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Abstrakt 
Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem bland befolkningen globalt 
sett. Bidragande orsaker kan vara ärftlighet, felaktig kost och brist på 
motion. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers 
upplevelse av att leva med övervikt och fetma. Litteratursökningen 
resulterade i tio vetenskapliga artiklar, som analyserades med kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i tre slutkategorier: att 
känna sig illa bemött av andra, att hela livet kretsar kring vikten och att 
försöka gå ner i vikt och att kroppsstorleken medför begränsningar. I 
resultatet framkom det att personer med övervikt upplevde sig illa bemötta 
och diskriminerade av familj och samhället. De upplevde även att deras 
vikt och kroppsstorlek medförde begränsningar i vardagen. Deras liv 
kretsade kring vikten och viktnedgång. Genom en ökad kunskap och 
förståelse hos hälso- och sjukvårdspersonal kan personer som lever med 
övervikt och fetma ges ett bättre bemötande och en omvårdnad som möter 
deras individuella behov. 
  
Nyckelord: Upplevelse, övervikt, fetma, bemötande, kvalitativ studie, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Övervikt och fetma är viktiga hälsofrågor världen över, som kan ses som ett hälsoproblem som 

ständigt ökar. Världshälsoorganisationen [WHO] genomförde en undersökning 2007, som visar 

att 1 miljard vuxna är överviktiga världen över, varav 300 miljoner lever med fetma. Övervikt är 

mer vanligt hos män jämfört med kvinnor i åldrarna 16 till 84 år. Att drabbas av fetma visar sig 

vara störst i åldrarna 45 till 64 år det gäller både för män och kvinnor, och anses vara lägst i 

åldrarna 16-29 år (Nationella folkhälsoenkäten, 2008). Body mass index (BMI) anses vara det 

vanligaste måttet att beräkna relationen mellan vikt och längd. BMI räknas ut det genom att dela 

kroppsvikten i kilo med kroppslängden i meter upphöjt till två. Detta kan ses som en grov 

riktlinje eftersom fett hos en person är individuellt och BMI inte tar hänsyn till muskelmassa, 

vilket i regel väger mer än fett. WHO definierar övervikt hos en person när måttet överstiger 25 

på BMI skalan. När värdet överstiger 30 anses personen ha fetma och när värdet överstiger 35 

svår fetma samt vid 40 klassificeras det som extrem fetma (WHO, 2011). 

 

Övervikt är ett hot mot hälsan och kräver interventioner för att motverka ohälsa. Fetma är en 

kronisk metabolisk sjukdom, som räknas till en av de största riskfaktorerna för att drabbas av till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur kan leda till dödlighet Två av de vanligaste 

orsakerna och riskfaktorerna för att bli överviktig är fysisk inaktivitet kombinerat med felaktig 

kost, samt ärftlighet (Lazarou & Kouta, 2010). Personer med övervikt har ofta dålig 

kroppsuppfattning och ett sämre självförtroende (Poon & Tarrant, 2009). Toombs (1993, s.51-58, 

89-93) menar att människan inte har sin kropp, inte heller äger sin kropp utan att hon är sin 

kropp. Så länge människan är frisk tar hon sin kropp förgiven men när man drabbas av sjukdom 

ändras tillvaron och kroppen kan inte längre tas förgiven. När människan inte längre kan 

kontrollera eller ha kontroll över sin kropp, kan kroppen istället ses som en fiende. Människan 

blir medveten om att hon är fast i sin egen kropp eftersom hon är sin kropp. En människas 

livsvärld kan krympa om denne känner att kroppen utgör ett hinder i dennes dagliga liv. Kroppen 

kan även vara en begränsning för att kunna utföra vissa aktiviteter som hör till vardagen. 

 

Enligt Brown och Thompson (2007) anser sjuksköterskor att övervikt och fetma är ett känsligt 

och svårt ämne att tala om, eftersom personer med övervikt ofta har en negativ stämpel i 

samhället och att de inte vill såra patienten. Sjuksköterskor föredrar när patienten själv tar upp 

ämnet. De beskriver också att det är viktigt att ta upp övervikt på rätt sätt, att inte säga direkt till 
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patienten att hon eller han är överviktig utan gå runt ämnet på ett annat sätt så att patienten inte 

blir offensiv. Egen kroppsstorlek har också betydelse när man möter en person med övervikt. 

Sjuksköterskor har fått höra att en normalviktig aldrig kan förstå hur det är att vara överviktig, 

och dessa har även känt sig obekväma med att ta upp ämnet. En sjuksköterska med övervikt kan 

däremot relatera till hur det är att kämpa med sin vikt och kan ge råd på ett annat sätt. Andra har 

känt att de inte är någon bra förebild, eftersom de själv är överviktiga trots att det är ohälsosamt 

(Brown & Thompson, 2007). Sjuksköterskor har en viktig roll vid rådgivning, att motivera till 

viktminskning samt ta hand om personer med övervikt och fetma, som har problem med sin 

hälsa. Trots detta finns det ibland negativa attityder bland sjukvårdspersonal mot personer som 

lever med övervikt och fetma, precis som det finns i samhället i stort. Om en sjuksköterska ska 

kunna ge en effektiv och bra vård till personer med övervikt är det därför viktigt att inte döma 

patienten på förhand utan försöka att förstå patienten och undvika negativa attityder (Poon & 

Tarrant, 2009). 

 

Andersen, Saribay och Thorpe (2008) belyser att startpunkten för ett bra bemötande kan vara att 

patienten känner sig välkommen inom vården och att vårdpersonalen visar respekt, förtroende 

samt vänlighet. Personer som inte blir bemötta på ett värdigt sätt kan känna sig åsidosatta och 

utelämnade. Eriksson (1995) beskriver att genom att kränka en människas värdighet kränker du 

även dennes värde som människa, och tar ifrån människan möjligheten att denne kan vara en 

människa fullt ut. Att som sjuksköterska visa ett personligt intresse för patient, dennes situation 

och ge stöd är av vikt för att relationen mellan sjuksköterska och patient ska bli starkare. Om en 

patient känner att vårdpersonal behandlat denne dåligt och inte ber om ursäkt kan det för 

patienten skapa ett lidande, vilket gör att patienten känner sig kränkt och ovälkommen i vården.  

 

Kunskap om och förståelse för personers upplevelser av att leva med övervikt och fetma är viktig 

för sjuksköterskor, vars uppgift är att stödja dem. Denna studie kan resultera i en kunskap 

gällande personernas upplevelse av sin situation. Det är av stor vikt att personer som söker hälso- 

och sjukvården ska få hjälp och stöd utifrån sina behov och att de ska bli bemötta på ett trevligt 

och respektfullt sätt. Som sjuksköterska är det av stor vikt att ha kunskap och vara medveten om 

vilken betydelse en god vård har. Till sjuksköterskans uppgift hör ett ansvar om patientens 

omvårdnadssituation, och för att omvårdnaden skall bli god krävs det att patienten möts med 
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respekt och tillit. Detta kan främjas genom en god relation mellan sjuksköterska och patient.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med övervikt 

eller fetma. 

 

Metod 

En kvalitativ studie har valts eftersom det har fokus på människors upplevelser. Enligt Polit och 

Beck (2008, s. 17) har den kvalitativa metoden fokus på personens subjektiva upplevelser av ett 

visst fenomen, ämne eller problem. Resultatet inom den kvalitativa forskningen grundar sig på 

de erfarenheter som personer som medverkar i studierna har (Polit & Beck, 2008, s. 17). Genom 

att använda sig av kvalitativa metoder, undersöks personers uppfattningar, behov, erfarenheter, 

värderingar och önskemål. Dessa metoder är viktiga för att förstå vad som vad som påverkar 

förändringar i upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 87). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen (tabell 1) av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Sökorden som användes i databaserna var: overweight, obesity, qualitative, patient, lived 

experience, adults och experience. Först söktes varje ämnesord var för sig och sedan 

kombinerades de olika sökorden. Sökorden kombinerades ihop med AND, för att kunna använda 

flera sökord samtidigt. När artiklarna söktes användes alltid antingen sökordet overweight eller 

obesity. Artiklar har även sökts via referenslistor. Inklusionskriterier var kvalitativa studier, 

vetenskapligt granskadestudier publicerade efter 2000, vuxna personer med övervikt eller fetma, 

studier på engelska. Artiklarna som motsvarade syfte valdes ut genom att läsa studiernas 

abstrakt. En svårighet var att finna tillräckligt med studier. Fem studier hittades genom sökning i 

databaserna. Utifrån dessa studiers referenslistor hittades även fem stycken som kom att ingå i 

analysen. Det finns många studier gjorda om övervikt och fetma, men inte om personers 

upplevelser av att leva med det (Tabell 2).   
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningar 
 

Syftet med sökning: personers upplevelser av att leva med övervikt och fetma. 
 
CINAHL 110214     

Söknr *) Söktermer Filter **) Antal träffar Antal valda 

1 FT Overweight  5836  
2 FT Obesity  28271  
3 FT Lived experience  1792  
4 FT Experience  71312  
5 FT Qualitative studies  34969  
6  Adults  50190  
7  1 AND 4 AND 6        19 1 
8  2 AND 4 AND 5        38 1 
9  Overweight X       21 1 
10  Obesity X       60 1 
 
 

Pubmed    110214     

Söknr 
 
1 

*) 
 
FT 

Söktermer 
 
Overweight 

Filter **) Antal träffar 
 
114606 

Antal valda 

2 FT Obesity  143417  
3 FT Lived experience  2389  
4 FT Experience  354765  
5  Qualitative studies  26137  
6  Adults  5048425  
7  1AND 4 AND 6  1434  
8  2 AND 4 AND 5  17  
9  Overweight AND 

encounters 
 44 1 

 
 
Manuell 
sökning 

110214 Antal valda artiklar    5 

 
Filter *) FT Fritext 
Filter **) Qualitative studies  
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de artiklar som hittades gjordes för att bedöma artiklarnas kvalitet. 

Artiklarna granskades enligt kvalitetsbedömningsformulär i Willman et al.(2006, s. 156-157). De 

kriterier som bedömdes var till exempel om det fanns en tydlig problemformulering, antal 

deltagare, ålder, kön, hur kontexten var presenterad och om urvalet var relevant till studien. 

Granskningsformuläret innehöll 14 frågor, och varje fråga i formuläret gav 0-1 poäng. 14 poäng 

motsvarade 100 % i kvalitetsgranskningen. För en hög kvalité i studien krävdes 80-100 % (grad 

1), för medel 70-79 % (grad 2) och för låg 60-69% (grad 3). Alla studier som ingick i analysen 

kvalitetsgranskades var för sig av författarna för att efteråt kunna jämföras för att se om 

graderingen skett likartat och för att sedan göra en gemensam bedömning. Att kvalitetsgranska 

enskilt ökar trovärdigheten enligt Willman et al. (2006, s.83-96). Artiklarna som svarade mot 

syftet i vår litteraturstudien var alla av medel och hög kvalité. Inga studier av låg kvalitet 

hittades.   
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Tabell 2 översiktstabell över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/   
År/Land 

Typ av 
studie  Deltagare  

Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

Chang, 
Liou, Sheu, 
Chen 
 
2004 
Taiwan 
 

Kvalitativ  5deltagare, 
samtliga 
kvinnor 

Semistrukturerade och 
djupgående intervjuer 
/Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Resultatet visade att 
deltagarnas 
upplevelser om att 
identifiera sig som 
överviktig, viktens 
betydelse och 
attraktivitet, 
känslomässiga 
reaktioner till att 
vara överviktig och 
viktminskningsproc
essen. 

Medel 

Crossrow, 
Jeffery & 
McGuire 
 
2001 
USA 

Kvalitativ 17 kvinnor 
och 14 män 
deltog 

Fokusgrupp intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Resultatet visade 
olika upplevelser av 
förolämpningar, 
diskriminering och 
trakasserier.  
 

Hög 

Forhan, 
Law, 
Vrkljan 
&Taylor 
 
2010 
Kanada 

Kvalitativ 7 kvinnor 
och 3 män 
deltog.  

Fenomenologisk 
intervju metod/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet visade att 
alla deltagare kände 
att de hade 
begränsade 
valmöjligheter vid 
yrkesval och i 
arbetslivet. 

Hög 

 
 
Goodspeed, 
Grant & 
Boersma 
 
2005 
USA 
 
 

Kvalitativ 11 
deltagare, 
kön ej 
angivet.  
 

Djupgående intervjuer/ 
Hermeneutik 
fenomenologi  

Resultatet visar hur 
deltagarna 
behandlat sin kropp 
illa och hur de 
blivit behandlade 
av andra. 

Medel 
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Forts. Tabell 2  översiktstabell över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/   
År/Land 

Typ av 
studie  Deltagare  

Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

Kwan 
 
2009 
USA 
 

Kvalitativ 42 
deltagare, 
både män 
och kvinnor 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Resultatet visar att 
hälsa och skönhet 
var det som 
motiverade 
deltagarna mest till 
viktnedgång. 

Hög 

Merrill  & 
Grassley 
  
2008 
USA 

Kvalitativ 8 deltagare 
Samtliga 
kvinnor 

Individuella intervjuer/ 
Hermeneutisk 
fenomenologisk  

Resultatet visade 
följande 4 
huvudteman: att 
försöka passa in, att 
inte känna sig helt 
mänsklig, att känna 
sig avfärdad och att 
vägra ge upp. 

Hög  

 
Ogden & 
Clementi 
 
2010 
UK 
 

Kvalit
ativ 

28 kvinnor 
och 18 män 
deltog. 

Individuella intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Resultatet visade 
olika beskrivelser 
av deltagarnas 
upplevelser. Tre 
huvudteman 
uppstod effekterna 
av fetma, 
betydelsen av mat 
och rollen i sociala 
sammanhang. 
 

Hög 

Pain & Wiles 
 
2006 
UK 
 
 
 
 

Kvalit
ativ 

4 kvinnor 
och 2 män 
deltog. 

Djupgående intervjuer/ 
Grounded teori 
 

3 huvudteman 
framkom: 
Upplevelser i det 
dagliga livet, att få 
hjälp och respons 
till förändring.  
 

Hög 
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Forts. Tabell 2 översiktstabell över artiklar ingående i analysen (n=10) 

 

Författare/   
År/Land 

Typ av 
studie  Deltagare  

Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

 
Rogge, 
Greenwald 
& Golden 
 
2004 
USA 

Kvalitativ 13 
kvinnliga 
deltagare. 

Individuella intervjuer/ 
Fenomenologi 

Resultatet visade att 
deltagarna blivit 
retade, 
diskriminerade och 
dåligt bemötta av 
både okända och 
den egna familjen.  

Hög 

 
Tomas, 
Hyde, 
Karunarat
ne, 
Herbert & 
Komesaro
ff,  
 
2008 
Australien 

Kvalitativ 63 kvinnor 
och 13 män 
deltog. 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna i studien 
beskrev bl.a. att de 
ofta får påpekanden 
angående deras 
vikt. De kände även 
att vikten var en 
bidragande faktor 
till varför de inte 
fick de jobbet de 
sökt eller varför de 
fick sparken.  

Medel 

 
 
 
Analys 

De artiklar som motsvarade syftet analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån en 

manifest ansats. Analysen utgick ifrån Downe-Wamboldt (1992) och enligt denna är det åtta steg 

att utgå ifrån under själva analysprocessen. Vi har dock inte använt oss av alla steg i 

analysprocessen utan endast sex steg. Det första är att välja ut textenheter för analysen, och 

därefter kategorisera i flera steg. Analysen började med att artiklarna lästes igenom flera gånger 

och detta för att få en känsla för innehållet. Dessa artiklar numrerades från ett till tio. Analysen 

fortsatte med att textenheter identifierades och plockades ut ur texten, både enstaka meningar och 

hela stycken, som resulterade i 265 funna textenheter. Textenheterna översattes till svenska och 

kondenserades, vilket innebar att innehållet komprimerades men utan att förlora kärnan i texten. 

Därefter sammanfördes det med liknande innehåll genom en kategorisering I den första 
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kategoriseringen skapades 47 kategorier. I nästa steg kunde många kategorier sammanföras och 

det resulterade i 25 kategorier. I och med den tredje kategoriseringen sammanfördes ytterligare 

de med liknande innehåll som resulterade i 12 kategorier. Till slutkategorierna blev det tre 

stycken som är breda och innehållsrika och beskriver vårt innehåll i analysen. Under 

analysarbetet fanns original artiklarna med för att kunna återgå och kontrollera innehållet mot 

analysstegen.  

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier (tabell 3) som beskrivs i brödtext med 

referenser. Resultatet illustreras med citat från artiklarna som ingått i analysen.  

 
Tabell 3 Översikt över kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att känna sig illa bemött av andra 

Att hela livet kretsar kring vikten och att försöka gå ner i vikt 

Att kroppsstorleken medför begränsningar 

 

Att känna sig illa bemött av andra  

I en studie (Chang, Liou, Sheu & Chen, 2004) beskrev personer att de fått ta emot elaka skämt, 

blivit retade samt fått kommentarer angående sin övervikt. Det framkom att de ofta tog illa vid 

sig av andra människors tankar och kommentarer, dessa åsikter hade stor betydelse för hur de 

kände sig i största allmänhet. 

 

In fact, I care more about others' comments... I'll always ask people whether I am fat or 

not. If they remark that I'm not slim, just fit, I'll think I am very fat. (Chang et al., 2004, s. 

155) 

 

Studier (Cossrow, Jeffery & McGuire, 2001; Rogge, Greenwald & Golden, 2004) visade att 

personer som var överviktiga upplevde att andra människor uppfattade dem som lata. Personer 

beskrev att de hade fått höra att de tog för stor plats på grund av sin kroppsstorlek (Thomas, 

Hide, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Studier (Chang et al., 2004; Merill & 
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Gressley, 2008; Rogge et al., 2004) beskrev att det var svårt att ta sig igenom fördomar, 

eftersom det ofta låg till grund för det första intrycket. I en studie av Cossrow et al.(2001) 

framkom att personer med övervikt upplevde att de ofta uteslöts från sociala sammanhang, blev 

nervärderade verbalt och ofta möttes av arga blickar.  

 

Whether valid or not, there is a perception that [an overweight person] is less intelligent 

than someone who is thin. (Cossrow et al., 2001, s. 2010) 

 

I studier (Cossrow et al., 2001; Thomas et al., 2008) beskrevs att personer blev som mest 

diskriminerade när det gällde deras övervikt på läkarmottagningen. De upplevde att vikten var 

det första läkarna tog upp vid läkarbesöket. I studien (Pain & Wiles, 2006) upplevde personerna 

att hälso- och sjukvårdspersonalen kommenterade deras behov av att gå ner i vikt, och att de blev 

anklagade för deras övervikt. De upplevde även att det var svårt att få bekräftelse för det de sökte 

hjälp för eftersom fokus var på vikten. Studier (Cossrow et al., 2001; Rogge et al., 2004) visade 

att flera personer redan i barndomen blivit utsatta för förtryck och fördomar i det dagliga livet. I 

en studie (Thomas et al., 2008) beskrev personer att de alltid varit mobbade för sin vikt, vilket 

bidrog till att de kände sig ensamma och hade en känsla av att ingen ville umgås med dem på 

grund av deras övervikt.  

 

Carol has memories of her mother telling her, You 're fat and you're ugly, and your dad's 

 not going to love you.  (Rogge et al., 2004, s. 308) 

 

I studier (Cossrow et al., 2001; Kwan, 2009; Thomas et al., 2008) uttrycktes en oro över att deras 

övervikt bidragit till att de inte kunnat få det arbete som önskades. Det förekom problem vid 

anställningsintervjuer och även mobbning på arbetsplatsen som var relaterade till deras vikt. En 

studie (Kwan, 2009) visade att de att en viktnedgång hos personer med övervikt kunde medföra 

att de fick de arbete de sökte. De kände därför en frustration och förargelse över fördomar som 

de möttes av. I studier (Chang et al., 2004; Rogge et al., 2004) beskrev personer med övervikt att 

de fått kämpa mer för att få andras respekt och att de behövt bevisa att de var kompetenta i högre 

utsträckning än andra. 
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I went on a job interview and this is about 3 years ago where the guy right in front of me 

[the interviewer], right at the beginning of the interview, he wrote ´Too Fat!´ on the form 

that he had in front of him. (Cossrow et al., 2001, s. 212) 

 

Studier (Chang et al., 2004; Rogge et al., 2004) beskrev att överviktiga personer ofta 

försummades när det gällde att få träffa andra. Överviktiga män avvisades ofta på grund av sitt 

utseende, samtidigt som överviktiga kvinnor inte ens tillfrågades. I studien (Rogge et al., 2004) 

berättade kvinnor om hur de i sin ungdom aldrig blivit utbjudna och att killar aldrig ringt hem till 

dem  

 

Att livet kretsar kring vikten och att försöka gå ner i vikt 

I studier (Kwan, 2009; Rogge et al., 2004) framkom att personer var överens om att deras 

övervikt var ohälsosamt. De såg sambandet mellan övervikt, sjukdomar, för tidig död och 

upplevde en oro för sin hälsa. När personer talade om att gå ned i vikt, var en stor motivation till 

viktnedgång, att de ville undvika sjukdomar. De kände en ilska över att att ha låtit sig gå upp så 

mycket i vikt. Enligt Kwan (2009) beskrev personer att hälsan var viktig och att de fullföljde 

viktiga sociala roller för att på så sätt kunna leva ett längre och mer meningsfullt liv. I studier 

(Forhan, Law, Vrkljan & Taylor, 2010; Ogden & Clementi, 2010; Rogge et al., 2004) beskrev 

personer att en viktnedgång kunde medföra att de skulle få en större frihet och på så sätt fler 

valmöjligheter. 

 

So from point A to point B, I’ll get there on time. So I consider myself being healthy in the 

sense that I can get my butt up and run [laughs]. I might be out of breath but I can get 

there. (Kwan, 2009, s. 1226) 

 

En studie (Kwan, 2009) upplevde personer att det var en ständig kamp att vilja gå ner i vikt och 

att acceptera sig själv. Studier (Chang et al., 2004; Rogge et al., 2004; Thomas et al., 2008) 

beskrev att personer skulle kunna göra vad som helst för att gå ner i vikt. Personer med övervikt 

la skulden på sig själv för att ha försatt sig i situationen och kände skam över detta. I studier 

(Merill & Grassley, 2008; Rogge et al., 2004) beskrev personer att övervikten var de värsta i 

deras liv eftersom den var ständigt närvarande.   
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Weight reduction is very important...my body is the first impression I give to others. No 

matter whether you are applying for a job or whatever, the first impression you give 

others is pretty important. (Chang et al., 2004, s. 156) 

 

Studier (Goodspeed Grant & Boersma, 2005; Merill & Grassley, 2008; Ogden & Clementi, 

2010) visade att personer var övertygade om att övervikten berodde på deras gener och brist på 

självkontroll. De hade förgäves försökt gå ner i vikt men inte lyckats. Personer beskrev att mat 

gav tröst och att de åt för att det var ensamma, stressade eller deprimerade. Att äta kunde liknas 

vid ett drogberoende, som resulterade i en självförebråelse över att inte kunna sluta. De var 

medvetna över att de saknade kontroll över sitt ätande. 

 

I am not my weight. I am not my weight. When you look at me, see me as you would look 

at any other normal person with a condition. Don’t look at me as some huge overweight 

woman who needs your help.(Merill & Grassley, 2008, s.142) 

 

I studier (Chang et al., 2004; Kwan, 2009; Rogge et al., 2004) beskrev personer att välbefinnande 

var förknippat med att vara smal och se bra ut. För dem var utseende och attraktion ett av de 

främsta skälen till att vilja gå ned i vikt. De flesta var dock kritiska mot rådande skönhetsideal 

och menade att det var orealistiska ideal som skapade stor press. De beskrev även att de inte själv 

lida av sjuklig fetma. Än mindre ansåg de sig vara sjukliga eller fula utan att de kände sig som 

lyckliga människor. I studien (Merill & Grassley, 2008) uttryckte personerna att de var mer än 

sin vikt och att deras personlighet borde vara viktigare än utseendet. 

 

There would be people who would say, You know, you are so pretty, if all you'd lose is 

twenty pounds. I'd lost eighty pounds at one time... and I thought, "If only you knew. I 

was starving myself and I needed to lose another twenty pounds. (Rogge et al., 2004, s. 

307) 

 

Att kroppsstorleken medför begränsningar  

I en studie (Cossrow et al., 2001) framkom att män och kvinnor var överens om att kvinnor var 
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mer accepterande och toleranta när det gällde vikt och utseende hos män, än vad män var mot 

kvinnor. I en studie (Chang et al, 2004) beskrev personer att de inte kunde bära upp vackra 

kläder eftersom det inte fanns i deras storlek. De kände att det var kläderna som valde dem 

istället för tvärtom. Personer kände även att sig otillräckliga och blev avfärdade på grund av sin 

kroppsstorlek.  

 

When you go shopping for clothes, if you are proud of your body, you can tell the 

salesperson that you want to try on this and that. When I was heavy, I didn't go shopping 

for clothes at all. Because sometimes even the sellers said:" we don't have your size" or 

"this may look prettier on a thinner person. (Chang et al., 2004, s. 156) 

 

Studier (Cossrow et al., 2001; Rogge et al., 2004) visade att personer upplevde att de ständigt 

påmindes om att överviktiga personer inte ”passar in” på offentliga platser på grund av deras 

kroppsstorlek. Offentliga platser upplevdes vara utformade för smala människor, och att ingen 

hänsyn togs till alla storlekar. Att delta i offentliga sammanhang kunde vara både förödmjukande 

och obehagligt. De kände att bristen på bekväma och större utrymmen uteslöt dem från att delta i 

normala sociala evenemang och aktiviteter.  

 

We were given tickets through work to a game, and we were sitting in the lower level. My 

ass was too big for the seats, so it was very difficult for me to fit into the seats. During the 

game, it was very uncomfortable, so that was... very embarrassing. (Rogge et al., 2004, s. 

308) 
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personers upplevelse av att leva med övervikt 

och fetma. Analysen resulterade i tre slutkategorier: att känna sig illa bemött av andra, att hela 

livet kretsar kring vikten och att försöka gå ner i vikt, samt att kroppsstorleken medför 

begränsningar.  

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att personer med övervikt känt sig illa bemötta, 

diskriminerade och utsatta för fördomar både av familj, samhället och hälso- och sjukvården. Det 

framkom även att de upplevde sig ha en negativ stämpel i samhället och att de att övervikten 

påverkade hälsan både fysiskt och psykiskt, vilket skapade en stress hos dem. Enligt Juang och 

Alvarez (2010) är diskriminering ohälsosamt oavsett ålder, eftersom det är kränkande och kan 

orsaka men för livet. I de tidiga tonåren är en människa som mest mottaglig för detta, därför är 

det framförallt viktigt att fokusera på diskriminering i den åldern. Enligt Hansson, Näslund och 

Rasmussen (2010) är diskriminering en bidragande faktor till viktrelaterad stress som kan 

påverka personers hälsa och förutsättningar i livet negativt. Diskriminering och övervikt är båda 

associerade med depression, lågt självförtroende och mentala hälsoproblem. Lågt självförtroende 

kan påverka människors perception och är därför viktig att uppmärksamma. Det kan även 

influera personers upplevelse av diskriminering. Det är dock viktigt att ha i åtanke att negativa 

attityder och fördomar inte alltid behöver resultera i diskriminerande handlingar. McCabe, 

Bostwick, Hughes, West och Boyd (2010) menar att diskriminering kan bidra till en fientlig och 

stressig miljö som i sin tur bidrar till ohälsa för personerna som blir utsatta för det. Enligt 

McLaughlin, Hatzenbuehler och Keyes (2010) är diskriminering på grund av övervikt och fetma, 

etnisk bakgrund, sexuelläggning eller kön en bidragande faktor som kan leda till ökad ångest. 

Hudelson, Kolly och Perneger (2010) visar att personer som upplevt diskriminering inte upplevt 

vården som bra och att de inte alltid blivit behandlade med respekt och värdighet för den person 

de är. De skulle heller inte rekommendera vården eller sjukhuset till andra på grund av detta. 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha i åtanke att ge lika vård till alla, och inte låta arbetet 

påverkas av egna tankar och fördomar. Det finns hälsorisker med övervikt så det är viktigt att ta 

upp detta på ett bra sätt så att patienten inte ska känna sig kränkt eller utsatt. Alla människor är 

unika och har samma rättigheter, oavsett utseende, härkomst och sexuell läggning, därför ska alla 
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ha rätt till samma omvårdnad och ha samma värde (Socialstyrelsen, 2006). Jämlik vård eller vård 

på lika villkor kan innebära olika för alla människor. Det kan yttra sig i att alla får vård utefter 

sina behov eller att vården delas lika för alla (Diaz, 2009, s. 19). Ptacek och Ellison (2000) 

menar att när hälso- och sjukvårdspersonalen ska kommunicera med patienterna är det viktigt att 

de visar att de bryr sig om dem som människor och att de är tillgängliga och tillhandahåller både 

information och emotionellt stöd. Det viktigt att ha i åtanke att patienten själv inte alltid ser 

övervikten som ett problem och i vissa fall inte heller vill göra något åt det. 

 

Det framkom i resultatet i litteraturstudien att personer med övervikt och fetma upplevde att 

deras liv till stor del kretsade kring deras vikt och att försöka gå ner i vikt. De kämpade med att 

gå ned i vikt för att uppnå en bättre hälsa, få ett mindre begränsat liv och bli attraktivare. En 

studie (Liechty, 2010) visar hur viktig kroppsbilden är för att kunna förstå och förutspå 

viktkontroll beteenden, psykisk och fysisk hälsa. Dålig kroppsuppfattning kan visa sig i missnöje 

över kroppen, vilket kan kopplas samman med ätstörningar, ineffektiva dieter, lågt 

självförtroende och depression. Missnöje över kroppen är högst bland kvinnor och kan redan ha 

börjat i barndomen. Personer som bantar genom att till exempel räkna kaloriintag, misslyckas 

ofta med sin viktnedgång vilket kan få konsekvenser hälsomässigt. Många går istället upp i vikt, 

blir deprimerade och utvecklar en ätstörning. Att försöka gå ner i vikt genom träning har däremot 

visat sig ge positiva effekter på hälsan, till exempel en bättre syresättningsförmåga och 

muskelstyrka. En studie (Goldfield, Moore, Henderson, Buchholz, Obeid & Flament) visar att 

strävandet efter att vara smal och ha vältonade muskler ökar bland kvinnor och män. 

Skönhetsidealen som råder medför känslor av skam och skuld över sin kropp vilket bidrar till ett 

missnöje över kroppen. För att uppnå dessa ideal ökar bantningen. Enligt Vocks, Hechler, Rohrig 

och Legenbauer (2009) kan en felaktig kroppsuppfattning medföra negativa känslor mot ens 

egen kropp. Hur kroppen och kroppsstorleken uppfattas har med perception och attityd att göra. 

Det har visat sig att kroppsbilden kan påverkas av vilken typ av mat som äts eller ens humör. Vid 

nedstämdhet och dåligt humör uppskattas kroppsstorleken som större än den egentligen är. 

Personer med oro över kroppsstorlek och matrestriktioner påverkas mer av faktorer utifrån. I en 

studie (Van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2008) framkom att även 

personer som lever med anorexia upplevde att de kämpade med sin vikt, men på ett annat sätt än 

personerna med övervikt. Det visade sig i studien att personerna med anorexia endast såg 
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positiva effekter av att ha en smal kropp, vilket förmodligen har att göra med att deras självbild 

är skev och skild från verkligheten. Personerna med anorexi upplevde en osäkerhet och ångest 

över deras identitet och kroppsbild. De kände en oro och rädsla för att bli avvisade. 

Sjuksköterskornas stöd för de personer med anorexia upplevdes som väldigt viktig och till stor 

hjälp, de hjälpte personerna med att få perspektiv och att få dem att förstå att det sitter i huvudet 

och inte i kroppen. De försökte även att få dem att förstå att den kroppsbild som satt i huvudet 

inte var den rätta. Att se personen bakom ätstörningen upplevde personerna med anorexia vara 

av stor vikt att sjukvårdspersonalen gjorde när de var patienter. Samt att de blev visade stöd på 

ett jämställt och respektfulltsätt.  

 

För sjuksköterskor kan det upplevas svårt och känsligt att prata om vikten med patienter, men det 

är av stor vikt att det görs, för att undvika eventuella följder som övervikten kan resultera i. 

Patienter vill ha direkt information, kontinuerligt och på ett icke nedlåtande sätt (Hickley, 2004).  

Enligt Catlett och Lovan (2011) är det viktigt att sjuksköterskor visar sin kompetens och sina 

färdigheter i vården av sina patienter, även i jobbiga situationer. Att ha en positiv attityd, vara 

säker och ge vård på ett professionellt sätt kan underlätta.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att personer med övervikt kände att deras kropp var en 

begränsning i deras vardag. Det framkom att personer med övervikt kände sig försummade när 

de gällde att träffa eventuella partners. De kände sig ofta avvisandes på grund av sitt utseende 

och tvivlade på att de någonsin skulle träffa någon att bilda familj med. De beskrev känslan av 

att vara mer än sin kropp, och att de ständigt tänkte på sin kropp och att kroppen var det centrala. 

I studier av Söderberg, Lundman och Norberg, (2002); Olsson, Lexell, och Söderberg, (2005) 

framkom det att personer med kronisk sjukdom upplevde att deras kropp var en börda, som 

hindrade dem i vardagen. Personer som upplever att kroppen är en begränsning i livet har fått en 

större kroppsmedvetenhet där kroppen blivit det centrala i livet. Känslor som att kroppen var 

tung, att den inte fungerade som den gjort innan och att kraften inte fanns där var vanligt hos 

dessa personer. I en studie av Potgieter och Khan (2005) beskrevs upplevelser av att ha 

svårigheter med relationer och en osäkerhet över sin attraktion och potential som partner. De 

fanns även en oro över om de någonsin skulle hitta en partner, eftersom att de kände sig 

oattraktiva på grund av handikappet. Personer beskrev att de att många gånger känt sig avvisade 
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av potentiella partners, på grund av sitt handikapp. Några hade upplevt att deras förhållanden 

blivit ifrågasatta för att personen inte förstått varför deras partner velat vara ihop med en 

handikappad person.  

 

Enligt Hickley (2004) påverkar kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal både 

upplevelsen av vården och förmågan att hantera sjukdomen dagligen. Avfärdande från hälso- och 

sjukvårdspersonal framkallar ilska, rädsla och förlust av självkänsla. De insåg att de själva måste 

ta fullt ansvar för situationen, eftersom hälso- och sjukvården är begränsad. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens jobb är att vara stödjande och hjälpa, och mötet med patienten kan 

antingen stärka eller isolera.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL, SFS, 1982:763] betonar vikten av god vård. Målet är att alla 

människor ska ges god vård och kunna främja sin hälsa på lika villkor. Hälso- och sjukvården 

ska bygga på varje enskild människas värdighet och ges på ett respektfullt och likvärdigt sätt. 

Sjukvården ska vara organiserad på ett sätt att den kan garantera hög patientsäkerhet och en god 

kvalité. Vården skall utgå från forskning och beprövad erfarenhet och anpassas efter patientens 

behov. Det som karaktäriserar en god vårdkvalité är att den är patient fokuserad, individualiserad 

och behovsanpassad (Socialstyrelsen, 2006). Genom att sjuksköterskan är närvarande, visar 

samhörighet och att hon bryr sig är att utgå från en humanistisk människosyn (Attree, 2001). 

Enligt Smith, Nicol, Devereux och Cornbleet (1999) är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal utövar ett bra bemötande och har kunskap samt en förståelse för hur olika 

patienter kan uppleva sin situation. Det är även viktigt att patienten kan känna ett förtroende för 

hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det viktigt att sjuksköterskor har ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn i arbetet. Att visa respekt, ta hänsyn till patientens autonomi 

och integritet och bevara värdigheten är av stor vikt i mötet med patienten.  

 

Metoddiskussion 

I vår litteraturstudie har vi utgått från personers upplevelser och metoden som använts var 

kvalitativ innehållsanalys. För att bedöma tillförlitligheten på en kvalitativ studie används sig av 

begreppen: pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Polit & Beck, 2008 s. 539). 

Gällande trovärdigheten i kvalitativa studier är det viktigt att ha ett systematiskt 
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tillvägagångssätt. När studierna värderas krävs kunskap i de vetenskapliga 

undersökningsmetoder som används. Genom att granska artiklar separat ökar trovärdigheten 

(Willman et al., 2008, s. 83).  

 

För att kunna bedöma om en studie är pålitlig krävs att författarna beskrivit analysprocessen 

tydligt och att läsaren kan följa varje steg i analysen. Vi har tydligt förklarat varje steg som 

genomförts både med tabeller och i löpande text, för att läsaren ska kunna förstå hur vi gått 

tillväga. För att studien ska vara pålitlig har vi använt oss av vetenskapliga studier, som har 

kvalité granskats av båda författarna enligt Willman et al. (2008). Med begreppet överförbarhet 

menas om resultatet kan överföras till andra deltagare i liknande situationer (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). Vi har tydligt beskrivit analysprocess, metod och datainsamlig för att 

andra ska kunna göra om vår studie och för att den ska kunna vara överförbar. Detta ökar 

studiens pålitlighet enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303). För bekräftbarheten är det 

viktigt att resultatet speglar det deltagarna i studierna sagt, och inte författarnas egna tolkningar 

och förutfattade meningar. Om studien är tillförlitlig så skulle resultatet bli det samma om det 

upprepades (Polit & Beck, 2008, s. 539).  

 

En svaghet med vår studie gällande tillförlitligheten är antalet artiklar. Det beror på att det är 

relativt lite forskat i ämnet, vilket gjorde det svårt för oss att hitta fler studier som svarade mot 

syftet. Detta visar tydligt på att det finns ett behov på mer forskning inom ämnet. En svaghet 

genomgående i de flesta av våra artiklar är att de nästan enbart är kvinnliga deltagare. I vissa 

artiklar har resultatet varit kort och en del av resultatet har inte svarat på vårt syfte. För att öka 

bekräftbarheten har vi valt att använda oss av många citat, för att visa att visa att vi inte tolkat. Vi 

har även minimerat risken för egna tolkningar genom att ha arbetet tillsammans genom hela 

analysprocessen. För att inte förlora kärnan i texten har vi använt oss av flera steg i 

kategoriseringen. Under kategoriseringen gick vi tillbaka till original texten upprepade gånger 

för att kontrollera att vi inte tolkat, eller missat kärnan i texten, vi har även arbetat textnära. 

Tillförlitligheten minskar då vi i studien inte redovisat exempel på hela vår analysprocess, från 

textenhet till slutkategori.  
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Slutsats 

Personer med övervikt upplever ofta att de blir behandlade på ett annorlunda sätt både av 

omgivning, hälso- och sjukvård och samhället i stort. Vårdpersonal möter ofta personer som är 

överviktiga och det bemötande som ges är betydande för hur vården upplevs. För att öka 

förståelsen för hur det är att leva med övervikt eller fetma så är det viktigt att beskriva deras 

upplevelse. Personer med övervikt möts ofta av fördomar från hälso- och sjukvårdspersonal och 

oavsett behov så är vikten alltid i fokus för personalen. För att stödja personer med övervikt är 

samtal en bra grund, där en relation mellan vårdgivare och patient kan skapas. En viktig 

intervention för sjuksköterskor är att ge saklig information om vad övervikt innebär och om 

risker och följder med övervikt. Att informationen sker på ett bra sätt är av betydelse för att 

patienten ska kunna känna ett förtroende för sjuksköterskan. Sjuksköterskor ska även arbeta i 

team med dietist och sjukgymnast för att tillsammans stödja patienten att gå ned i vikt. 

 

Det är väldigt få studier gjorda om övervikt och fetma och personers upplevelser av att leva med 

det. Mer forskning skulle innebära att det blev mer kunskap samt att synen på personer med 

övervikt skulle förbättras. Exempel på forskning skulle kunna vara att studera hur 

sjukvårdspersonalens syn är på personer med övervikt och hur personer med övervikt upplever 

bemötandet inom hälso- och sjukvården.  
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