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Sammanfattning    

Övervikt och fetma är ett problem som finns i hela världen. I takt med att detta ökar, blir 

också riskerna att drabbas av sjukdomar större hos dessa människor. Förutom sämre 

fysisk hälsa leder övervikt och fetma även till ökad psykisk ohälsa. Syftet med 

litteraturstudien är att belysa människors upplevelser av att leva med övervikt eller 

fetma. I studien har nio vårdvetenskapliga artiklar analyserats, vilket resulterat i tre 

huvudkategorier. Upplevelser av hur omgivningen ser på övervikt och fetma beskriver i 

vilka situationer och av vilka personer överviktiga och feta upplever sig ha blivit 

stigmatiserade. Även uppfattningar ifrån samhällets sida belyses. Den psykiska och 

fysiska kroppen beskriver hur övervikt och fetma påverkar synen på sig själv, sin kropp 

och sin identitet. Mötet med hälso- och sjukvården beskriver personers känslor inför 

kontakt med hälso- och sjukvården, känslan av att inte bli tagen på allvar, samt hur 

sjukvården kan förbättras. Personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, kan genom 

ökad förståelse om hur det är att leva med övervikt eller fetma, minska negativa 

attityder och fördomar kring detta. Resultatet diskuteras reflekterande i relation till 

vårdvetenskaplig kontext samt författarnas egna uppfattningar om vad som 

framkommer. 
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INLEDNING 

Under studietiden, både under verksamhetsförlagd utbildning och föreläsningar, har 

författarna stött på negativa attityder och beteenden, riktade mot överviktiga och feta 

patienter. I en population där normen är att vara normalviktig och samhället är anpassat 

till detta, kan det innebära ett stigma att leva med övervikt eller fetma. I en rapport om 

fetma från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2002a) beskrivs att 

personer med fetma ofta blir bemötta negativt. I massmedia och litteratur framställs de 

till exempel som lata och slarviga, inte ha självdisciplin, samt vara mindre kompetenta 

än normalviktiga. I sjuksköterskeprogrammet läggs stor vikt vid hur det i 

sjuksköterskans roll ingår att arbeta preventivt för att undvika ohälsa och sjukdom. 

Genom att utbilda patienter om hur de håller sig så friska som möjligt kan 

sjuksköterskan bidra till en bättre folkhälsa. Att patienten ska vara i fokus och att arbeta 

utifrån dennes förutsättningar, skall vara en självklarhet. Personer med fetma och 

övervikt möter sjuksköterskan, oavsett var hon eller han arbetar. Att förstå människors 

upplevelser utav detta, kan vara till hjälp i dessa möten och skapa bättre förutsättningar 

att stödja patienter. 

 

BAKGRUND 
 

Övervikt och fetma 

World Health Organization, WHO (2011) beskriver ett internationellt mått på övervikt 

och fetma, Body Mass Index - BMI. Måttet visar på förhållandet mellan längd (meter) i 

kvadrat och vikt (kilogram). Klassificeringen är enligt tabell I.   

                                          Tabell I 

  BMI- värde 

Undervikt <18,5 

Normalvikt 18,5-25 

Övervikt 25-30 

Fetma 30-35 

Svår fetma  35-40 

Extrem fetma >40 

                                                

 

Både ärftlighet och miljörelaterade faktorer kan resultera i övervikt och fetma. Anlag 

och genetisk nedärvning har betydelse, likaväl som energiintag, födoämnen, stress och 

fysisk inaktivitet (Socialstyrelsen, 2009). Många sjukdomsrisker är förknippade med 

övervikt, såsom hjärt- och kärlsjukdom, gikt, diabetes typ 2 och artros. Astma, 

sömnapné, ryggvärk och nedsatt fertilitet är andra konsekvenser. En person med fetma 

lever i genomsnitt 6-7 år kortare, i jämförelse med en som är normalviktig. 

Självrapporterade hälsobesvär från överviktiga och feta personer har beskrivits vara 

nedstämdhet, oro, ängslan och sömnbesvär (Socialstyrelsen, 2009). SBU (2002a), 

redovisar att personer med fetma har sämre livskvalitet, både ur fysisk och ur psykisk 
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aspekt, jämfört med normalviktiga. Det beskrivs även att feta personer i västerländsk 

kultur, i sociala kontexter, arbetslivet och inom vården, diskrimineras och bemöts med 

fördomar. Övervikt och fetma behandlas på olika sätt. Med kostbehandling avses att 

främja viktminskning genom begränsning av energiintag. Det kan exempelvis innebära 

att begränsa innehållet av fett i födan, minska portioner eller ersätta kosten med 

måltidsersättningar. Kostbehandling rekommenderas oftast i kombination med ökad 

fysisk aktivitet för att åstadkomma större balans mellan intag och förbrukning av energi. 

Farmakologisk behandling kan verka genom att till exempel stimulera kroppens 

förbrukning av energi, påverka mekanismer i hjärnan som styr aptiten, eller minska 

upptaget av fett i maten. Kirurgisk behandling kan ske i de fall andra insatser för 

viktminskning inte gett resultat (SBU, 2002b). 

 

Övervikt och fetma är ett problem som finns globalt. Enligt WHO (2011) är 1,5 

miljarder vuxna i världen överviktiga och av dessa har 500 miljoner fetma, svår fetma 

eller extrem fetma. Det har tidigare ansetts vara ett problem främst i de västerländska 

länderna, men är nu på uppgång i alla delar av världen (WHO, 2011). Sedan 1980-talet 

har det i Sverige gjorts mätningar på övervikt, vilka påvisar en kraftig ökning. Dock 

påvisas att takten på ökningen, under 2000-talets första år, minskat. Mätningarna visar 

att hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor är överviktiga eller feta, 

(åldrar 16-84 år). De senaste tjugo åren har övervikt och fetma även ökat bland barn och 

unga vuxna. Hälsorelaterade konsekvenser av övervikt och fetma uppkommer främst i 

högre åldrar, varför folkhälsan framöver kan komma att försämras (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Stigma och stigmatisering 

Termen stigma skapades från början av grekerna och syftar på de tecken som brändes 

eller skars in i den mänskliga kroppen, detta för att påvisa en moraliskt nedsättande, 

ovanlig egenskap i personens status. Tecknen avsåg visa att personen exempelvis var 

brottsling eller slav, samt utstött och skulle undvikas. Betydelsen av stigma idag närmar 

sig till stor del sitt ursprung, dock fokuseras individens olycksöde snarare än kroppens 

kännetecken. Termen stigma definieras, bland annat, som den situation en individ 

drabbas av, då denne inte lyckas bli socialt erkänd (Goffman, 1971). 

Goffman (1971) beskriver att i ett samhälle delas människor in i olika kategorier, inom 

vilka samhället självt avgör de egenskaper som anses naturliga och vanliga. Inom varje 

kategori spelar den sociala miljön en avgörande roll för vilka typer av individer som 

påträffas. Särskilda sociala spelregler finns i varje kategori, vilket möjliggör att vi redan 

på förhand vet vilka människor vi kan förvänta oss att möta. Då en främling kommer i 

vår närvaro, är åsynen tillräcklig för att kategorisera och tillskriva denne vissa 

karaktärsdrag. Det första intrycket formas därmed utifrån våra normativa förväntningar. 

Dock kan det senare framgå att främlingen har en egenskap, vilken skiljer honom eller 

henne ifrån övriga individer i kategorin. Detta menar Goffman (1971) är att ha ett 

stigma, det vill säga en egenskap som betraktas avvikande och icke-önskvärd i ett 

samhälle. Denna egenskap är misskrediterande och tenderar att förminska individen till 

att bara vara det stigmat symboliserar. I vårt medvetande, reduceras personen från en 

vanlig människa, till någon som är stämplad som annorlunda. Personen kan då sägas 

vara stigmatiserad. Tre olika typer av stigma finns beskrivna. Kroppsliga stigman, 
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vilket kan vara ett fysiskt handikapp, ärr eller sjukdom. Karaktärsstigman kan vara 

exempelvis missbruk eller psykisk sjukdom och gruppstigman relaterar till exempelvis 

kön, religion eller etnisk tillhörighet. Således kan ett stigma vara synligt eller icke 

synligt för andra.  Goffman (1971) beskriver vidare individens sociala identitet som 

både virtuell och faktisk. Den virtuella avser de egenskaper individen tillskrivs genom 

det vi ser, medan den faktiska åsyftar de karaktärsdrag individen egentligen besitter.  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans skall arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt, oberoende av vårdform 

och verksamhetsområde. Därtill skall vetenskap och beprövad erfarenhet prägla dennes 

arbetssätt (Socialstyrelsen, 2005). International Council of Nurses, (ICN) beskriver i 

den etiska koden för sjuksköterskor sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden, 

vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Koden 

säger, bland annat, att mänskliga rättigheter, sedvänjor och värderingar hos individ, 

samhälle och familj skall respekteras i den miljö sjuksköterskan verkar. Tillsammans 

med samhället, delar sjuksköterskan ansvaret att stödja och initiera åtgärder som främjar 

olika gruppers sociala behov och hälsa, inte minst hos den svagare populationen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Även Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att 

vården ska bedrivas för att förebygga ohälsa, även att då vård utövas, ska den bedrivas 

med respekt för alla människors lika värde och den enskildes värdighet. Den som 

vänder sig till vården ska ges information om hur man förebygger sjukdom, vilken ska 

utformas efter den enskilda patienten och genomföras tillsammans med denne (SFS 

1982:763). 

 

Sjuksköterskan skall aktivt arbeta för att identifiera hälsorisker och förebygga dessa, 

samt motivera till livsstilsförändring hos patienten, om behov finns. Att det friska hos 

patienten tas tillvara, utgör viktigt kunnande i arbetet. Inom sjuksköterskans 

kompetensområde ingår också att tillgodose patientens omvårdnadsbehov, såväl basala 

och fysiska, som psykiska, sociala och kulturella. Därtill är förmåga att bemöta patienter 

på ett empatiskt och respektfullt sätt, samt kommunicera och vara lyhörd, viktiga 

kunskaper hos sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005). Hur vårdaren uppträder gentemot 

patienten och ger denne uppmärksamhet, är av stor betydelse för vårdsituationen. Det är 

av stor vikt att sjuksköterskan förstår betydelsen av den ömsesidiga tilliten och 

respekten som krävs. Med dessa kunskaper skapar sjuksköterskan en möjlighet för 

patienten att växa och utvecklas utifrån patientens egen vision om hur livet ska vara, 

istället för att försöka få denne att passa in i en social mall (Wiklund, 2003). 

 

Vårdvetenskaplig grund 

Vårdvetenskapens grundläggande antaganden inbegriper grundmotivet för vården, 

människan och hälsan. Människan betraktas som unik individ, vars egna erfarenheter 

inte kan generaliseras eller delas in i fack. Samma upplevelser kan delas av en grupp 

individer, men då variationerna av dessa är oändliga, kan människor både ses som lika 

och olika (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Nedan beskrivs 
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tre vårdvetenskapliga begrepp, vilka kan bidra till ökad förståelse för människors 

upplevelser.  

Livsvärld 

 

Livsvärlden är den levda världen i vilken vi både hatar och älskar, tycker och tänker och 

vi kan aldrig komma ifrån den (Dahlberg et al., 2003). Friberg (2003) beskriver att 

livsvärlden är människans sammanhang i vilket hon lever. Den tas ofta för given och ses 

som självklar. Med livsvärlden som utgångspunkt i mötet, ses individens kroppsliga 

uttryck integrerat med tal och handling. Det komplexa i individens verklighet tydliggörs 

då ett livsvärldsperspektiv tillämpas. Livsvärlden innefattar såväl synsätt, erfarenheter 

och vanor, som relationer och kulturellt sammanhang (Friberg, 2003). Genom att 

använda livsvärlden som ansats i forskning och/eller granskning blir målsättningen att 

hålla sig helt öppen till den man avser att undersöka, detta utan att förminska eller 

förringa det man tittar på (Dahlberg et al., 2003).  

 

Subjektiv kropp 

 

Den mänskliga kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och själslig, vilket utgör 

olika aspekter av människan som enhet (Dahlberg et al., 2003). Wiklund (2003) berättar 

om kroppen som ett väsen som inte bara är upplevelsen av vår fysiska kropp, utan också 

en del av vår identitet. Förutom den egna identiteten, har kroppen också ett avgörande 

roll för vår sociala personlighet. Kroppen utgör källan till hur vi uppfattas av 

omgivningen, inte bara fysiskt, utan som varelser med känslor, tankar och intentioner. 

Vi lever, kommunicerar, ser, hör och känner genom våra kroppar. Genom sinnena 

skapas en bild av både världen vi finns i och av oss själva. Dahlberg et al. (2003) skriver 

att då kroppen förändras, kan känslor av att vara fångad i sin kropp uppkomma, även 

främlingskap inför hur personen upplever sig vara och varit.  

 

Välbefinnande 

Välbefinnandet utgår från individens livsvärld och utrycker hur individen känner. Det är 

en subjektiv känsla och en ytterst individuell och unik upplevelse, vilket gör det 

omöjligt för omgivningen att mäta. Välbefinnandet är komplext då det kan förekomma i 

både tillstånd av hälsa och ohälsa. Samhällets normer kan ge uttryck för vad som är 

välbefinnande eller inte, men dessa har ingen betydelse för den enskilde individen. En 

person kan lida av en obotlig, svår sjukdom och kan, trots samhällets tolkningar och 

normer, uppleva välbefinnande (Wiklund, 2003). I vårdandet är målet att skapa 

möjligheter för patienten att uppleva välbefinnande. Vad som är välbefinnande, kan 

vårdaren endast få tillgång till genom patientens egen berättelse (Dahlberg et al., 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma hos människor är ett växande problem och därför något personal 

inom hälso- och sjukvården allt oftare stöter på. I många situationer bemöts dessa 
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personer med negativa och fördomsfulla attityder. Det är viktigt att personal inom 

hälso- och sjukvård är medveten om sitt förhållningssätt samt har förståelse för hur det 

är att leva med övervikt eller fetma. Detta kan leda till ett mer öppet och fördomsfritt 

bemötande samt minska den negativa upplevelsen för individen.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa människors upplevelser av att leva med övervikt eller 

fetma. 

Frågeställningar 

 Hur ser samhället på övervikt och fetma? 

 Hur upplever individen sig själv psykiskt och fysiskt? 

 Hur upplever sig överviktiga bli bemötta av sjukvården? 

 

METOD 

Med en litteraturstudie avses att, inom ett avgränsat område, skapa en bild av tidigare 

texter, såsom forskningsartiklar och rapporter. Kvalitativa såväl som kvantitativa studier 

kan ingå, men jämfört med metaanalys eller metasyntes, analyseras dessa inte lika 

grundligt (Friberg, 2006). Som examensarbete har valts att göra en litteraturöversikt, i 

vilken nio artiklar, se bilaga I, utgör grunden för resultatet.  

 

Litteratursökning 
 

I litteratursökningen utnyttjades databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser 

täcker upp mycket av den vårdvetenskapliga forskning som bedrivs och de är 

tillgängliga för studenter på Högskolan i Borås. Friberg beskriver (2006) två faser av 

litteratursökning: den inledande, vilken ger en bild över vilken forskning som finns 

inom det valda ämnet, och den egentliga, där det arbetas för att få fram den slutliga 

litteratur som examensarbetet ska byggas på. I den inledande sökningen användes, till 

denna litteratursökning, ord som relaterar till övervikt och fetma, såsom Obesity, 

Largeness, Body weight och Overweight. Dessa söktes i kombination med termer som 

anspelar på uppfattningar om detta, både ur patienters och vårdpersonals perspektiv, 

exempelvis Prejudice, Bias, Attitudes, Nurses, Health personel, Patient med flera. I 

denna fas genomfördes det Friberg (2006) beskriver som den osystematiska 

informationssökningen, vilken är experimentell, skapar ny inspiration och en bred bas 

för att finna litteratur. Efter att ha analyserat sökträffarna under denna process, 

urskiljdes de slutliga sökorden som kom att användas i den egentliga sökningen: 

Obesity, Experiences, Stigma, Perceptions, Patient, Health care och Weight problems. 

Dessa valdes då de visades ge ett hanterbart antal träffar att granska. Systematiska 

sökningar gjordes sedan, vilket Friberg (2006) beskriver som den fas då sökord 

dokumenteras, en struktur skapas och de söktekniska hjälpmedel som finns utnyttjas. De 

slutgiltiga orden som valdes till denna litteratursökning kombinerades på olika sätt, 
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vilka redovisas i tabell II. Vid varje sökning lästes samtliga titlar och utifrån dessa 

valdes att läsa abstrakten till de artiklar som bedömdes relevanta. Vissa träffar saknade 

abstrakt och/eller fulltext, vilka då valdes att inte arbeta vidare med. För att få fram ett 

material som besvarade syfte och frågeställningar, valdes inklusionskriterierna vuxna, 

övervikt och/eller fetma och upplevelse. Exklusionskriterierna var barn och tonåringar, 

andra sjukdomstillstånd eller graviditet samt artiklar äldre än 15 år.  

                

               Tabell II 

Databas Sökord  
Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl 
obesity and experiences 

and stigma 
22 8 4 

Cinahl 
obesity and “health care” 

and stigma 
22 7 

2 (varav 1 

dubblett) 

PubMed 

 

obesity and experiences 

and stigma 20 8 

3 (varav 2 

dubbletter 

från 

Cinahl). 

PubMed 

experiences and obesity 

and perceptions and 

patient 

17 4 2 

PubMed 
experiences and ”weight 

problems” 5 1 1 

 

 

Analys 

Innan artiklarna analyserades, granskades kvaliteten enligt de frågor som föreslås i Dags 

för uppsats (Friberg, 2006, s. 119-120). Frågorna kan användas till både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar och relaterar bland annat till studiernas teoretiska utgångspunkt, 

syfte, metod och resultat. Analysen i en litteraturstudie är ett sätt att göra sitt arbete 

strukturerat. Under denna är det av vikt att ha ett kritiskt förhållningsätt, eftersom 

materialet redan är analyserat (Friberg, 2006). Som utgångspunkt för denna 

litteraturstudie, valdes att följa den trestegsanalys som beskrivs i Friberg (2006). I första 

fasen läses artiklarna igenom flera gånger för att få en god bild av innehållet. Därefter 

söks aktivt efter likheter respektive skillnader i studierna, vilka till exempel kan finnas i 

den teoretiska ansatsen, metodologiska tillvägagångssättet, resultatet eller hur 

författarna valt att tolka sina resultat (Friberg, 2006). Då syftet med denna 

litteraturstudie är att belysa upplevelsen av att leva med övervikt eller fetma, valdes att 

fokusera på artiklarnas resultatdel, där människors levda erfarenheter framträder. Det 

tredje steget är enligt Friberg (2006) att sortera materialet och göra en sammanställning 

i form av kategorier. För att besvara syfte och frågeställningar, har olika aspekter av 

livet som överviktig eller fet kategoriserats i huvudkategorier och subkategorier. Det 

framkom att personer i flera av studierna delar liknande erfarenheter av att leva med 

övervikt eller fetma. Dessa delades in utifrån vilken aspekt eller situation i livet det 
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handlade om. De olika upplevda situationerna och företeelserna styrde vilka 

kategorierna skulle vara. För att nå djupare mening i vad som framkom i artiklarna, 

delades materialet in i ytterligare enheter, utifrån vilka subkategorierna skapades.  

 

RESULTAT 

Analysen utav de nio artiklarna resulterade i tre huvudkategorier och tio subkategorier, 

se tabell III. 

Tabell III 

Huvudkategori Subkategorier 

Upplevelser av hur 

omgivningen ser på övervikt 

och fetma 

Stigmatisering 

Uppfattningar om överviktiga och feta 

Att inte passa in 

Upplevelser av den psykiska 

och fysiska kroppen 

Identitet och personlighet 

Synen på den egna kroppen 

Önskan om att gå ner i vikt 

Upplevelser i mötet med hälso- 

och sjukvården 

Att vända sig till vården 

Miljörelaterade barriärer 

Att inte bli tagen på allvar 

Utveckling av vården 
                                                                                                                                                                  

 

Upplevelser av hur omgivningen ser på övervikt och fetma 

Under kategorin Stigmatisering beskrivs i vilka situationer och av vilka personer 

överviktiga och feta upplever sig ha blivit stigmatiserade. Under Uppfattningar om 

personer med övervikt och fetma berörs den stereotypa bilden av överviktiga och feta 

individer samt vad dessa individer önskar av samhället. Att inte passa in beskriver de 

många dagliga situationer som upplevs svåra för den som är överviktig eller fet.  

 

Stigmatisering 

I Myers och Rosens studie (1999) rangordnas olika typer av stigmatiserande situationer, 

där kommentarer från barn är vanligast förekommande. Därefter kommer situationer där 

andra vuxna gör negativa antaganden, till exempel att personen är lat och dum. Att bli 

stirrad på, ignorerad samt utesluten i många sociala sammanhang, är också något som 

beskrivs frekvent av deltagarna. I en studie av Lewis, Thomas, Blood, Castle, Hyde och 

Komesaroff (2011) beskriver en majoritet av deltagarna att de upplevt stigmatiserande 

attityder och beteenden förenat med fetma, vilket orsakat en känsla av att vara 

avvikande, isolerad och annorlunda. Direkt stigmatisering uppträder i flera olika sociala 

kontexter, i mötet med många olika typer av individer. Moraliska fördömanden kring 
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orsakerna till personens övervikt är vanligast. Stigmatisering i form av verbala glåpord, 

diskriminering och mobbing framkommer.  Flest har erfarit detta i mötet med obekanta 

personer, följt av partners eller familjemedlemmar, jämlikar i skolan, hälso- och 

sjukvårdspersonal och vänner (Lewis et al., 2011). Liknande situationer beskrivs i 

studien av Puhl, Moss- Racusin, Schwartz och Brownell (2008), där den vanligaste 

platsen att vara utsatt för stigmatisering är i hemmet. Övriga platser som nämns är 

sådana av allmän karaktär, såsom parker, restauranger, teatrar samt miljöer relaterade 

till arbete och skola.   

 

Stigmatiserande attityder bemöts sällan. Vissa tar själva på sig skulden och anser sig 

vara förtjänta av att bli retade och motta hånfulla kommentarer. De egna känslorna av 

skam och skuld förvärrar upplevelser av stigmatisering ytterligare. Några anser att de 

förtjänar människors stirrande blickar och kritiserar sig själva för att inte vara starka nog 

psykiskt att ignorera sitt stigma. Många anser sig förtjäna allmänhetens kritik för sin 

övervikt på grund av det budskap kring fetma som förtroendevalda myndigheter, olika 

sociala styrningar och hälso- och sjukvården framför (Lewis et al., 2011). Myers och 

Rosen (1999)  påvisar i sin studie ett samband mellan att vara utsatt för fetmarelaterade 

stigman och benägenhet för sämre psykiskt välbefinnande samt sämre självkänsla. 

 

Uppfattningar om överviktiga och feta 

Att bli sedd som en börda av samhället togs upp av många deltagare, då fetma och 

övervikt är uppmärksammat som ett kostsamt ”tillstånd” (Thomas, Hyde, Karunaratne, 

Herbert & Komesaroff, 2008). I hälsokampanjer, media och inom reklambranschen 

framställs den feta kroppen på ett ogillande, avvikande sätt. Detta budskap upplevs som 

om feta skall gömma sig ifrån andra (Lewis et al., 2011). Det finns en vilja att media- 

och reklambranschen inte framhåller den tunna kroppen som ideal, utan oftare använder 

sig av större skådespelare och modeller (Puhl et al., 2008). Den vanligaste 

uppfattningen hos normalviktiga personer är att feta personer är lata och saknar 

drivkraft. Därtill anses att feta personer överäter, har dålig hygien, låg viljestyrka och 

självdisciplin samt är ointelligenta.  Flera personer i studien menar att ord som dum, lat 

och odisciplinerad i förlängningen leder till dålig självkänsla, eftersom det är 

påfrestande att hela tiden utsättas för dem (Puhl et al., 2008; Ogden & Clementi, 2010). 

Det finns en uppfattning att de generellt negativa uppfattningarna av överviktiga och 

feta personer i samhället, även finns i sjukvården. Karaktärsdragen hos dessa individer 

beskrivs vara dum, lat och att de är dömda att misslyckas, varför det inte är någon idé 

erbjuda dem hjälp till viktminskning (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006).  

 

För att minska negativa erfarenheter av sin övervikt uppgav deltagarna i studien av Puhl 

et al. (2008) att de önskar att andra förstår hur det är att vara överviktig och hur svårt det 

är att gå ner i vikt. Det finns en önskan om att de stigmatiserande och diskriminerande 

situationerna ska uppmärksammas, i hopp om att de då kan minska. Det föreslås att 

toleransen och förståelsen för överviktiga och feta personer skulle kunna ökas genom 

olika insatser. Mer kunskap skulle behövas, särskilt kring de vanligaste felaktiga 

uppfattningarna om övervikt, orsaker samt svårigheter med att gå ner i vikt. En 

minoritet anser att inga insatser behövs för att minska stigmatiseringen kring övervikt, 

att negativa attityder inte kan förbytas, utan att det är de själva som behöver förändras 

(Puhl et al., 2008). 
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Att inte passa in 

Det framkommer att världen inte är utarbetad att passa den som är överviktig eller fet 

(Lewis et al., 2011) Detta styrks även i Ogden och Clementis studie (2010) där det 

beskrivs att världen är skapad för smala människor. Deltagarna i studien av Lewis et al. 

(2011) upplever att andra ständigt dömer och tittar på deras kroppar, särskilt i sociala 

sammanhang och miljöer. Det finns en subtil känsla av att inte passa in på vissa platser, 

särskilt då de ska handla kläder. Erfarenheter finns av att butikspersonal kommer fram 

och förklarar att butiken är opassande för dem, då de inte säljer kläder i deras storlek. 

Att inte ha tillräckliga alternativ för att hitta större plagg, bidrar till att känna sig 

stigmatiserad och visar att kroppen inte är accepterad i samhället (Lewis et al., 2011).  

Ofta beskrivs att främlingar kommenterar deras vikt, framförallt i situationer med mat- 

och klädinköp. Ofta händer att folk sneglar på innehållet i shoppingvagnen då de 

handlar mat eller stirrar då de äter (Thomas et al., 2008; Lewis et al., 2011). Många 

undviker att delta i aktiviteter som skulle kunnat öka välbefinnandet och förbättra den 

fysiska hälsan, eftersom det finns en risk att bli utsatt för stigmatiserande attityder och 

beteenden. Det finns farhågor att andra skall stirra, skratta och göra sig lustiga över dem 

om de deltog i träning på allmänna platser (Lewis et al., 2011). 

 

Upplevelser av den psykiska och fysiska kroppen 

Under kategorin Identitet och personlighet beskrivs hur övervikt och fetma påverkar 

synen på sig själv. Syn på den egna kroppen tar upp upplevelsen av den fysiska kroppen 

och svårigheterna i vardagen. Önskan om att gå ner i vikt tar upp erfarenheter av 

bantningsförsök och hälsa i relation till viljan att förändras. 

 

Identitet och personlighet 

I studien av Thomas et al. (2008) blir de medverkande ombedda att beskriva sina egna 

tankar om fetma. En majoritet anser att ordet fetma är otroligt negativt laddat och bidrar 

till ökade fördomar från samhället. Hälften av personerna i studien anser att deras 

övervikt bidrar till sämre välbefinnande, självkänsla, och mental hälsa samt social 

isolering. Övervikten bidrar också till att relationer, både privata och offentliga, blir 

sämre. Ett flertal i Merrill och Grassleys studie (2008) understryker att de är en riktig 

person och är mer än bara sin vikt. Någon vill understryka att hon inte är sin vikt och 

inte vill bli sedd som hjälpbehövande, överviktig och enorm, utan som vilken annan 

som helst.  

Många beskriver att deras olika roller och förmågor ifrågasätts av andra, på grund av 

övervikten eller fetman. Exempelvis blev en läkarstudent tillsagd av familj och vänner 

att gå ner i vikt eftersom hon annars inte skulle respekteras av sina patienter. Flera 

kvinnor delar erfarenheter av att ha blivit ifrågasatt i rollen som mamma. Någon berättar 

att efter ett missfall fått påpekat för sig att det förmodligen var det bästa som skedde, 

med tanke på hennes övervikt (Lewis et al., 2011). Flera anser sig ha en spricka i sin 

personlighet och då den egna kroppen inte passar in i rådande skönhetsideal, får den 
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egna identiteten stå tillbaka. Det faktum att inte kunna bära de kläder som speglar 

identiteten, påverkar självkänslan.  Det bidrar också till att inte kunna uttrycka sig själv 

(Lewis et al., 2011). I studien av Ogden och Clementi (2010) beskrivs hur personers 

sociala sammanhang påverkar hur de själva ser på sin kropp, samt hur fetma påverkar 

livet och den egna identiteten på en mängd olika sätt. En person menar att som fet krävs 

alltid större ansträngning i livet för att bli accepterad. Många beskriver depression, 

skam, skuld, hat, äckel och förtvivlan som emotionella konsekvenser av sin vikt. Flera 

tillskriver sig själva egenskaper såsom låg självkänsla, osäker, ful, otrygg, förskräcklig 

och missfoster. Dessa negativa känslor upplevs leda till att individen distanserar sig 

ifrån den fysiska kroppen. Flera beskriver strategier för att dölja känslorna av att vara 

avvikande, som om de tog på sig en mask. En kvinna säger sig skämta mycket och le 

tappert, trots att hon på insidan känner sig förskräcklig (Ogden & Clementi, 2010). Att 

intala sig själv att det är insidan som räknas, eller att spela självsäker, utåtriktad och 

glad är olika sätt att hantera negativa känslor kring sin övervikt (Myers & Rosen, 1999).  

 

Syn på den egna kroppen 

Att vara avvikande ifrån andra och det kulturella idealet, ger en upplevelse av sårbarhet. 

Många refererar till sin kropp som om den inte vore mänsklig. De flesta ser på den egna 

kroppen och sin identitet på ett ohälsosamt sätt, på grund av fetman (Ogden & 

Clementi, 2010). En kvinna beskriver sig själv som förskräcklig, att ansiktet är okej, 

magen hänger och benen går ihop, vilket gör att hon mår illa då hon ser sin kropp. 

Många uttrycker en känsla av att någon bytt ut deras kropp, att inte vara sig själv samt 

vara fången och separerad ifrån sin kropp. En person beskriver att kroppen inte tillhör 

henne just nu eftersom hon egentligen inte är en fet person, att hon inte står i förbindelse 

med sig själv och att allt som rör kroppen känns främmande. En kvinna säger att hon 

bara vill bli fri och rörlig, att det känns som om någon rånat henne på kroppen och att en 

del av livet har tagits ifrån henne. En annan menar att en viktnedgång skulle ge henne 

tillbaka sin frihet, frihet att kunna gå ut och handla, utföra hushållsarbete och gå upp- 

och ner i trappor (Ogden & Clementi, 2010). Många framhåller flera fysiska svårigheter 

med sin övervikt, däribland att inte få plats i stolar eller säten på nöjesfält, teatrar och 

olika transportmedel. Även att leka med sina barn eller utföra hushållssysslor, att ta på 

strumpor och skor samt att ha ont då man går, är ytterligare situationer som känns 

plågsamma (Puhl et al., 2008; Ogden & Clementi, 2010). 

 

Önskan om att gå ner i vikt 

Tankar om kroppen, om övervikten och hur personen ska gå ner i vikt finns dagligen 

hos två tredjedelar av deltagarna i studien av Thomas et al. (2008). Oro över sin hälsa är 

vanligt förekommande som överviktig. Flera beskriver hälsoproblem, såsom hjärt- och 

kärlsjukdom, ledvärk, andfåddhet och diabetes (Ogden & Clementi, 2010). Tid, pengar 

och känslor investeras ständigt. Det finns en känsla av att kroppen misshandlas med 

varje diet, eftersom resultatet ändå är viktuppgång igen. Flera känner sig lurade av 

vinstdrivande företag inom viktminsknings- och läkemedelsbranschen som tar mycket 

betalt, men inte ser individen bakom tjänsten eller produkten (Thomas et al., 2008). 

Alla erfarenheter av att vara överviktig eller fet är inte negativa, då vissa beskriver att 

människor både visat omtanke om och stöttat dem. För vissa har stigmatisering och 
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sociala reaktioner bidragit till en vilja att förändras och gå ner i vikt. Ett fåtal säger att 

uppfattningen om sig själva inte påverkas så mycket av fetman. En man berättar att han 

inte låter något göra honom upprörd, eftersom han tycker sig se bra ut och ha en god 

självkänsla. En kvinna anser sig blivit en bättre person sedan hon blivit större och att det 

kommit fram en mjukare sida hos henne som hon tycker bättre om, vilket varit till 

hennes fördel (Ogden & Clementi, 2010). Övervikten och de misslyckade försöken att 

uppnå kontroll över den, har fått de medverkande i Merrill och Grassleys studie (2008) 

att känna sig besegrade. Det finns dock en hoppfull tro på att det i framtiden skall finnas 

ett svar på hur man går ned i vikt och att någon gång nå normalstorlek. 

 

Upplevelser i mötet med hälso- och sjukvården  
 

Att vända sig till vården beskriver personers känslor inför kontakt med hälso- och 

sjukvården.  Kategorin Miljörelaterade barriärer belyser upplevda brister i vårdmiljön.  

Att inte bli tagen på allvar tar upp känslor som uppstår i möten med läkare. Hur 

överviktiga och feta patienter önskar att vården kan förbättras, tas upp under kategorin 

Utveckling av vården. 

 

Att vända sig till vården 

Tre fjärdedelar av deltagarna i studien av Thomas et al. (2008) har sökt hjälp relaterat 

till sin övervikt. Många har i den första kontakten med vården sökt för den psykiska 

bördan det innebär att leva med övervikt, istället för att uttrycka att de vill ha hjälp med 

viktnedgång. Detta har resulterat i att många fått antidepressiva mediciner utskrivna och 

blivit hemskickade. I studien av Aramburu Alegria Drury och Louis (2002) anses att 

både medicinska och sociala stigman som följer med fetma, kan utgöra hinder för 

utnyttjande av hälso- och sjukvården. I studien, där både normalviktiga, överviktiga och 

feta personer ingår, påvisas ett flertal faktorer härrörande kroppsvikten, som orsak till 

att de valt att någon gång undvika eller fördröja besök till sjukvården. Att personen 

sedan senaste besök gått upp i vikt, inte vill väga sig eller klä av sig inför personalen, 

har till exempel utgjort skäl att undvika vården. Majoriteten av de medverkande anser 

sig ha ett gott hälsotillstånd och undviker sjukvården oavsett hög eller låg självkänsla. 

Det framkommer att de ibland väljer att undvika sjukvården, trots att de är nöjda med 

den vård de får (Aramburu Alegria Drury & Louis, 2002). En ambivalent känsla uppstår 

relaterat till när, hur, om och vem som skall ta upp frågan om personens övervikt.  

Många uttrycker att det från samhällets sida finns en uppfattning att individen själv bär 

ansvaret för sin övervikt och att göra något åt det. Detta leder till att inte våga ta upp 

viktrelaterade frågor med sin läkare, av rädsla för att bli dömd eller inte få någon hjälp 

(Brown et al., 2006). Personer med fetma önskar att läkare tar sig mer tid för deras 

viktproblem. En människa med övervikt kan känna sig förlägen på grund av sin vikt och 

därför verka motvillig att beröra problemet, trots att det egentligen finns en önskan att få 

hjälp. Flera i studien säger sig vara alltför blyga för att vilja diskutera sin kroppsvikt 

(Malterud & Ulriksen, 2010). Känslan av att kunna vända sig till hälso- och sjukvården 

för stöd finns, dock upplevs att de som patienter själva förväntas kunna stå på sig 

(Thomas et al., 2008). 
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Miljörelaterade barriärer 

Det upplevs att många vårdgivare brister i att kunna erbjuda en sittplats som passar, 

vilket leder till frustration. Någon beskriver att hon inte kan sitta ned i väntrummet då 

hon besöker läkaren, eftersom hon inte får plats i stolarna (Lewis et al., 2011). På grund 

av sin storlek bävar många inför ett vårdbesök, eftersom det finns förutsedda svårigheter 

med att få plats. Då de kliver in på en klinik eller i ett undersökningsrum, finns en ökad 

medvetenhet om sig själv och känsla av att vara på sin vakt. Att inte få plats i 

undersökningsplagg eller att blodtrycksmanschetten inte ska passa, upptar mycket av 

tankarna vid dessa besök (Merrill & Grassley, 2008). En kvinna säger att ingen våg som 

kan mäta hennes vikt finns att tillgå då hon går till doktorn, och då hon påtalat att en 

sådan borde finnas, har hon blivit tillsagd att själv köpa en (Malterud & Ulriksen, 

2010a). 

 

Att inte bli tagen på allvar 

Överviktiga personer beskriver att läkare de träffat ”tassar” runt övervikten och bara 

nämner den i förbigående, vilket resulterar i en känsla att inte bli tagen på allvar. Det 

förekommer även förödmjukelse och negativa kommentarer, relaterat till övervikten, i 

möten med vården.  Istället för att bli sedd som en individ och få skräddarsydda råd, ges 

istället allmänna råd om viktnedgång. Detta upplevs mycket frustrerande, trots detta 

uppger många att de litar på sina vårdkontakter (Thomas et al., 2008). Betydelsen av att 

bemötas med respekt av sin läkare, för den personen är och inte bara för sin vikt, 

betonas av deltagarna i studien av Malterud och Ulriksen (2010a). Det anses att vissa 

uttalanden från läkare är nedvärderande och visar på en bristande förståelse. 

Erfarenheter av att läkaren skyller de flesta av personens hälsoproblem på dennes 

övervikt, är vanligt förekommande (Malterud & Ulriksen, 2010a). Vissa delar 

uppfattningen, att då de berättar om sina viktminskningsförsök sedan senaste besöket, 

blir de inte trodda. Då försök att ändra livsstil för att gå ner i vikt misslyckats, följer 

misstänksamhet och föraktfulla uttalanden. Detta ger en känsla av att läkaren anser dem 

vara glupska och lata och tappar hoppet om att de skall kunna nå sina mål (Malterud & 

Ulriksen, 2010a). De flesta medverkande i Merrill och Grassleys studie (2008) upplever 

att de inte blir lyssnade till av sin doktor när det gäller de viktrelaterade 

hälsoproblemen. En person beskriver hur hon verkligen bedyrat att hon varken äter 

snabbmat eller dricker läsk, men inte fått något gehör i konversationen. En man i 

Malterud och Ulriksens studie (2010a) berättar om den vanliga uppfattningen att 

viktminskning handlar om att röra på sig mer och äta mindre. Dock blir han aldrig 

tillfrågad hur den dagliga motionen ser ut, eller vad han faktiskt äter.  

 

Utveckling av vården 

Flertalet personer menar att motions- och kostvanor förskrivs av läkaren, dock behövs 

bättre uppföljning för att dessa skall kunna efterlevas (Malterud & Ulriksen, 2010a). I 

studien av Brown et al. (2006) uppger flertalet att de inte blivit direkt orättvist 

behandlade av sjukvården, men heller inte känt sig nöjda med insatserna de fått. Det 

uttrycks en stark önskan att primärvården ska utvecklas avseende mötet med överviktiga 

personer och deras problem. Att bli sedd som en individ, få mer tid, att få träffa andra 

med samma erfarenheter och ha en kontinuerlig kontakt med exempelvis en 

sjuksköterska, är åtgärder som önskas av patienterna (Brown et al., 2006). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie anser författarna är ett bra sätt att få kunskap inom ett särskilt 

område. Det förväntades att finna många liknande upplevelser av att leva med övervikt 

eller fetma, varför författarna anser att det analysförfarande som valdes för studien, i 

vilken det ingick att söka efter likheter respektive skillnader, var passande. De artiklar 

som granskats i resultatet, speglar människors upplevelser av att leva med övervikt eller 

fetma, dock i lite skilda kontexter. Nio stycken har använts, vilket kändes som ett 

minimum för att kunna lyfta så många upplevelser som möjligt. Tolkningen av dessa 

artiklar, är att de nått likartade resultat. Därför hade fler artiklar med fördel kunnat 

granskas, för att se om ännu fler likheter funnits, eller istället skillnader. Eventuellt 

kunde någon ytterligare databas genomsökts för att bredda utbudet av intressanta 

studier. Två studier var kvantitativa och sju kvalitativa. Eftersom författarna ville lyfta 

upplevelser, anses att patientens egna ord är av stor betydelse, varför främst kvalitativa 

studier varit intressanta. Därtill anses att då kvantitativa studier bidrar med en större 

datamängd, styrker dessa ytterligare de resultat som framkommit i de kvalitativa 

studierna. 

Mycket tid lades i början att finna så nya studier som möjligt, samt studier ifrån 

Skandinavien och Europa. Detta visade sig vara svårt, varför författarna till slut valde 

att ta med upp till femton år gamla studier samt studier gjorda även utanför Europa. Ett 

flertal studier berör inte bara upplevelsen av övervikt eller fetma, utan detta tillstånd i 

relation till andra sjukdomar, till exempel diabetes. Dessa exkluderades för att få så bra 

precision till syftet som möjligt. Författarna upptäckte att artiklar som bäst relaterade till 

ämnet, fanns att hitta i USA, Australien och Storbritannien. En teori till detta kan vara 

att det i dessa länder, under längre tid än i de skandinaviska länderna, funnits fler 

människor i befolkningen som lider utav övervikt eller fetma. Detta ses dock inte som 

någon brist av större betydelse. Författarna menar att upplevelsen av att leva med 

övervikt eller fetma, mycket väl kan se lika ut för en amerikan som för en svensk. 

Däremot kan orsaker till övervikten/fetman se olika ut, likaså förutsättningar att lyckas 

gå ner i vikt, beroende på i vilken kultur och i vilket land personen lever. 

 

Kategorier valdes för att spegla hur och i vilka sammanhang de upplevda svårigheterna 

med att leva med övervikt eller fetma framkommer. Flera personer i studierna delade 

erfarenheter från mötet med hälso- och sjukvården (Lewis et al., 2011; Merrill & 

Grassley, 2008; Myers & Rosen, 1999; Ogden & Clementi, 2010; Puhl et al., 2008; 

Thomas et al., 2008), vilket var viktigt att lyfta fram med tanke på författarnas yrkesroll. 

Tre av artiklarna knyter direkt an till hälso- och sjukvården genom att beskriva 

upplevelsen som patient (Aramburu Alegria Drury & Louis, 2002; Brown et al., 2006; 

Malterud & Ulriksen, 2010a). Vissa kategorier var lättare att urskilja än andra, 

exempelvis stigmatisering, att inte passa in och identitet och personlighet, eftersom det 

i flera studier framkom mycket lika erfarenheter från deltagarna, vilka lätt går att indela 

under dessa. Förutom att artiklarna inledningsvis lästes enskilt av författarna, har hela 

arbetet skrivits tillsammans. På detta sätt kunde det diskuteras vilka upplevelser och 

erfarenheter som varit mest framträdande i artiklarna, samt vad som ansetts vara mest 

intressant att arbeta vidare med. Därigenom har författarna också kunnat, genom 
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resonemang och diskussion kring innehållet, kommit fram till vilka kategorierna skulle 

vara. 

 

Resultatdiskussion 

Teorin om livsvärld beskriver människans erfarenheter och upplevelser, allt ifrån svåra 

existentiella frågor till enkla vardagliga funktioner (Dahlberg et al., 2003). I resultatet 

framkommer, hos överviktiga och feta personer, känslor av att vara en börda för 

samhället och sin omgivning, att inte passa in i olika sammanhang och vara avvikande. 

Författarnas uppfattning är att övervikt eller fetma, i vissa kulturer och miljöer, kan 

innebära ett stigma, medan det i andra anses fint och inte alls onormalt. I vår kultur är 

det ingen nyhet att utseendet spelar en stor roll, inte heller att det är det smala som är 

idealet. I en studie där tidningars budskap kring övervikt och hälsa granskats, beskrivs 

smal höra samman med skönhet, lycka och framgång. Ett attraktivt utseende är en 

förutsättning för ett gott liv. Att vara fet däremot, associeras med att vara ful och lat 

(Malterud & Ulriksen, 2010b). I det sammanhang vi lever, påverkas varje individ av 

olika fenomen och händelser samt skapar sina egna erfarenheter, vilket formar dennes 

livsvärld. Genom bland annat media- och reklambranschen matas människor med vad 

som är sunt och friskt, vilka attribut som hör samman med lycka och hur människan 

skall se ut för att må bra. Att hela tiden utsättas för detta, späder på känslan av att inte 

duga och vara stigmatiserad. Enligt SBU (2002c) krävs förändrade attityder för att 

situationen för överviktiga och feta ska bli bättre, inte bara ifrån sjukvården, utan också 

ifrån underhållnings- och modeindustrin, vilken i stor grad påverkar allmänhetens 

uppfattning om fetma, kroppsideal och utseendefixering.  

Många berättar om hur de som överviktiga och feta blir dömda utifrån sin kropp. För att 

framhäva sin verkliga personlighet och sina förmågor inför andra människor, krävs ofta 

extra ansträngning. Goffman (1971) menar att stereotypa reaktioner är tydligast främst i 

opersonliga möten med främlingar, vilka kan ersättas med förståelse, sympati och 

omvärdering av personens faktiska egenskaper när relationen blir djupare. Detta kan, 

enligt författarnas tolkning, illustrera hur förutfattade meningar kan förändras då vi når 

ny kunskap. Dahlberg et al. (2003) beskriver kropp, själ, psyke och ande som olika 

aspekter av den mänskliga kroppen. Författarnas uppfattning är att stigmatisering och 

utanförskap kan påverka individen till att inte längre uppleva den subjektiva kroppen 

som en enhet. Detta för att personen upplever sig själv på ett visst sätt, men blir på 

grund av sitt utseende, bemött av andra på ett helt annat. I vårt resultat beskrivs detta, av 

överviktiga och feta personer, som en fysisk kropp som inte hänger ihop med 

identiteten. Vissa har tidigare i livet varit normalviktiga, och kan därför jämföra sin 

kropp med den de tidigare haft. Wiklund menar (2003) att tillgången till världen och hur 

individen erfar sig själv, förändras då den egna kroppen blir annorlunda, exempelvis 

som ett resultat av en skada eller sjukdom. Även andra människor kan behandla oss 

annorlunda än tidigare, då vår kropp förändras (Wiklund, 2003). Då individen till 

exempel går från att vara normalviktig, till överviktig eller fet, förändras också det sätt 

personen upplever sig själv och förhåller sig till omvärlden Granskning visar att 

överviktiga eller feta personer inte upplever sig ha samma tillgång till världen, eftersom 

övervikten eller fetman kan medföra begränsningar till att leva på ett sätt som är 

önskvärt. Författarna finner det oroande att personer med övervikt och fetma, på grund 
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av skam och rädsla, undviker vård, gym, badhus och andra platser som skulle kunna 

verka hälsofrämjande för dem.   

Många är de sammanhang där överviktiga och feta personer känner sig besvärade och 

mår dåligt, däribland i mötet med hälso- och sjukvården. Övervikt och fetma hör 

samman med känslor av skuld och förödmjukelse. I resultatet framkommer upplevelser 

av hur personer med övervikt eller fetma skäms inför sin vårdgivare när exempelvis 

kläder, material eller stolar i vårdmiljön inte passar. Med kunskap om detta, kan 

personal i hälso- och sjukvården arbeta för att minska förödmjukande situationer, till 

exempel genom att på förhand ta fram en blodtrycksmanschett som passar patientens 

arm eller kläder i rätt storlek. Det finns flera studier som pekar på att det bland hälso- 

och sjukvårdspersonal finns negativa attityder, beteenden och fördomar mot personer 

som är överviktiga eller feta (Bocquier et al., 2005; Schwartz, O´Neal Chambliss, 

Brownell, Blair & Billington, 2003; Vallis, Currie, Lawlor & Ransom, 2007). Detta kan 

påverka både förtroendet för hälso- och sjukvården och det egna välbefinnandet. 

Patienter med övervikt och fetma vill ha stöd från sin vårdgivare för att kunna gå ner i 

vikt, dock upplevs att personal inte har tid eller att de inte blir tagna på allvar. 

Sjuksköterskor i Hansson, Rasmussen och Ahlströms studie (2011) uttrycker behov av 

mer utbildning i hur man för motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi. Samma 

studie belyser även vikten av kontinuitet och att ha tid för sin patient (Hansson et al., 

2011). Med insikt i hur det är att leva med övervikt och fetma, vilka situationer som är 

stigmatiserande och vilka känslor det ger upphov till, ges sjuksköterskan möjlighet att 

reflektera över sina egna attityder och fördomar. Denna reflektion kan då leda fram till 

en ny kunskap och förståelse. Genom att patienten tillåts berätta om sin situation och 

upplevelser kan sjuksköterskan, som företrädare för hälso- och sjukvården, minska 

patientens känsla av att vara avvikande. I SBU:s rapport (2002c) föreslås att personer 

med övervikt och fetma bör bemötas så att de känner sig välkomna trygga och 

förstådda, vilket kan uppnås genom ett medmänskligt och professionellt mottagande av 

sjukvården. Detta kan vara till positiv betydelse för patienten, både socialt och 

psykologiskt. 

 

Enligt WHO (2011) är det procentuellt större antal män än kvinnor som är överviktiga 

och feta. Trots detta, är det i de studier granskats generellt flest kvinnor som deltagit. 

Några av artiklarna diskuterade denna snedfördelning och författarna tycker det vore 

intressant att få veta mer om mäns upplevelser av att leva med övervikt eller fetma. I 

artiklarna sågs främst likheter, med några undantag. Det framkommer att övervikt och 

fetma inte bara är någonting negativt, utan också hos några gett livet en större mening 

(Myers & Rosen, 1999; Ogden & Clementi, 2010). Alla individer påverkas heller inte 

av människors fördomsfulla attityder och den diskriminering som förekommer, istället 

blir viljan att våga vara sig själv ännu starkare. Dessa upplevelser tros vara mer vanligt 

förekommande än vad som framkommer i de artiklar som lästs. Till flera av studierna 

har urvalet gjorts genom att överviktiga och feta personer själva fått anmäla intresse att 

medverka. En följd av detta kan då bli att endast de som har negativa erfarenheter av sin 

kroppsvikt och därför har behov av att berätta, sökt sig till studierna.  
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SLUTSATSER 

Hur övervikt och fetma upplevs av den enskilda individen är svårt att säga, men att det 

påverkar på många plan är tydligt. Övervikt och fetma anses ofta, både av allmänheten 

och av sjukvården, vara personens eget fel, vilket hos individen bidrar till känslor av 

skam och skuld.  Detta bör medvetandegöras hos hälso- och sjukvårdspersonal, likaså 

hur dessa personer utsätts för diskriminering och stigmatisering i vårt samhälle. Genom 

att lyfta fram detta, vill författarna ge personer som saknar inblick i hur det är att leva 

med övervikt och fetma, en ny förståelse och kunskap, vilket kan vara till nytta för 

många människor i skolor, myndigheter och inom hälso- och sjukvården.  

 

Kliniska implikationer 

Upplevelser och erfarenheter som framträtt genom denna litteraturstudie, kan tas med 

till arbetet inom vården. Detta för att kunna bemöta dessa individer med större respekt 

och förståelse, samt erbjuda en mer individuell vård med så bra kvalitet som möjligt. 

För att minska fördomar och negativa attityder, menar författarna att mer utbildning 

behövs, dels om orsaker och behandling av övervikt och fetma, dels hur personerna 

själva anser att vården bör vara för att kunna möta deras behov. Genom utbildning kan 

sjuksköterskan också ges möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt gentemot 

denna patientgrupp. 

  

Vidare forskning 

Mer forskning kring människors upplevelser av att leva med övervikt och fetma behövs, 

både i Sverige och/eller Norden. Detta anses, då mycket knapphändigt med studier om 

detta, gjorda i dessa länder, funnits. Författarna tror också att mer forskning skulle 

kunna gynna de förebyggande insatser som behövs för att minska utvecklingen av 

övervikt och fetma i tidiga åldrar.  
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Bilaga I – Översikt över analyserade artiklar i resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Huvudfynd 

Aramburu 

Alegria 

Drury, C. & 

Louis, M. 

Exploring the 

association 

between body 

weight, stigma 

of obesity and 

health care 

avoidance. 

2002, 

Australien, 

Journal of the 

American 

Academy of 

Nurse 

Practitioners. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

självkänsla, 

BMI och 

stigma och 

hur det 

påverkar 

uppsökandet 

av hälso-och 

sjukvård. 

Kvantitativ. 216 

kvinnor, 

normal- och 

överviktiga, 

medel- BMI 

25,1. 

Ett förhöjt BMI är 

förknippat med en 

ökad benägenhet 

att undvika eller 

fördröja 

uppsökandet av 

hälso- och 

sjukvård. 

Brown, I., 

Thompson, 

J., Tod, A. 

& Jones, G. 

Primary Care 

support for 

tackling obesity: 

a qualitative 

study of the 

perceptions of 

obese patients. 

2006, 

Storbritannien, 

British Journal 

of General 

Practice. 

Att undersöka 

uppfattningen 

hos feta 

patienter om 

primärvårdens 

stöd. 

Kvalitativ 

halvstrukturerad 

intervjustudie. 

28 män och 

kvinnor, 19-77 

år, BMI 29,4-

61,5. 

Det finns ett 

ambivalent 

förhållande till 

det stöd som 

erbjuds av 

primärvården 

kring 

fetmarelaterad 

problematik. 

Lewis, S., 

Thomas, S. 

L., Blood, 

R.W., 

Castle, D.J., 

Hyde, J. & 

Komesaroff, 

P.A. 

How obese 

individuals 

perceive and 

respond to the 

different types 

of obesity 

stigma that they 

encounter in 

their daily lives? 

A qualitative 

study. 

2011, 

Australien, 

Social Science 

& Medicine. 

Att nå ökad 

kunskap om 

överviktigas 

upplevelse av 

stigma samt 

hur 

personernas 

liv och 

välbefinnande 

påverkas av 

detta. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

141 män och 

kvinnor, 19-75 

år, BMI 30-

71,7. 

Deltagarna i 

studien undviker 

situationer där de 

riskerar att bli 

stigmatiserade. 

Stigmatiserande 

attityder bemöts 

sällan och anses 

vara personens 

eget fel. 



 

Malterud, K. 

& Ulriksen, 

K. 

Obesity in 

general practice. 

2010, Norge, 

Scandinavian 

journal of 

primary health 

care. 

Att undersöka 

hur feta 

patienter 

upplever att 

läkare 

hanterar deras 

viktproblem. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

13 män och 

kvinnor, 30-55 

år, BMI > 35. 

Deltagare önskar 

en ökad förståelse 

av andra och ett 

ökat engagemang 

från hälso-och 

sjukvården kring 

sina 

överviktsproblem. 

Merrill, E. 

& Grassley, 

J. 

Women´s stories 

of their 

experiences as 

overweight 

patients. 

2008, USA, 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Att belysa 

kvinnors 

upplevelse 

som 

överviktiga 

patienter i 

möten med 

hälso-och 

sjukvården. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. 8 

kvinnor, 20-61 

år, BMI>25. 

Kvinnor beskriver 

upplevelsen av en 

kamp för att 

kunna passa in i 

hälso - och 

sjukvården. 

Myers, A. & 

Rosen, J.C. 

Obesity 

stigmatization 

and coping: 

Relation to 

mental health 

symptoms, body 

image and self- 

esteem. 

1999, USA, 

International 

journal of 

obesity. 

Att hos 

individer med 

fetma 

undersöka hur 

psykisk 

ohälsa 

relaterar till 

stigmatisering 

och sättet att 

hantera sin 

situation. 

Kvantitativ. 

140+146 män 

och kvinnor, 

BMI 27-80,9. 

Upplevelse av 

stigmatisering är 

vanligt 

förekommande, 

vilket leder till 

ökad psykisk 

stress, många 

olika sätt att 

hantera detta samt 

ytterligare 

viktuppgång. 

Ogden, J. & 

Clementi, C. 

The experience 

of being obese 

and the many 

consequences of 

stigma. 

2010, 

Storbritannien, 

Journal of 

Obesity. 

Att undersöka 

hur 

människor 

upplever sin 

fetma och hur 

detta påverkar 

motivationen 

att gå ner i 

vikt. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

46 kvinnor och 

män, 20-80 år, 

BMI >30. 

Att leva med 

fetma bidrar till 

en upplevelse av 

utanförskap och 

stigmatisering i 

samhället. 



 

Puhl, R.M., 

Moss-

Racusin, 

C.A., 

Schwartz, 

M.B. & 

Brownell, 

K.D. 

Weight 

stigmatization 

and bias 

reduction: 

perspectives of 

overweight and 

obese adults. 

2008, USA, 

Health 

Education 

Research. 

Att identifiera 

och beskriva 

överviktiga 

och fetas 

subjektiva 

upplevelse av 

viktrelaterade 

fördomar. 

Kvalitativ. 318 

kvinnor och 

män, 18-82 år, 

BMI>25. 

Stigmatisering 

upplevs i många 

olika 

sammanhang och 

involverar 

mellanmänskliga 

möten. Det finns 

en önskan om en 

bättre förståelse 

och mer 

undervisning om 

fetma. 

Thomas, 

S.L., Hyde, 

J.,  

Karunaratne, 

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. 

2008, 

Australien, 

Health 

expectations. 

Att utveckla 

en djupare 

bild av levd 

erfarenhet 

med fetma 

samt 

effekterna av 

socio-

kulturella 

faktorers 

påverkan på 

människor 

som lever 

med fetma. 

Kvalitativ, halv-

strukturerad 

intervjustudie. 

76 män och 

kvinnor, 16-72 

år, BMI 30-

72,1. 

Upplevelsen av 

fetma skiljer sig 

mellan olika 

individer, dock är 

vissa upplevelser 

återkommande 

såsom 

diskriminering, 

social isolering 

och känslor av att 

inte bli förstådd 

av hälso- och 

sjukvården. 

 

 

 

 


