om känslor som stress, oro och i vissa fall även ångest. 

Dessa känslor kan ge upphov till ytterligare negativa upplevelser som missnöje, 

uppgivenhet, besvikelser och dåliga matvanor som i sin tur kan leda till att maten blir ett 

sätt att döva de negativa känslorna (Stahre, 2007). Vårt resultat visar att de personerna 

med övervikt har sämre livskvalitet, mer sjuklighet och sämre psykosocial funktion än 

andra grupper av kroniskt sjuka och skadade. De personerna med fetma och övervikt hade 

också ökad risk för att utveckla depressiva symtom jämfört med normalviktiga (Lindroos 

& Rössner, 2007). 

 

Det framkom också av vårt resultat att överviktiga känner skuld och skam för sin 

övervikt. Många får skamkänslor av att vara tjocka som gör att de känner sig misslyckade 

i samhället. Wiklund (2003) knyter ordet skam till lidandet som innebär att man inte har 

kontroll över sin hälsa samt de begränsningar av aktiviteter som andra individer gör i 

vardagslivet. I vissa fall är känslan av skam och skuld stor, samhället upplevs vara 

anpassat för normalviktiga människor, vilket leder till inställningen att inte kunna passa 

in. Detta kan övergå till rädsla för att vara ute, och därmed till ensamhet som leder till att 

de flesta överviktiga isolerar sig från omvärlden. Vi har kunnat se i studierna att de 

överviktiga ofta upplevde skuld och skamkänslor även i mötet med familjemedlemmar, 

kamrater, vårdgivare och andra människor. 

 

Ett gott möte mellan vårdare och patient är mycket viktigt för att en vårdande relation skall 

kunna uppstå (Dahlberg m.fl.,2003; Wiklund, 2003). Författarna till denna studie har en 

inställning som överensstämmer med Dhalberg m fl och Wiklund att sjuksköterskan måste 

främja ett gott möte och ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten och då visa tillit, 

empati, förståelse och ömsesidighet. Det är vid total ömsesidighet som den vårdande 

relationen befinner sig på ett plan där vårdaren ser patienten som subjekt, en unik individ, en 

människa bestående av kropp själ och ande (Eriksson, 2000). 

 

Resultatet visar att de personer med övervikt upplever lidande i relation till vården, att 

personalen inte var öppen mot dem, att de blivit kränkta och fått nedvärderande 

kommentarer gällande sin vikt som dessutom medverkat till en ökad känsla av skuld och 

skam. Att sjukvårdspersonalen hade en dålig attityd till fetma var inte främmande och att 

de upplevde att de blivit orättvist bemötta av sjuksköterskorna på grund av sin vikt, 
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framkom i vårt resultat. Därför är det viktigt att sjuksköterskan visar sitt empatiska 

förhållningssätt genom sin kunnighet och vilja att leva sig in i en annan människas 

situation (Malmsten, 2008).  Omvårdnaden kring övervikt bör handla om att motivera 

patienten till bestående viktnedgång och ändrad livsstil (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2008). Vi anser också att ändrad livsstil och kostvanor samt ökade fysiska aktiviteter är 

viktigt, för att öka kroppens energiförbränning. Sjuksköterskans roll är att motivera och 

stödja dessa patienter i sin kamp mot ett hälsosammare liv (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Resultatet ger oss även en stark känsla för hur viktigt det är att se människan i kroppen och 

inte vara för snabba med vår egen förförståelse i mötet med nya personer eftersom att det så 

lätt kan leda till missförstånd och onödigt lidande för patienten (Birkler, 2007). 

 

8.3 Slutsats/er 

Studien visar att personer med övervikt upplever att de inte blir sedda som en hel 

människa att samhället bara ser övervikten och inte personen bakom sjukdomen. Vidare 

visar studien hur de överviktiga upplever både psykisk och fysisk ohälsa.  Att vara 

överviktig innebär många gånger ett lidande i dagens samhälle då det är svårare att bli 

accepterad och det ger en känsla av att vara onormal. Denna kunskap hjälper oss att förstå 

värdet av den individanpassade vården. Genom att försöka ta in och förstå patientens 

livsvärld ge stöd och motivera till en förändrad livsstil har sjuksköterskan ett betydande 

roll i vården och omvårdnaden. 

 

8.4  Klinisk betydelse 

Det är ytterst viktigt att sjuksköterskan i sitt arbete, inte minst inom primärvården, 

fördjupar sina kunskaper och erfarenheter i detta ämnesområde, för att öka förståelsen för 

de överviktiga människornas situation. Det är också viktigt att främja effektiva metoder 

för viktnedgång och att de ska kunna erbjuda den bästa omvårdnaden samt initiera 

bestående livsstilsförändringar. 
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8.5  Förslag på vidare forskning/utveckling 

Författarna till denna uppsats önskar att flera forskare belyser de överviktigas problem 

såväl inom samhället som i det privata livet i synnerhet problemen kring viktnedgång och 

livsstils- och beteendeförändringar. Det hade varit intressant att göra en studie om hur 

sjukvårdspersonal bemöter och behandlar personer med övervikt och om det finns någon 

skillnad jämfört med normalviktiga. Vår förhoppning är också att intresset ökar för att 

forska vidare kring bemötandet av de personerna med övervikt inom sjukvården för att se 

hur man på bästa sätt kan minska deras lidande och minska stigmatiseringen. 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
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Bilaga 2: Artikelsökning 

Datum Databas Begränsning Sökord Antal träffar Använda 

artiklar 

23 Mars 

2011 

CINAHL  Tid: 2000-

2011 &Vuxna   

Obese AND 

experience 

AND 

qualitative 

9 3 

Nr. 3, 5, 9 

23 Mars 

2011 

PUB-MED Tid: 2000-

2011 & Vuxna  

obesity AND 

experience 

AND 

qualitative 

24 1 

Nr:23 

23 Mars 

2011 

PUB-MED Tid: 2000-

2011 & Vuxna 

Obese AND 

experience 

AND daily life 

13 2 

Nr. 1, 10 

23 Mars 

2011 

PUB-MED Tid: 2000-

2011 & Vuxna 

obesity  AND 

stigma AND 

qualitative  

14 3  

Nr. 1, 2, 3 

23 Mars 

2011 

PUB-MED Tid: 2000-

2011 & Vuxna 

Obesity AND 

stigma AND 

experiences 

13 1 

Nr. 5 
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Bilaga 3: Litteraturmatris 

Författare 

 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat/Kvalitetsbedömning 

Chang, Y-J., Liou, Y-

M., Sheu, S-J., & Chen, 

M-Y. 

Unbearable weight: Young 

adult women´s experiences 

of being overweight 

Journal of nursing 

research (2004) 

Att undersöka unga 

kvinnors upplevelse som 

tycker att de är 

överviktiga 

Kvalitativa intervjuer med 5 

unga kvinnor om övervikt 

och fetma. 

Deltagarna upplevde att de var 

överviktiga, samhället föredrog 

smala kroppar och att gå ner i vikt 

var en ändlös kamp.  

 

Grad: Medel 

 

Forhan, M., Law, M., 

Vrkljan, B., &Taylor,P 

The experience of 

participation in everyday 

occupations for adults 

with obesity 

Canadin Journal of 

Occupational Therapy 

(2010) 

 

Att beskriva erfarenheten 

av vuxna med fetma och 

tillhörandeinverkan på 

arbetes liv inom yrken i 

det dagliga 

livet. 

7 kvinnor och 3 män deltog i 

ett 

överviktsbehandlingsprogram 

och de blev intervjuade. 

Data tolkades med hjälp av 

beskrivande 

fenomenologiska metoder. 

Deltagarna betonade motsättningar, 

hinder och överlevnadsstrategier 

över 

och inom specifika yrken. Även 

deltagande i alla yrken i det dagliga 

levande beskrevs kvaliteten och 

mängden av yrken var påverkad av 

verklig 

och upplevda hinder inom miljön. 

  

Grad: Bra 

 

Golden, A., Greenwald, 

M., & Rogge, M. 

 

Obesity, stigma and 

civilized  

Oppression 

 

Advances in  

nursing science  

(2004) 

 

Syftet med denna studie 

att undersöka hur 

överviktiga personer lever 

med kroniska sjukdomar 

En Kvalitativ femonelogi 

studie, 

4 man och 14 kvinnor 

intervjuades. 

Deltagarna i studien visade ofta 

erfarenheter av stigmatisering och 

diskriminering på grund av sin fetma 

De kända sig maktlösa för att kunna 

betraktas som vanliga individer i 

samhället. 

 

Grad: Bra 
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Lewis, S., Thomas, S.L., 

Blood, R.W., Hyde, J., 

Castle, D.J., 

&Komesaroff, P.A. 

Do health beliefs and 

behaviors differ according 

to severity of obesity? A 

qualitativestudy of 

Australianadults 

Intrernational  journal of 

enviromental research 

and public health (2010) 

Syftet med denna studie 

att upplysa skillnaderna 

mellan överviktiga 

respektive normalviktiga 

personer 

Beskrivande kvalitativ studie 

med fördjupade intervjuer. 

141 deltagare, 36 män och 

105 kvinnor. 

De normalviktiga deltagarna 

upplevde bara ett litet behov av att gå 

ner i vikt av hälsoskäl medan de 

överviktiga deltagarna upplevde ett 

betydelsefullt behov av vikt nedgång 

men kände sig maktlösa inför den 

uppgiften.  

 

Grad: Bra 

Lewis, S.,  Thomas, S., 

Hyde, J., Castle, D., 

Blood, R., 

&Komesaroff, P. 

 

"eIdon'tteatahamburger 

and large chips every 

day!"A 

qualitative study of the 

impact of public health 

messages about obesity on 

obese adults 

 

BMC Public Health 

(2010) 

 

Studien syftade till att 

utforska hur folkhälsan 

rapporter  

om övervikta reaktion 

hos feta individer i 

Australien 

 

En kvalitativ studie som 

syftar till att växa på 

förekommande forskning 

genom att undersöka 

personer med fetma. I 

studien används djupgående 

intervjuer med  

106 kvinna och 36män. 

 

Deltagarna i studien beskrev känslan 

som stigmatiserade och brist på 

realistiska lösningar. 

Behovet av information som 

förmedlar riskerna med fetma och 

samtidigt minimera eventuell 

stigmatisering av överviktiga 

individer. 

 

Grad: Medel 

 

Merrill, E., &Grassley, 

J. ruta  

 

Women‟s stories of their 

experiences as overweight 

patients.  

 

Journal of Advanced 

Nursing  

(2008) 

 

Syftet med denna studie 

att belysa kvinnornas 

upplevelse som 

överviktiga patienter i 

sjukvården 

Det intervjuades 8 kvinnor i 

ålder 20-61 år som var 

bosätta i USA. Alla de 

medverkande hade upplevt 

någon form av 

hälsosjukvård.  De blev 

intervjuades med hjälp av 

bandspelare. 

 

Studien belyser behovet av en mer 

noggrann förståelse av en överviktig 

kvinnans erfarenhet. Överviktiga 

kvinnor upplever sjukvården som en 

ständig kamp då de anser sig vara 

utstötta samt upplevelse av att de 

inte passar in i samhället. De känner 

sig annorlunda och inte likvärdiga 

andra smala kvinnor. 

 

Grad: Bra 
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Ogden, J,.&Clementi, C The experience of being 

obese and the many 

consequences of stigma 

Journal of Obesity (2010 Syftet med denna studie 

att utforska hur feta 

personer upplever sin 

fetma och att undersöka 

hur detta kan påverka 

deras motivation till 

förändring i livet 

 

En kvalitativ studie med 

fördjupande intervjuer . 

46 deltagare, 12 män och 34 

kvinnor 

Deltagarna upplevde sig själva som 

”fula missfoster” . Deras upplevelse 

var på grund av fetma och svårighet 

med stigmatiseringen i samhället.  

 

Grad: Bra 

Puhl, R., Moss-Racusin, 

C., Schwartz, M., 

&Brownell.,K. 

 

Weight stigmatization and 

bias reduction: 

perspectives 

of overweight and obese 

adults. 

 

Advance Access 

publication 

(2007) 

 

Syfte med denna studie 

att beskriva deras 

personliga upplevelser av 

viktfördom. 

En kvalitativ studie metoder 

samt enkät frågor 274 

kvinnor och 44 män deltog. 

Deltagarna i studien visar att feta 

individer upplever besvikelse  

över många egendomar av mer 

stigmatiserande möten i nära 

relationer,  

inklusive föräldrar, makar och 

vänner till överviktiga  

personer.  

Grad: Bra 

 

Pain, H,. & Wiles, R. 

 

The experience of being 

disabled and obese 

Disability and 

Rehabilitation (2006) 

Syftet med denna studie 

att undersöka erfarenheter 

av funktionshindrade och 

gravt överviktiga 

människor som bor i 

gemenskapen. 

En kvalitativ studie som 

består av djupa intervjuer 

med ett urval av sex 

överviktiga, 2 män och 4 

kvinnor 

Det kom fram i studien att 

erfarenheter från det dagliga livet 

har en stor betydelse hos feta 

människor. 

Deltagarna fann att deras hem och 

miljöer gemenskapen var sällan 

tillräcklig för sin storlek. 

Svårigheter identifieras i 

förhållande till tillgång till och 

negativa attityder och behandling 

från personalen 

 

Grad: Bra 
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Thomas, S., Hyde, J., 

Karunaratn, A., Herbert, 

D., &Komesaroff, P.A.  

 

Being “fat" in today"s 

world: a qualitative study 

of the lived experiences of 

people with obesity in 

Australia  

 

Journal compilation ( 

2008) 

Att utveckla en 

djupgående bild av 

överviktigas upplevelser 

av att leva med fetma och 

effekten av 

sociokulturella faktorer 

om människor som lever 

med fetma 

Kvalitativ metod med  

djupgående 

semistrukturerade intervjuer 

41 kvinna och 4man 

De flesta av deltagande har kämpat 

med övervikten hela tiden . 

Samtliga upplevde diskriminering 

och stigmatisering. Många av dem 

upplevde skuld och skam på grund 

av sin övervikt. Känslan av skuld 

och skam på grund av misslyckade 

försök till viktminskning. 

 

Grad: Bra 
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Bilaga 4. Meningsenheter 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

”…you feel you´ve got to try so 

much harder in life to be 

accepted. You put on a brave face 

and smile and joke a lot but inside 

its awfull.” 

”…Du känner att du måste försöka 

så mycket mer för att bli 

accepterad. Du sätter på dig ett 

tappert ansikte och ler och skämtar 

mycket men på insidan känns det 

hemskt.”  

Måste försöka mycket mer för att 

bli accepterad 

Svårt att bli accepterad Stigmatisering 

To lose weight:  

”Anger or passion is usually what 

gets me motivated…The anger 

coming at myself for allowing 

myself to get that way to begin 

with.”  

Om att gå ner i vikt: 

” Ilska eller passion är vanligtvis 

det som får mig motiverad…Ilska 

mot mig själv för att jag tillät mig 

själv att bli så här från början.” 

Arg på mig själv för att jag lät 

mig bli så här stor 

Självförakt Dåligt självförtroende och 

självförakt 

Participants described the 

emotional consequences of 

their weight using terms such as 

“miserable”, “depressed”, 

“disgust”, “killing myself ”, 

“ashamed”, “guilt”, and “hate” 

Deltagarna beskrev den 

känslomässiga konsekvenserna av 

sin vikt med hjälp av termer som 

"olycklig", "deprimerad", 

"äckel", "döda mig", "skäms", 

"skuld" och "hat" 

 

Stärka känslor som skuld, skam 

och hat. 

Skuld Skuld och Skamkänslor 



 

6 

Many interviewees described the 

problems they faced by 

being obese in a world designed 

for thinner people. They 

provided a multitude of examples 

of day-to-day behaviours 

which were problematic due to 

their weight including 

shopping for clothes, putting on 

their shoes and socks, 

playing with children, becoming 

stuck in the bath, not being 

able to fit into bus seats or chairs, 

and having problems doing 

housework. 

Många intervjupersoner beskrev de 

problem som de möter 

är feta i en värld avsedd för tunnare 

människor. De 

gav en mängd exempel på dag-till-

dag beteenden 

som problematisk på grund av sin 

vikt inklusive 

handla kläder, sätta på sina skor 

och strumpor, 

leka med barn, att fastna i 

badkaret, som inte är 

kunna passa in i buss säten eller 

stolar, och har problem att göra 

hushållsarbete. 

 

Övervikten skapar hinder för att 

befinna sig ute i samhället. 

Hinder i socialisering  Social isolering och ensamhet  

 

 


