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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som ökar världen över. Det 

kan leda till olika följdsjukdomar som påverkar den enskilda individen och samhället med 

ökande sjukvårdskostnader. Risken är även stor att individerna utsätts för stigma och 

diskriminering i vardagen. 
Syfte: Syftet var att undersöka hur övervikt och fetma påverkade individens upplevelse av sitt 

liv. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats och resultatet utgår ifrån Evans 

(2002) beskrivande analys och baseras på tolv originalartiklar.   
Resultat: Litteraturstudien visar att övervikt och fetma är en begränsning för många samt 

känner flera ett missnöje med sig själva och sin kropp. Individerna nämner olika orsaker till 

viktuppgång som genetik, negativa känslor och sociokulturell påverkan. Hälsoproblem är 

vanligt förekommande och alla individer önskar att kunna gå ner i vikt. Att bli utsatt för 

stigma eller diskriminering är något de flesta upplevt och lider av. Många önskar också stöd 

och acceptans från närstående eller omgivningen men inte alla önskar sig stöd vid 

viktnedgång.  
Slutsats: Denna grupp av människor behöver mer stöd och hjälp mot övervikten och fetman. 

Sjukvården har mycket att arbeten med för att hjälpa personer med övervikt och fetma och 

vårdpersonalen behöver öka sin kunskap och förståelse om problemet. 
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INLEDNING 

 
Författarna till denna studie upplever att personer med övervikt och fetma har ökat i 

samhället. Framförallt upplevs det att det pratas mer om övervikt och fetma både privat och 

inom vården. Inom samhället och hos författarna förekommer det fördomar om personer med 

övervikt och fetma. De vanligaste fördomarna inom västvärlden är att överviktiga och 

framförallt människor med fetma är lata och inte tar tag i sitt liv och hälsa.  

 

Författarna har erfarenhet av hur det är att vårda patienter med övervikt och fetma och vilka 

utmaningar det finns. Det uppkommer ibland problem med vårdutrustning och att material 

inte passar eller klarar av patientens vikt. Ovanstående problem gör att det kan vara svårt att 

vårda patienten utefter den enskildes specifika behov. För att kunna ge så bra vård som 

möjligt till denna patientkategori är det viktigt att undersöka hur överviktiga eller personer 

med fetma upplever sitt liv och hälsa.  

 

Genom att få ökad kunskap om personer som lever med övervikt och fetma samt deras 

upplevelser och känslor kan sjuksköterskans förståelse bli bättre och fördomar ändras. Med 

ökad förståelse kan sjuksköterskan förhoppningsvis stödja och stärka patientens hälsoprocess 

samt ge ett bättre bemötande. Litteraturstudien avser att undersöka hur personer med övervikt 

och fetma upplever sitt liv. 

 

BAKGRUND 

 
Definition och förekomst av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma definieras som en hög ansamling av fett i kroppen som kan påverka 

hälsan negativt. Fler än 1.9 miljarder människor över 18 år lider av övervikt i världen och 600 

miljoner har utvecklad fetma. Fetma har enligt Världshälsoorganisationen globalt ökat sedan 

80-talet med 50% och sett över hela världen dödar fetma mer personer än undernäring. I 

många låg- eller medelinkomstländer finns det problem med både undervikt och övervikt, 

framförallt finns problemet i städer eller högt urbaniserade områden (WHO, 2016). I Sverige 

ökar också problemet med övervikt och fetma. En undersökning av populationen i Sverige 

mellan år 2014 och 2015 visar att 47,3% av individerna över 16 år är överviktiga eller mer 

(SCB, u.å.). 
 

Definitionen av övervikt i Sverige är ett BMI mellan 25–29.9 och fetma räknas som alla med 

BMI över 30 (Folkhälsomyndigheten, 2014). BMI står för Body Mass Index och mäter 

förhållandet mellan längden och vikten. Det finns vissa brister med BMI, framförallt vid 

mätning av barns vikt och att det inte tar upp förhållandet mellan fett och muskler eller hur 

fettfördelningen är i kroppen (Martinez 2014). Midje/höftkvot är ett annat mått som kan 

användas när övervikt och fetma definieras och anses vara bättre vid uträknande av övervikt 

och fetma då de belyser var fettet sitter på kroppen (Ericson & Ericson, 2012)   

Orsaker till övervikt och fetma 

Ärftliga faktorer kan vara en bidragande faktor för utvecklingen av övervikt och fetma hos 

människor. Att inte kunna styra hungerkänslor och ha ett ökat födointag samt energiintag är 

den främsta orsaken till övervikt och fettansamling i kroppen. Även lite motion samt 

stillasittande arbete leder till minskad energiförbrukning och är en bidragande faktor till 

övervikt och fetma. Hormonsystemet kan hamna i obalans vid olika tidpunkter i livet och hos 
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kvinnor kan graviditet och menopausens hormonförändringar leda till övervikt samt i vissa 

fall fetma. Stress och andra känslomässiga eller psykologiska faktorer kan bidra till ökat intag 

av föda och viktökning (Ericsson & Ericsson, 2012).  

 

Människans matvanor och livsstil har förändrats mellan 1960–2010 vilket även har visats 

genom ett högre BMI hos befolkningen i Sverige. Konsumtionen av ohälsosam och processad 

mat som t.ex. kakor, glass, godis, chips, läsk, pizza, fiskpinnar och korv har ökat bland 

befolkningen sedan 60-talet. Befolkningen har även ökat sin alkoholkonsumtion avsevärt 

sedan 1960. Inköpskostnaderna för mat i svenska hushåll har minskat, däremot har 

kostnaderna för hämtmat och restaurangbesök ökat jämfört med tidigare decennier (Juul & 

Hemmingsson, 2015). 

 

BMI har ökat bland nästan alla grupper i samhället mellan år 2000–2005, speciellt hos unga 

människor i Sverige. Ur ett genusperspektiv har det visats sig att BMI-måttet har ökat mest 

hos unga kvinnor. Unga kvinnor födda i ett annat land än Sverige har lägre BMI än 

svenskfödda unga kvinnor. Högre utbildningsnivå har visats minska risken att utveckla 

övervikt och fetma. Träning har också en påverkan på BMI hos populationen. Män och 

kvinnor som tränar regelbundet har ett lägre BMI än individer som tränar oregelbundet eller 

inte alls. Giftermål eller partnerskap har även visats bidra till ett högre BMI i populationen 

(Eek & Östergren, 2009). 

Konsekvenser av övervikt och fetma 

Övervikt och framförallt fetma kan leda till flera konsekvenser genom en ökad belastning på 

kroppen, det kan leda till belastningsskador på leder och skelett samt olika följdsjukdomar. 

De vanligaste följdsjukdomarna som uppkommer eller förvärras av övervikt och fetma är högt 

blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och blodfettsrubbningar. Övervikt och fetma 

ökar även risken för att få vissa cancersorter i t.ex. tjocktarm, matstrupe, livmoder, bröst och 

prostata (Martinez 2014). Vid kraftig fetma (BMI över 40) är risken tio gånger större att 

fetman förkortat livet än hos normalviktiga personer (Livsmedelsverket, 2016).   

 

En tidigare studie visar att 85-åringar med övervikt och fetma har mer problem med rörlighet 

och ett större behov av hjälp jämfört med normalviktiga i samma ålder. Personerna med 

övervikt och fetma lider i högre grad av flera sjukdomar d.v.s. komorbiditet. De med fetma 

har också högre förekomst av urininkontinens, kronisk hjärtsvikt och diabetes mellitus (Dong, 

Unosson, Wressle & Marcusson, 2012).      

 

Personer med övervikt (BMI> 25) upplever sämre hälsa än normalviktiga. Risken att uppleva 

dålig hälsa ökade för individer med övervikt, men sämst hälsa upplever de med fetma (BMI 

>30). Det märks en tydlig skillnad mellan män och kvinnor vid upplevelsen av sämre hälsa 

och känslan av glädje eller lycka. Det finns ett högre samband mellan fetma (BMI >30) och 

upplevelsen av dålig hälsa hos män än hos kvinnor. Risken att uppleva olycka eller sorgsenhet 

ökar mer för kvinnor vid BMI 30 än hos män som oftare har en känsla av glädje eller lycka 

vid BMI 30. Först vid allvarlig fetma börjar män i högre grad uppleva en känsla av olycka 

eller sorgsenhet (Ul-Haq et al. 2013).  

Sjukvårdens roll 

Sjukvården måste idag inte enbart bota och lindra sjukdom utan också förebygga ohälsa hos 

individer. Sjuksköterskan har en viktig roll i de hälsofrämjande arbetet i samhället. Insatser 

som är betydelsefulla för att främja en hälsosam livsstil är utbildning och information om vad 

som anses hälsosamt eller inte. Sjuksköterskan bör kunna anpassa den information och 

kunskap som besitts till patientens unika livsvärld för att förändring i livsstil eller beteende 

skall uppnås hos individen. I mötet med patienten kan sjuksköterskan utföra ett 
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hälsofrämjande arbete genom att stödja och stärka hälsoprocessen. Under mötet med patienten 

är bemötandet, delaktigheten och kommunikationen viktiga redskap för att kunna ta del av 

patientens upplevelser, känslor och tankar kring sin hälsa samt levda kropp. Mötet med 

sjuksköterskan skall leda till att patienten upplever ett större välbefinnande samt ett minskat 

lidande (Hedelin, Jormfeldt och Svedberg, 2014). 

 

Tidigare forskning visar att patienter och sjukvårdspersonal har två olika synsätt på fetma. 

Patienterna ser inte fetma som en sjukdom när de känner sig friska till skillnad från 

sjukvårdspersonalen som anser att det inte finns något som kan ses som hälsosam fetma. Efter 

adekvat förklaring om vad fetma är och hur det påverkar hälsan får patienterna förståelse att 

fetma är en sjukdom och kan se sin fetma ur ett nytt perspektiv (Vieira, Turato, Oliveira & 

Gracia-Arnaiz, 2014).  

 

Sjukvårdspersonal tar upp flera faktorer som upplevs problematiska vid vårdande av patienter 

med övervikt och fetma. Det framkommer att överviktiga eller människor med fetma har ett 

ökat behov av vård och insatser än normalviktiga individer. Trots ett ökat behov av 

vårdinsatser uppger sjukvårdspersonalen att överviktiga eller patienter med fetma inte får den 

vård de behöver då deras tillstånd kan ge upphov till svårigheter att genomföra vissa 

vårdmoment. Patienter som lider av övervikt och fetma väntar längre på vissa vårdinsatser 

eftersom de ofta saknas adekvat material eller utrustning som kan klarar av deras vikt eller 

storlek (Lumley, Homer, Palfreyman, Shackley & Tod, 2015)   

Behandling vid övervikt och fetma 

Övervikt och fetma samt dess konsekvenser kan förebyggas genom olika livsstilsförändringar 

och insatser. Samhället kan via insatser öka medvetenheten om vad som anses vara en 

sundare livsstil och stötta befolkningen mot en bättre hälsa. Individen själv måste ta ansvar 

och förändra sin livsstil genom att ändra sina matvanor och göra sundare val av 

livsmedelsprodukter såsom grönsaker, fiberrika produkter och frukter. Intag av sockerrika och 

fettrika livsmedel bör reduceras eller undvikas totalt. En ökning av fysisk aktivitet är också 

önskvärt, generella rekommendationer för en vuxen människa är 150 minuter fysisk aktivitet 

jämt spridda i veckan (WHO, 2016). 

 

En hälsosam livsstil som inkluderar en varierad diet samt ökad fysisk aktivitet kan förebygga 

samt bota många fall av fetma. Svåra fall av fetma kan behöva en annan typ av behandling i 

form av magsäcksoperationer. Gastric bypass är ett annat ord för magsäcksoperation och 

innebär att en del av patientens magsäck tas bort eller förminskas. De leder till att patientens 

energiintag och upptag minskar och bidrar till viktnedgång (Schelin, 2014). Tidigare 

forskning belyser vikten av samhällsinsatser för en hälsosammare livsstil hos befolkningen. 

Bristen på tillgång till hälsosam mat, brist på tillgång till sport eller fysisk aktivitet och 

anläggningar samt bristen på adekvat sjukvård kan påverka samhället och populationens hälsa 

negativt. Höga priser på hälsosamma livsmedelsprodukter samt höga kostnader för olika 

fysiska aktiviteter kan ge en negativ påverkan vid val av en sundare livsstil för befolkningen. 

En högre kunskap och medvetenhet om nutrition och fysisk aktivitet är också önskvärt för att 

ge populationen de redskap som krävs för att göra en förändring (Mama, Soltero, Ledoux, 

Gallagher & Lee, 2013). 

Kroppsideal, normer och stigma 

Människan skapar olika grupperingar i samhället som består av olika sociala skillnader. Inom 

de olika grupperna skapar samhället en grupp som räknas som det normala. Grupperna är 

hierarkiska där de normala är mest åtråvärt och ses som de naturliga (Goffman citerad i 

Howson, 2013). Slankhet har vuxit fram i det västerländska samhället och ses ofta som en 



 

4 

norm, troligen kommer normen från det medicinska perspektivet där de biomedicinska är i 

fokus men även det estetiska (Bordo citerad i Howson, 2013). 

 

Kroppen är en viktig del av människans värld och liv och människan kan uppleva sig som 

både subjekt samt objekt. Det är via kroppen som människan identifierar sig samt 

kommunicerar med andra individer och samhället (Hesse-Biber, 1997; Håkansson, 2014). 

Människors utseende präglas i det västerländska samhället av både media och diverse litterära 

källor. Att se ut på ett visst sätt kan påverka individens interaktion med omvärlden och 

självkänslan. Kvinnor i det västerländska samhället skall helst vara smala och ses som 

attraktiva enligt de rådande normerna. På senare tider har också män i samhället börjat vara 

mera medvetna om deras kroppar och utseende. Männens kroppar skall helst vara stora och 

starka för att bevara sin manlighet och för att kunna bli socialt accepterade av omgivningen 

(Håkansson, 2014). 

 

Medelålderskvinnor är mer missnöjda med sina kroppar och upplever sig mer överviktiga i 

större utsträckning än män (McGuinness &Taylor, 2016). Yngre män har en större strävan 

efter en mer muskulös kropp och äldre män lägger större vikt på hälsan samt finnas till för 

sina familjer. Vänners åsikter påverkar hur män uppfattar sin vikt och idealiska kropp. 

Familjens åsikter däremot var viktigast för män i åldern 33–45 år än yngre män i 18–25 års 

ålder som påverkades mest av medias syn på kroppen (McNeill & Firman, 2014). Missnöje 

med sin kropp ses hos både kvinnor som tränar och inte tränar samt hos män som inte tränar, 

de önskar en smalare kropp. Män som tränar är i högre grad mer nöjda med sin kropp men 

utrycker en önska att öka sin kroppsstorlek. Kvinnor som tränar däremot är mer än tre gånger 

så missnöjda med sin kropp jämfört med män som tränar (Melching, Green, O´neal, & 

Renfore, 2016). 

 

Vita amerikanska kvinnor önskar sig i större utsträckning en smalare kropp än både 

afroamerikanska kvinnor och kvinnor med latinskt ursprung (Gordon et al. 2010). 

Afroamerikanska kvinnor har ett större kroppsideal än både vita amerikanska kvinnor och 

kvinnor med latinskt ursprung (Gordon, Castro, Sitnikov & Holm-Denoma, 2010; Guan, Lee 

& Cole, 2012; Capodilupo, 2015). När det kommer till olika ätstörningar löper 

afroamerikanska kvinnor mindre risk att utveckla någon typ av ätstörning än både vita 

amerikanska kvinnor och kvinnor med latinskt ursprung. Både vita amerikanska kvinnor och 

kvinnor med latinskt ursprung uttrycker ett större missnöje med sina kroppar än 

afroamerikanska kvinnor. Alla tre etniska grupperna är medvetna om det amerikanska 

smalhetsidealet i samhället och media (Gordon et al. 2010). 

 

Diskriminering eller stigma uppkommer när en individ av någon orsak behandlats orättvist, 

blir kränkt, eller ojämlikt behandlad. De kan omfatta en enskild händelse eller flera 

sammanlänkade händelser (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). Att inte följa normen kan 

ses som avvikande och skapa ett utanförskap. De kan påverka känslan av normalitet och ge 

ökad risk för stigma och socialt utanförskap. Stigma är när någon inte följer det normala och 

hamnar utanför den sociala och kulturella normen, fetma kan ofta stigmatiseras då det bryter 

mot slankhetsnormen i samhället (Howson, 2013). Personer med övervikt upplever mer 

diskriminering under sin livstid än normalviktiga. De med fetma upplever mer diskriminering 

i samhället, framförallt de med kraftig fetma. Inom sjukvården är det dubbelt så hög risk att 

kraftigt överviktiga upplever att de blivit diskriminerade än normalviktiga (Hansson, Näslund 

& Rasmussen, 2010).     
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Litteraturstudien kommer att utgå ifrån en vårdvetenskaplig ansats där personers livsvärld och 

levda kropp är i fokus och en helhetssyn på människan är absolut. Värdegrunden inom 

vårdvetenskapen är att främja patientens autonomi och delaktighet i hälsoprocessen samt utgå 

ifrån patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Centrala begrepp i uppsatsen är Livsvärld, Levd kropp, Välbefinnande och Lidande. 

Livsvärld 

Livsvärlden är den helhetsvärld människan utgår ifrån i dennes liv och vardag. Livsvärlden 

innebär för människan allt den upplevt och gjort och det är utifrån livsvärlden människan ser 

på sin omgivning, livsvärlden är inget som en person tänker på utan något som tas för givet. 

Känslor, tankar, erfarenheter och tolkningar är alla en del av den unika människans livsvärld.  

Vad en person upplever som hälsa eller ohälsa utgår ifrån personens livsvärld och levda kropp 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Levd kropp 

Människans levda kropp är en del av livsvärlden och är levd då de är erfarenheter, minnen, 

tankar, visdom och allt en människa bär med sig från allt den tidigare upplevt, känt och tänkt. 

Den levda kroppen är andlig, existentiell, fysisk och psykisk. Varje biologisk förändring ger 

en förändring i den levda kroppen. Vid sjukdom och ohälsa kan livsvärlden och den levda 

kroppen förändras och ger personen nya erfarenheter och perspektiv. Livshistorien som 

människan bär på är den levda kroppen och den består av människans självkänsla och 

självbild. Detta är den del av människans livsvärld och bildar hela individens identitet 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Välbefinnande och lidande 

När människan kan känna en känsla av mening och sammanhang finns välbefinnande, utan 

mening och sammanhang uppkommer ett lidande för personen. Att vara i stånd till är också 

starkt sammanlänkat till välbefinnande och lidande. Att vara i stånd att utföra stora som små 

handlingar i vardagen bidrar till välbefinnande och blir det svårt eller hindrande att utföra 

göromål uppkommer lidande. Välbefinnande uppkommer framförallt i samband med andra 

personer, det är en känsla av att tillhöra och kan involvera samhället i sig, vänner samt familj 

och bidrar till ökad livskvalité. Upplever människan ett utanförskap till samhället eller 

familjen och vännerna kan ett lidande uppkomma. (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Studien utgår ifrån personer med fetma och övervikt och deras upplevelser av hur det är att 

leva med tillståndet. Vad har de för erfarenheter med sig från deras levda kropp som påverkar 

hur de upplever sin övervikt och fetma och vad som ger välbefinnande eller lidande. Även 

vad som är mening och sammanhang för personerna är intressant eftersom det är kopplat till 

känslan av välbefinnande samt lidande.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Övervikt och fetma är ett problem som globalt ökar. Nuförtiden är övervikt en vanligare orsak 

till död i världen mot tidigare undernäring. I Sverige ökar fetman och nära hälften av 

befolkningen lider av fetma. I västvärlden finns en viss syn på hur kroppen och människan 

ska se ut och att inte tillhöra de normerna kan leda till stigmatisering. Tidigare forskning visar 

att människors matvanor och livsstil har förändrats med tiden. De har ökad risk för att 
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utveckla sjukdomar och har därför ökat behov av vård. Överviktiga eller de med fetma har 

högre risk att uppleva ohälsa och stöta på diskriminering i samhället.  

 

Samhället ser övervikt och fetma som ett problem men det är svårt att veta om det synsättet 

även finns hos individerna som lever med övervikt och fetma. För att öka kunskapen om hur 

individerna upplever sitt liv är detta ett område som är intressant att undersöka. 

Litteraturstudien vill undersöka upplevelser av övervikt och fetma för att få ökad förståelse 

om individernas livsvärld och levd kropp. För att kunna bemöta och vårda en patient måste 

sjuksköterskan ha kunskap samt förståelse om hur patienter med övervikt och fetma kan 

uppleva sitt liv. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Påverkar övervikt och fetma hur människan upplever sitt liv och hälsa? 

Påverkar övervikt och fetma upplevelsen av sin kropp? 

 

SYFTE  
 

Syftet var att undersöka hur övervikt och fetma påverkade en persons upplevelse av sitt liv.  

 

METOD 
 

Studien var en systematisk kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. En systematisk 

litteraturstudie gjordes eftersom den utgick ifrån redan befintligt material som 

kvalitetsgranskades utifrån en tydlig frågeställning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteraturstudien utgick ifrån ett problemområde som bestod av vetenskapliga artiklar 

(Friberg, 2012). 

 

De kvalitativa artiklarna belyste människors subjektiva erfarenheter, känslor och tolkningar 

för att skapa en djupare holistisk förståelse av människan (Forsberg & Wengström, 2013; 

Friberg, 2012). Induktiv ansats innebar att tolka och skapa en djupare förståelse för 

människans subjektiva värld (Forsberg & Wengström, 2013). 

Induktiv ansats och kvalitativa artiklar valdes eftersom syftet för studien var att undersöka 

mänskliga upplevelser.  

Datainsamling 

Datainsamlingen utgick ifrån kvalitativa artiklar som söktes upp i tre olika databaser. 

Databaserna som valdes var Cinahl, PubMed och InfoPsych. Vid sökning i databaserna 

användes respektive databas ämnesord, I Cinahl användes CinahlHeadings, i PubMed 

användes MeSh och i InfoPsych användes Thesaurus. De tre databaserna valdes eftersom de 

inriktar sig på omvårdnad och medicinskforskning (Forsberg & Wengström 2013).  

Vid sökningen valdes relevanta sökord ut utifrån studiens syfte, var god se bilaga ett 

sökschema för sökorden. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Forsberg och Wengström 

(2013) checklista för kvalitativa artiklar som säkerställer artiklarna håller hög kvalité se bilaga 

två Mall för kvalitetsgranskning – Kvalitativ ansats.   
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Urval 

Efter datainsamling lästes artiklarnas abstrakt först igenom och därefter metod och resultat. 

Endast artiklar som stämde överens med studiens syfte inkluderades för vidare urval. 

Inklusionskriterier  

Vetenskapliga kvalitativa originalartiklar valdes och för att se att artiklarna var vetenskapliga 

kontrollerades tidskrifterna i UlrichswebTM global serials directory (2016). Vuxna människor 

över 18 år som har eller haft övervikt och fetma med ett BMI över 25 inkluderades. Artiklar 

som var etiskt godkända och publicerade mellan år 2008–2016 samt hade hög kvalité på minst 

13 poäng (var god se bilaga två kvalitetsgranskning) valdes för resultatet.      

Exklutionskriterier 

Kvantitativa artiklar exkluderas eftersom de inte matchar studiens syfte. För att begränsa 

studiens omfattning valdes kvinnor som är gravida och sjuksköterskors perspektiv bort. 

Däremot exkluderas inte kvinnor som varit gravida bort eftersom de inte genomgår en 

graviditet nu. Föräldrars perspektiv och barn valdes också bort eftersom det är vuxna 

människors upplevelser som kommer undersökas och för att det inte är lika relevant för 

allmänsjuksköterskor. Efter kvalitetsgranskning valdes de artiklar med låg eller medelkvalité 

bort. 

 

Utifrån relevans och inklusionskriterier valdes därefter de artiklar som kvalitetsgranskades ut 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar exkluderades utifrån exklusionskriterier och 

relevans och tolv vetenskapliga originalartiklar valdes ut för resultatet.        

Analys 

Analysen som uppsatsen utgick ifrån var en induktiv ansats med beskrivande syntes. Arbetet 

utgick ifrån Evans (2002) beskrivande syntes som innebar att fyra olika steg följdes för att 

beskriva materialet i artiklarna som analyserades. Evans (2002) tar även upp en annan metod 

för analys som är tolkande syntes och innebär att materialet som analyseras tolkas och inte 

bara beskrivs. Beskrivande syntes valdes för att minska risken att förvränga materialet och för 

att få en tydlig koppling till det material som analyserats  

 

De fyra olika faserna som följdes var: Insamling av data där materialet som ska analyseras 

samlas in utifrån inklusionskriterier. Databaser valdes ut och en sökning genomfördes för att 

hitta ett relevant antal studier för vidare analys. De utvalda artiklarna valde ut utifrån de 

tidigare inkulsionskriterierna för att säkerställa att insamlat urval var homogent. Steg två var 

att identifiera nyckelfynd från varje artikel och innebar att författarna gick igenom studierna 

flera gånger. Nyckelfynden blev därefter insatta i ett dokument och under varje artikels rubrik 

framkom det viktigaste fynden från resultatet. Tredje steget var relaterade teman utifrån 

studierna där skillnader och likheter i nyckelfynden plockades ut från artiklarna och 

sorterades in i gemensamma teman. Därefter identifierades undergrupper till de teman och 

undergrupperna samt teman undersöktes igen för att upptäcka förenligheter och 

oförenligheter. Det fjärde och sista steget var Beskriva fenomenet där fenomenet beskrevs 

utifrån teman och undergrupper för att tydliggöra resultatet. I resultatet skrevs även ut 

exempel på originalstudierna via citat för att öka tillförlitligheten (Evans, 2002). För ett 

exempel på analysförfarandet var god se bilaga tre. 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som valdes ut granskades utifrån forskningsetiska grunder. Artiklar som valdes 

var godkända av en forskningsetiks kommitté eller skulle följa de forskningsetiska principer 

som Helsingforsdeklarationen (2013) satt upp.   

 

De forskningsetiska principerna grundar sig på att forskningen ska utgå från de medverkandes 

rättigheter, hälsa och att medverkande är frivilligt med ett lämnat samtycke. Personerna som 
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medverkade i en studie ska vara skyddade med konfidentalitet och informationen som lämnas 

får enbart användas för forskning (ibid).  Informationskravet innebar att forskaren måste 

lämna uppgifter till informanten om studiens syfte och samtidigt informera studiens deltagare 

om rättigheter i samband med deltagandet i studien. Informanten kunde när som helst enligt 

informationskravet avbryta deltagandet i studien om så önskas. Samtyckeskravet krävde att 

forskaren inhämtade ett samtycke från studiens uppgiftslämnare eller deltagare. Deltagandet i 

studien måste ske på informantens villkor och kunde avbrytas när som helst för att garantera 

personens rättigheter. Om informanten ville avbryta sin medverkan i studien var det viktigt att 

forskaren inte använde sig av maktförhållanden eller negativa påtryckningar gentemot 

deltagaren. Forskaren behövde garantera studiens uppgiftslämnare anonymitet och 

tystnadsplikt enligt konfidentialitetskravet. Detta gjordes eftersom uppgifter som deltagarna 

lämnar kunde bestå av känslig information och måste skyddas från att oberättigade tar del av 

materialet.  Informationen och uppgifterna skulle inte användas utanför studien eller användas 

i andra syftet än i forskningsändamål enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Författarna i studien var medvetna om den förförståelse de tog med sig in i studien och gjorde 

sitt bästa för att inte förvränga resultatet. Hela resultatet redovisades och inte bara det som 

stödde författarnas förförståelse något som Forsberg och Wengström (2013) ansåg var viktigt. 

 

RESULTAT 
 

Resultatet var baserat på tolv originalartiklar, var god se bilaga fyra för artikelöversikt. Under 

arbetet med analysen framkom flera nyckelfynd om individernas upplevelser av sin övervikt 

och fetma. Nyckelfynden sorterades in under sex olika teman som belyser upplevelserna. För 

att nyansera områdena uppkom det undergrupper under teman. De olika teman och 

undergrupper kan ses under tabell 1.  

Tabell 1. Teman och undergrupper 

 

Teman 

 

Undergrupper 

 

Vägen till övervikt och fetma 

Fysiologiska orsaker som bidrog till 

viktuppgång 

Beteenden och vanor 

Sociokulturella influenser 

Övervikt och fetmas inverkan på 

hälsan och vardagen. 

Upplevelser av hälsotillståndet 

Svårigheter och begränsningar i det 

dagliga livet 

 

En stark önskan till viktnedgång  
Skäl till viktnedgång 

Barriärer till viktnedgång 

Tillvägagångssätt för att gå ner i vikt 

Behov och motstånd till socialt stöd Närståendes roll och inverkan på 

individens liv.  
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Andra vägar till socialt stöd 

Upplevelser av stigma och 

diskriminering   

Tankar och känslor kring hur 

övervikt och fetma klassificerades 

och beskrevs  

Negativa erfarenheter och 

kommentarer från omgivningen 

Kroppens påverkan på livsvärlden Upplevelser och tankar kring sig 

själva och kroppen 

Kulturella skillnader vad gäller kropp 

och vikt 

Vägen till övervikt och fetma  

Det kom fram flera bakomliggande upplevelser till varför personerna hade gått upp i vikt. 

Orsakerna valdes att belysas och delades upp i tre undergrupper för att ge djupare inblick i 

personernas upplevelse av sin viktuppgång. De undergrupper som valdes var Fysiologiska 

orsaker som bidrar till viktuppgång, Beteenden och vanor samt Sociokulturella influenser.     

 

Fysiologiska orsaker som bidrog till viktuppgång 

 I samtliga artiklar uppkom genetiska faktorer som en bidragande orsak till individernas 

övervikt och fetma. Livsstil i kombination med genetik ansågs också ha orsakat viktuppgång 

hos några. Graviditet visade sig vara en vanlig orsak till viktuppgång och de kvinnor som 

hade genomgått en graviditet ansåg att det hade starkt bidragit till deras övervikt och fetma.  

 

It wasn´t until I had my baby that I ballooned. I lost the weight, fell pregnant, put it all back 

on and now I just can´t move it (Thomas et al. 2008a s.324). Förändringarna som skedde i 

kroppen under graviditet bidrog till en viktuppgång eller att tidigare övervikt blev svårare att 

hantera (Alqout & Reynolds, 2014; Thomas et al. 2008a; Zwickert & Rieger 2014).  

Viktuppgång som orsakats av graviditet kunde också upplevdes som svår att bli av med för 

vissa kvinnor (Befort et al. 2008; Thomas et al. 2008a). Några män upplevde att livsstil var 

största orsaken till viktuppgång men att genetik kunde bidra (Lewis, et al. 2011c). Sjukdomar 

och skador som begränsade den fysiska aktiviteten var också en orsak som togs upp av några 

individer men även att depression och stress kunde bidra till viktuppgång (Alqout, & 

Reynolds, 2014; Buchholz, Huffman, & McKenna, 2012; Lewis, et al. 2011c; Thomas et al. 

2008a; Thomas et al. 2008b; Spörndly-Nees, Igelström, Lindberg, Martin, & Åsenlöf, 2014). 
Beteenden och vanor  

“Using the car, all the food available on the high street, and home comforts designed to make 

people sit down”(Shoneye et al. 2011 s. 539). Personerna i samtliga artiklar upplevde att 

livsstil och matvanor var den största bidragande orsaken till deras övervikt och fetma. Bristen 

på fysisk aktivitet och en stillsam livsstil ansågs leda till viktuppgång och vara de 

livsstilsfaktorer med stor betydelse för övervikt och fetma.  

 

Livsstilen förändrades för vissa kvinnor när de fick barn och de upplevde att det blev svårare 

att vara aktiv samt att det blev vanligare att äta oftare och större måltider (Befort et al. 2008)  

En del personer upplevde också att de var aktiva som barn och tonåringar men i vuxen ålder 

var det svårare att få tid till fysisk aktivitet (Lewis et al. 2011c; Thomas et al. 2008a). Män 

tyckte att familjen och jobbet tog upp mycket tid samt att deras jobb var en stor barriär mot 

fysisk aktivitet då de ansåg sig jobba långa tider samt kände sig stressade (Lewis et al. 2011c).  
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Mängden mat och beteenden kring mat var det som nästan alla upplevde som en 

bakomliggande orsak till deras viktuppgång (Alqout, & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; 

Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 2011c; Spörndly-Nees, et al. 2014; Thomas et al. 2008a; 

Thomas et al. 2008b). Beteenden som ledde till ökat intag av mat var framförallt olika 

negativa känslor och stress (Alqout, & Reynolds, 2014; Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 

2011c; Spörndly-Nees, et al. 2014; Thomas et al. 2008b). Stora portioner, att välja onyttig mat 

och småäta ansågs vara ett problem hos individer med övervikt och fetma (Alqout & 

Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Lewis et al. 2011; Shoneye et al. 2011; Thomas et al. 

2008b). “Many participants named specific eating behaviors as contributors to their weight 

gain, including eating late, eating excessive portions, consuming too much soda and junk 

food, and eating at fast-food and all-you-can-eat restaurants”(Befort et al. 2008 s. 418). En 

del tog upp att de inte insåg att de åt för mycket mat förrän maten var uppäten samt att de inte 

kunde kontrollera intaget (Spörndly-Nees et al. 2014; Thomas et al. 2008b). För några 

personer blev mat ett substitut och en belöning när det klarade av att undvika tidigare dåliga 

beteenden som t.ex. rökning (Spörndly-Nees et al. 2014).   

Sociokulturella influenser   

Familjen och vänner hade en stor påverkan på individers livsstil och vanor enligt samtliga 

artiklar. En del hade med sig matvanor från barndomen som påverkade hur deras övervikt 

börjat och hur de åt idag. De personer vars övervikt började under uppväxten berättade att de 

under barndomen förväntades äta upp den mat som serverades av familjen (Thomas et al. 

2008a). Vilka matvanor som fanns i deras umgängeskrets påverkade personernas matintag 

och vilken typ av mat de intog.  

 

Sociokulturella miljön påverkade mångas matvanor eftersom många sociala aktiviteter 

involverade konsumtion av mat (Alqout, & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Shoneye et al. 

2011; Zwickert, & Rieger, 2014). Maten som serverades kunde bestå av stora portioner och 

ibland onyttig mat framförallt vid släktträffar (Alqout, & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; 

Thomas et al. 2008a). Hos mörkhyade brittiska kvinnor, afroamerikanska kvinnor och kvinnor 

från Saudiarabien förekom det mycket traditionell mat som de ansåg haft en negativ påverkan 

på deras viktuppgång (Alqout, & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Shoneye et al. 2011; 

Thomas et al. 2008b).  

 

Kvinnor från Saudiarabien tog upp traditionell mat som problematiskt, speciellt den mat som 

åts under graviditeten men framförallt efter förlossningen. “Normally, in our society, they are 

concerned about the woman after delivery. It is a must to eat well so as to compensate for 

what was lost" (Alqout, & Reynolds, 2014 s.671). Maten efter graviditeten bestod av 

traditionell fet och oljig mat som ansågs inom kulturen ha hälsosamma egenskaper (Alqout, & 

Reynolds, 2014). Mat hade en viktig traditionell roll och betydelse hos afroamerikanska 

kvinnor samt mörkhyade brittiska. De upplevde att maten och tillagningsmetoderna 

påverkade deras vikt (Befort et al. 2008; Shoneye et al. 2011). Typiskt för afroamerikansk 

matkultur var mycket friterat och mat med högt kaloriinnehåll. Många kvinnor beskrev hur de 

älskade att laga mat och att deras kultur innebar att träffas och äta god mat. ”Another 33-year-

old woman echoed this sentiment, stating that “once you already tasted fried foods, you get a 

taste for it . . . you want the neck bones and all the good soul food.”(Befort et al. 2008 s.417). 

För många afroamerikanska kvinnor var maten och umgänget viktigare än att vara hälsosam 

(Befort et al. 2008).  

Övervikt och fetmas inverkan på hälsan och vardagen 

Det framkom hur övervikt och fetma hade påverkat individernas hälsa och vardag. För att 

dela upp temat och få en bättre överblick på området så valdes två undergrupper. Upplevelse 
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av hälsotillståndet beskrev hur personerna upplevde sin hälsa är och vilka hälsoproblem det 

upplevde. Nästa undergrupp beskrev Svårigheter och begränsningar i det dagliga livet där det 

uppkom hur övervikten eller fetman påverkade det dagliga livet och vilka svårigheter och 

begränsningar det gav.  

 

Upplevelser av hälsotillståndet 

Många i de olika artiklarna var medvetna att de hade hälsoproblem eller att deras övervikt och 

fetma kunde leda till olika hälsoproblem i framtiden. Flera var oroliga över vad som skulle 

hända med dem om de utvecklade följdsjukdomar. 

 

 De som hade sjukdomar nämnde bland annat diabetes, artros, hypertoni och smärta (Alqout, 

& Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 2011c; Thomas et al. 

2008b; Wiklund et al. 2011) samt sjukdomar relaterat till det psykiska välbefinnandet som 

depression (Buchholz et al. 2012; Thomas et al. 2008a). Många var oroliga över risken att 

utveckla följdsjukdomar och några att deras vikt skulle leda till att de dog i förtid om de inte 

ändrade sin livsstil (Befort et al. 2008; Buchholz et al. 2012; Lewis, et al. 2011a; Thomas et 

al. 2008b; Shoneye et al. 2011; Spörndly-Nees et al. 2014) En del personer utryckte också en 

oro att utveckla följdsjukdomar som de sett hos nära familjemedlemmar med viktproblem 

(Befort et al. 2008). Risken att behöva bli beroende av andra människor vid sviktande hälsa 

upplevdes också som oroande (Buchholz et al. 2012). ”I’m really learning my mortality. It is 

finite. So you gotta take care of yourself; nobody else will. Then I woke up and I thought, “Oh 

my gosh, who’s gonna take care of me?” (Buchholz et al. 2012 s. 190) 

 

Dåligt självförtroende, ätstörningar, social isolering och svårigheter med intima relationer 

samt allmänt dålig mental hälsa utrycktes av några som konsekvenser av sin fetma (Thomas et 

al. 2008a). Oro över sin hälsa var den största anledningen att de ville göra något åt sin vikt 

och hälsa (Befort et al. 2008; Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 2011c; Shoneye et al. 2011; 

Spörndly-Nees et al. 2014). Mörkhyade brittiska kvinnor uttryckte att ha en större 

kroppshydda inte behövde vara en nackdel, de upplevde att det kunde vara hälsosamt att vara 

kraftig och att det motstod sjukdomar bättre (Shoneye et al. 2011). 

Svårigheter och begränsningar i det dagliga livet 

De flesta upplevde att övervikten eller fetman begränsade vardagen. Det var svårt att 

genomföra både jobb och sysslor i hemmet och det kunde påverka val av aktiviteter. 

Personernas vikt kunde försvåra vardagliga göromål som att knyta skorna, knäppa 

säkerhetsbältet vid transport, få plats i stolar utanför hemmet, gå i trappor och kunna hitta 

kläder som passar (Befort et al. 2008; Friedman et al. 2012; Lewis et al. 2011c; Thomas et al. 

2008a; Thomas et al. 2008b; Shoneye et al. 2011; Wiklund et al. 2011). “Three participants 

described excess weight as a hindrance in several areas of their life, including ambulation, 

spending time with their children, fatigue and even employment” (Thomas et al. 2008b s. 178) 

Övervikt och fetma kunde även göra det svårare att få jobb eller att genomföra sitt jobb fullt 

ut (Thomas et al. 2008b).  

 

Eftersom fysisk aktivitet var begränsad levde några ett mer stillsamt liv och valde stillsamma 

aktiviteter som tv-tittande eller annan teknologisk underhållning (Alqout, & Reynolds, 2014). 

Flera nämnde att deras vikt försvårade aktiviteter ihop med sina barn eller barnbarn. 

Kvinnorna tog upp att de kände att de var oförmögna att utföra sin roll som mor eller fru på 

de sätt de önskade (Alqout, & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Thomas et al. 2008b; 

Wiklund et al. 2011). Vid mammografi och cellprovtagning tog kvinnor med övervikt och 

fetma upp att de kände en oro över att de inte skulle få plats i sjukhuskläderna eller på 

undersökningsbordet. Detta kunde leda till att vissa kvinnor undvek undersökningarna 
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(Friedman et al. 2012). Träning kunde också försvåras för vissa då utrustningen inte alltid 

passade för en större kroppshydda (Wiklund et al. 2011).  

En stark önskan till viktnedgång 

Tre undergrupper framkom som förklarade temat noggrannare. Under Skäl till viktnedgång 

framkom anledningarna till varför personernas önskade gå ner i vikt. I Barriärer till 

viktnedgång beskrivs de hinder personerna upplevde påverkade deras försök till viktnedgång.  

Tillvägagångssätt för att gå ner i vikt tog upp personernas olika försök och tillvägagångssätt 

för att uppnå en viktnedgång. 

 

Skäl till viktnedgång 

Hos alla med övervikt och fetma framkom det en önskan att få gå ner i vikt. Anledningarna 

till viktnedgång var t.ex.; önskan att få barn (Alqout, & Reynolds, 2014), att få bättre hälsa 

(Alqout, & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 2011c), 

kunna bli mer aktiv (Befort et al. 2008; Wiklund et al. 2011) och att kunna ta hand om sin 

familj och närstående (Alqout, & Reynolds, 2014; Buchholz et al. 2012). ”With obesity, I now 

have little possibility of pregnancy because my eggs are very weak. However, if I reduce my 

weight, it will improve and there will be a greater possibility of pregnancy” (Alqout, & 

Reynolds, 2014 s. 670)   

Barriärer till viktnedgång  

Det framkom flera hinder i de olika artiklarna som individerna ansåg kunde göra det svårare 

att gå ner i vikt. Största barriärerna som personerna tog upp var att det var svårt att äta 

hälsosamt och att de var dyrt att ha en hälsosam livsstil samt köpa nyttig mat.   

 

En del individer uttryckte att det var svårt att få tiden att räcka till för att kunna ha en 

hälsosam livsstil (Spörndly-Nees et al. 2014; Thomas et al. 2008b; Zwickert & Rieger, 2014). 

Negativa känslor och tidigare misslyckanden ansågs också vara barriärer till en lyckad 

viktnedgång (Alqout, & Reynolds, 2014; Lewis et al. 2011c; Spörndly-Nees et al. 2014; 

Thomas et al. 2008a). “By the time they attempted to lose weight, they felt emotionally and 

physically daunted by the amount they had to lose” (Thomas et al. 2008a s.324). Vissa 

försökte ta hjälp av internet för att hitta information om viktnedgång och dieter (Lewis, et al. 

2011a). Dieter upplevdes kunna vara missledande och sakna långvariga effekter (Lewis et al. 

2011a; Thomas et al. 2008a). Trots detta så fortsatte en del personer med dieterna i hopp om 

att någon gång hitta rätt diet för dem (Lewis et al. 2011a). Några tog upp att det var svårt att 

få hjälp från sjukvården om råd för att uppnå en viktnedgång (Spörndly-Nees et al. 2014; 

Thomas et al. 2008b). Dåliga relationer mellan patienter och vårdpersonal kunde också 

försvåra en viktnedgång (Spörndly-Nees et al. 2014). Kvinnor bosatta i Saudiarabien tog även 

upp det kulturella problemet med att det finns väldigt få träningslokaler för kvinnor vilket 

försvårade träning (Alqout & Reynolds, 2014). 

Tillvägagångssätt för att gå ner i vikt 

Nästan alla individer i artiklarna tog upp att det var viktigt att äta hälsosamt eller följa en diet 

för att kunna gå ner i vikt. För att undvika ohälsosam mat tog några individer upp att det var 

viktigt att inte ha onyttig mat hemma och att det var positivt om den hälsosamma maten var 

lätt att laga (Spörndly-Nees et al. 2014).  

 

En del individer tog upp att de följde en diet nästan hela livet och några ansåg att de 

misshandlat sin kropp med det. Bantningskurer upplevdes ha haft en stor känslosam effekt på 

personernas liv och trots många misslyckanden fortsatte de flesta spendera mycket pengar på 

bantning eller andra viktnedgångsprodukter. Några få berättade att de försökt svälta sig själva 

för att kunna gå ner i vikt (Thomas et al. 2008a). Det var vanligt att hoppa mellan många olika 

dieter och när de misslyckade med en diet ansåg en del att det var deras fel att de inte kunnat 
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följa instruktionerna (Lewis, et al. 2011a). Några personer berättade att de hade kunskap om 

en hälsosam diet. De tog upp att äta hälsosammare innebar mer frukt och grönsaker samt 

försöka äta mindre portioner och socker (Buchholz et al. 2012; Shoneye et al. 2011). Många 

tog upp att de ville ha individanpassade behandlingar för viktnedgång (Befort et al. 2008; 

Lewis et al. 2011c; Spörndly-Nees et al. 2014; Zwickert, & Rieger, 2014). En del individer 

använde sig av viktnedgångspreparat eller mediciner för att försöka nå ner i vikt (Thomas et 

al. 2008a). Afroamerikanska kvinnor var skeptiska till viktnedgångspreparat och såg de som 

beroendeframkallande samt var oroliga för biverkningar i samband med andra mediciner. De 

ansåg att det var bättre med långsiktiga metoder i form av viktnedgångsprogram (Befort et al. 

2008). 

 

Fysisk aktivitet togs upp av flera personer som ett komplement till att lyckas med viktnedgång 

(Befort et al. 2008; Lewis et al. 2011c; Wiklund et al. 2011; Zwickert, & Rieger, 2014). Män 

upplevde att fysisk aktivitet var den bästa metoden för viktnedgång och föredrog det framför 

dieter (Lewis et al. 2011c). Några personer hade undersökt magsäcksoperation för 

viktnedgång och andra hade redan bestämt sig för att genomgå operationen (Alqout, & 

Reynolds, 2014; Thomas et al. 2008a; Wiklund et al. 2011).  

Behov och motstånd till socialt stöd 

Det kom fram olika perspektiv på socialt stöd och hur personerna upplevde det. För att få en 

bättre förståelse och mer nyanserat tema framkom två undergrupper. Närståendes roll och 

inverkan på individens liv beskrev hur människorna närmast personerna med övervikt och 

fetma påverkat deras liv och hur personerna upplevde detta. Andra vägar till socialt stöd 

belyser önskan av att få stöd från andra än närstående i kampen mot övervikten.  

Närståendes roll och inverkan på individens liv 

De flesta personerna önskade sig stöd från familj eller vänner angående deras viktnedgång 

men det fanns även de som önskade att få klara sig själva. Många upplevde att närstående 

kunde både underlätta och vara till stöd vid en viktnedgång men väldigt många ansåg också 

att de kunde försvåra eller sabotera deras försök till viktnedgång.  

 

Det stöd som kunde önskades var bl.a. hjälp med matinköp och tillagning av mat, även stöd 

och råd om viktnedgång var önskvärt (Buchholz et al. 2012; Spörndly-Nees et al. 2014). 

Några tog också upp att det enda de önskade var att inte bli kritiserade för sin övervikt (Befort 

et al. 2008; Thomas et al. 2008a; Zwickert, & Rieger, 2014). Det som främst sågs som 

underlättande vid viktnedgång var att bli accepterad av sina närstående (Befort et al. 2008; 

Buchholz et al. 2012; Spörndly-Nees et al. 2014; Zwickert & Rieger, 2014) samt att få 

redskap som träningsvideos och böcker om dieter (Befort et al. 2008). Matvanor kunde också 

försvåras eftersom familj och närståendes kunde saboterade deras diet eller köpte hem fel 

sorts mat (Befort et al. 2008; Buchholz et al. 2012; Thomas et al. 2008a; Thomas et al. 2008b; 

Zwickert, & Rieger, 2014). “Family also helped or hindered women in their struggle to eat 

healthier. One woman told us that her brother did the grocery shopping, but he bought “all 

the wrong things.” (Buchholz et al. 2012 s190).   

 

Individernas försök till fysisk aktivitet och träning kunde också påverkas av närstående 

(Alqout & Reynolds, 2014; Befort et al. 2008; Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 2011c; 

Zwickert & Rieger, 2014). Att röra på sig ihop med familj eller vänner upplevdes som bra och 

gjorde många mer positiva till att vara aktiva (Buchholz et al. 2012; Lewis et al. 2011c). 

Några män upplevde att tid med familjen var viktigare än fysisk aktivitet och att det var 

själviskt att avvara tid till träning (Lewis et al. 2011c). Saudiarabiska kvinnor tog upp att 

familjen kunde förbjuda dem att träna och att deras kultur försvårade fysisk aktivitet för 

kvinnor (Alqout, & Reynolds, 2014). Inte alla tyckte de behövde stöd från närstående och en 
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del upplevde att de ville hantera sin viktnedgång själva (Befort et al. 2008; Lewis et al. 2011c; 

Zwickert & Rieger, 2014). En del män upplevde att be om hjälp kunde ses som en svaghet 

eller hjälplöshet (Lewis et al. 2011c).  

Andra vägar till socialt stöd 

Flera individer i artiklarna önskade hjälp och stöd från andra än deras närstående i kampen 

mot övervikt. Många tog upp att de ville ha stöd och hjälp från andra individer eller grupper 

med viktproblem eller att vården skulle hjälpa dem. “It was also important to receive support 

from a person in the same situation and to get the chance to exchange experiences” 

(Spörndly-Nees et al. 2014 s.78).  

 

Internet var en källa för vissa att få stöd från andra med övervikt och fetma. Det upplevdes 

befriande att besöka sidor och forum där det var fria från fördomar och kränkningar (Lewis, et 

al. 2011a). Vården var en annan källa där personer önskade få hjälp och stöd ifrån (Spörndly-

Nees et al. 2014; Thomas et al. 2008a). De läkare som pratade med sina patienter om hälsa 

och välbefinnande gav individerna en positiv bild av vården och upplevelsen var att läkaren 

var de enda de kunde vända sig till. En del individer hade däremot inga positiva erfarenheter 

från vården eftersom de upplevde att läkaren inte gav dem tidig hjälp mot viktökningen eller 

stöd till en viktnedgång (Thomas et al. 2008a). 

Upplevelser av stigma och diskriminering   

Stigma och diskriminering framkom under analysen och under detta temat beskrev 

individerna hur de påverkades och upplevelserna av detta. Två undergrupper formades, 

Tankar och känslor kring hur övervikt och fetma klassificerades och beskrevs där personernas 

tog upp vad de tyckte om samhällets syn på övervikt och fetma samt stereotyper och 

klassificeringen av övervikt och fetma. Den andra var Negativa erfarenheter och 

kommentarer från omgivningen och där framkom upplevelser av hur samhället och närstående 

negativt påverkat dem genom bl.a. stigma.  Stigma och diskriminering innebar att en individ 

av någon orsak behandlats orättvist, blivit kränkt, eller ojämlikt behandlad. 

 

Tankar och känslor kring hur övervikt och fetma klassificerades och beskrevs   

Flera personer uttryckte ett starkt ogillande till de engelska orden “obese” eller “obesity” och 

upplevde att det var ett hemskt ord att kalla någon (Shoneye et al. 2011; Thomas et al. 2008a; 

Thomas et al. 2008b). “Expressed dislike for the world “obese” The word had many negativ 

connotations and one stated that it was a devastating word to apply to someone” (Thomas et 

al. 2008b s. 177).  Några utryckte att det upplevde att ordet påverkade samhällets och 

omgivningens negativa syn på personer med fetma (Shoneye et al. 2011; Thomas et al. 

2008a). Visa utryckte att de hellre ville bli kallade “overweight” eller “fat” d.v.s de svenska 

orden överviktig eller fet (Thomas et al. 2008a). 

 

Några upplevde att media bidrog till en negativ syn på personer med övervikt och fetma 

(Shoneye et al. 2011; Thomas et al. 2008a). Detta genom att påstå att personer med fetma var 

lata, ointelligenta och inte kunde ta hand om sig själva. Både vita och mörkhyade brittiska 

kvinnor upplevde att det fanns negativa stereotyper mot övervikt och fetma. Framförallt vita 

brittiska kvinnor utryckte att de borde vara smala enligt samhällets normer medan de 

mörkhyade brittiska kvinnorna upplevde att kraven på smalhet framförallt tillhörde de vitas 

kultur. Den kliniska definitionen på fetma upplevdes som orimlig enligt mörkhyade brittiska 

kvinnor eftersom de inte alltid ansåg sig falla inom ramarna för fetma eller vara ohälsosamma 

(Shoneye et al. 2011). “‘All it means is that you have met the criteria on the stupid chart” 

(Shoneye et al. 2011 s. 538).  

Negativa erfarenheter och kommentarer från omgivningen 
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Stigma, elaka kommentarer och jobbiga känslor hade upplevts av nästan alla med övervikt 

och fetma i flera olika miljöer.” I was on the train the other night and this woman sat beside 

me and said to her friend ´This is the trouble with obese people, they take up too much room 

on the train. Now that obese is out there, everybody thinks they can say it to your face 

[crying]” (Thomas et al. 2008a s. 324). Många som hade varit överviktiga sen barndomen tog 

upp att de blivit retade som barn och upplevt både stigma och diskriminering genom att inte få 

delta i fysiska aktiviteter (Lewis et al. 2011c; Thomas et al. 2008a; Zwickert & Rieger, 2014). 

Några få män med kraftig fetma undvek fysisk aktivitet på grund av rädslan för att bli retade 

eller uppleva stigma (Lewis et al. 2011c). Elaka kommentarer om övervikt var vanligt från 

omgivningen och närstående (Alqout, & Reynolds, 2014; Friedman et al. 2012; Thomas et al. 

2008a; Wiklund et al. 2011; Zwickert & Rieger 2014). Några hade även upplevt otrevligt 

bemötande från vårdpersonal (Friedman et al. 2012; Thomas et al. 2008a)   

 

Negativa kommentarer om deras vikt från familjemedlemmar upplevdes som mest 

smärtsamma och jobbiga (Alqout & Reynolds, 2014; Thomas et al. 2008a). Det var vanligt att 

uppleva stigma och elaka kommentarer när personerna handlade mat och kläder samt var på 

allmänna platser (Alqout, & Reynolds, 2014; Friedman et al. 2012; Thomas et al. 2008a; 

Wiklund et al. 2011). Vissa hade även upplevt att de kände sig uttittade på grund av sin vikt 

(Wiklund et al. 2011). Strategier utvecklades av några för att hantera stigma genom att stänga 

av, ignorera eller göra sig själva roliga (Thomas et al. 2008a). Vissa utnyttjade internet för att 

komma ifrån stigma och diskriminering och bli accepterade samt få stöd från andra. En känsla 

av skam och genans uppkom hos några individer när de var inne på olika forum och bad om 

hjälp för att hantera sin övervikt och fetma (Lewis, et al. 2011a). 

Kroppens påverkan på livsvärlden 

Olika upplevelser och tankar om kroppen och hur det påverkade individerna kom fram under 

analysen. Två undergrupper formades som beskriver temat noggrannare. Under Upplevelser 

och tankar kring sig själva och kroppen tar personerna upp vad de tyckte om sin kropp men 

även upplevelsen av sig själva. Kulturella skillnader vad gäller kropp och vikt framkom till 

att kultur kan påverka hur individens upplever sig själv.  

 

Upplevelser och tankar kring sig själva och kroppen 

Tankar och upplevelser som uppkom i studierna var att personerna skämdes eller ogillade sina 

kroppar och att en del hade dålig självkänsla eller självförtroende. Många kände att de inte var 

nöjda med sig själva men hos de brittiska mörkhyade kvinnorna fanns även de som var nöjda. 

En del hade också en känsla av att de var oattraktiva och många utryckte en önskan att se 

bättre ut (Alqout, & Reynolds, 2014; Lewis et al. 2011c; Thomas et al. 2008b).”Women 

indicated that obesity has had a negative impact on their self-perception and self-

esteem”(Thomas et al. 2008b s. 179). Några kvinnor var även oroliga för hur deras 

kroppshydda kunde upplevas och kände ångest inför omgivningens reaktioner (Alqout, & 

Reynolds, 2014).  

 

Negativa känslor uppkom hos en del personer med känslan av att vara misslyckad, att de var 

hopplösa och att de kunde känna sig deprimerade (Lewis, et al. 2011a; Lewis et al. 2011c; 

Shoneye et al. 2011). Några män beskrev hur de kände att de inte längre var bra fadersfigurer 

till sina barn på grund av sin ohälsosamma livsstil och övervikt (Lewis et al. 2011c). När 

några personer skulle beskriva sig själva använde de främst positiva ord som att de var roliga, 

älskvärda och generösa (Thomas et al. 2008a).  Afroamerikanska kvinnor tog upp att de trots 

sin övervikt kunde känna sig snygga och nöjda med sig själva och sitt utseende. Några 

kvinnor tog däremot upp att de kunde känna sig oattraktiva och missbelåtna framförallt med 
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sin midja eller andra kroppsdelar. Trots att de oftast var nöjda med sitt utseende och sig själva 

framtog flera att de var missnöjda med sin vikt (Befort et al. 2008).  

 

Att ha en stor kroppshydda försvårade för många personer att hitta kläder i rätt storlek 

(Friedman et al. 2012; Lewis et al. 2011c; Thomas et al. 2008a; Thomas et al. 2008b; Shoneye 

et al. 2011). Några beskrev att det även var svårt att hitta kläder som såg bra ut i större 

storlekar och att det kunde bli dyrt om kläderna behövdes skräddarsys (Thomas et al. 2008b). 

Kläder kunde även användas för att dölja kroppen för omgivningen. Det fanns även en risk 

med att dölja kroppen med kläder då en viktuppgång kunde vara svårare att uppmärksammas 

av kvinnorna själva (Alqout, & Reynolds, 2014). Hos kvinnor kunde även kläder bidra till att 

de kände sig mer attraktiva. Fotografier eller speglar däremot kunde göra att kvinnorna såg på 

sig själva på ett annat sätt och uppmärksamma delar på kroppen de ogillade. Den nakna 

kroppen kunde också upplevas som obekväm och kvinnorna kände sig mer osäkra när de såg 

sig själva utan kläder (Befort et al. 2008). Media ansågs sprida en ohälsosam smal kroppsbild 

av kvinnor och både vita och mörkhyade brittiska kvinnor kände att de påverkades negativt 

(Shoneye et al. 2011). Även reklam om bantning kunde påverka personers självbild negativt 

(Lewis, et al. 2011a).  

Kulturella skillnader vad gäller kropp och vikt 

I samtliga artiklar framkom kulturella skillnader som kunde påverka hur personerna upplevde 

sig själva. Hur olika kulturer såg på kroppen togs upp och det påverkade personernas 

inställning till sin egen kropp och vikt. Inom den saudiarabiska kulturen upplevde kvinnorna 

att män såg större kroppar som oattraktiva. Vikten kunde påverka kvinnorollen i ett samhälle 

där giftermål var viktigt. Kvinnorna med fetma upplevde att deras vikt försvårade deras 

möjligheter att hitta en make. När giftermål försvårade kunde kvinnorna känna sig utanför och 

att de inte uppfyllde sin könsroll (Alqout & Reynolds, 2014).  

 

Vita, brittiskt-mörkhyade och afroamerikanska kvinnor hade olika syn på kroppen. 

Mörkhyade brittiska kvinnor och afroamerikanska kvinnor kunde uppleva att de hade en 

naturligt större kropp (Befort et al. 2008; Shoneye et al. 2011; Thomas et al. 2008b) och att 

personer med större kroppshydda var mer kramgoa och roliga. De upplevde att i deras kultur 

sågs en större kropp som ett utryck för hälsa, fertilitet och att personen var välbärgad 

(Shoneye et al. 2011). Närstående till brittiska mörkhyade kvinnor var nöjda med större 

kroppar och några kvinnor ansåg att mörka män finner stora kvinnor mer attraktiva (Shoneye 

et al. 2011; Thomas et al. 2008b). “‘When I started losing weight my partner got concerned I 

was going to lose my breasts and my bum” (Shoneye et al. 2011 s. 539) Några utryckte även 

att smala personer kunde se sjuka ut (Thomas et al. 2008b). Mörkhyade brittiska kvinnor och 

afroamerikanska kvinnor tyckte inte de tillhörde det smala kroppsidealet i samhället (Befort et 

al. 2008; Shoneye et al. 2011; Thomas et al. 2008b). Vita brittiska kvinnor upplevde att de 

skulle vara mer lyckliga om de var smala och att de ansåg att övervikt och fetma var 

förknippat med dålig karaktär samt dålig livskvalité.” We’d all be happier if we were a bit 

smaller”(Shoneye et al. 2011 s. 538). Vita brittiska kvinnor upplevde att samhället förväntade 

sig att kvinnor borde vara smala hela livet ut och ansåg att män inte hade samma krav. Sociala 

evenemang gjorde att de vita kvinnorna upplevde ännu mer önskan att vara smala något som 

de mörkhyade brittiska kvinnorna inte utryckte (Shoneye et al. 2011).    

 

DISKUSSION   

 
Syftet med studien var att undersöka hur övervikt och fetma kan påverka en personens 

upplevelse av sitt liv. I resultatet framkommer fler olika upplevelser och tankar kring övervikt 
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samt fetma. Negativa känslor, matvanor och den sociokulturella påverkan är de vanligaste 

orsakerna till viktuppgång. Hälsoproblem och begränsningar i det dagliga livet är vanliga och 

ett stort problem hos personerna. Viktnedgång är något alla önskar och kämpar för under 

livets gång. Stöd från närstående och sjukvård var önskvärt av vissa men inte alla. Det som 

var värst i de flestas liv var stigma och diskriminering men även missnöje med sig själva och 

sin kropp.  

Metoddiskussion  

Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Att göra 

litteraturstudien systematisk väljs eftersom den baseras på primärkällor i form av 

vetenskapliga originalartiklar (Axelsson, 2014). En systematisk litteraturstudie utgår från en 

tydlig struktur där syftet är att sammanställa forskningsläget inom ett område och är mer 

tillförlitlig än en allmän litteraturstudie som saknar ett systematiskt upplägg (Forsberg & 

Wengström, 2015). För att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie krävs det att det 

finns tillräckligt många relevanta artiklar som håller hög kvalité (ibid). Inom systematiska 

litteraturstudier kvalitetsbedöms artiklarna (Axelsson, 2014; Forsberg & Wengström, 2015) 

något som höjer resultatets giltighet (Axelsson, 2014).  

 

Databaserna väljs utifrån litteraturstudiens syfte och problemområde. För att få en bred bas 

vid sökning väljs tre databaser ut. PubMed och PsychInfo väljs eftersom de är internationella 

och täcker in både medicinsk och omvårdnadsforskning samt det psykologiska området 

(Forsberg & Wengström, 2015). Cinahl används eftersom den specialiserar sig på 

omvårdnadsforskning och innehåller artiklar som inte finns i PubMed (ibid). Att täcka in flera 

databaser ökar chansen att hitta relevanta artiklar och är en styrka i studien.  

 

Sökorden utgick från inklusion- och exklusionskriterier och begränsade sökningarna till en 

hanterbar mängd data. Åtta års tidsspann bestämdes eftersom de var den begränsning som 

rekommenderas av Linneuniversitets sjuksköterskeprogram. För att undvika forskning som 

inte längre är tidsenlig rekommenderar Axelsson (2014) att så ny forskning som möjligt 

används.  Genom att använda sökordet BMI försäkrar sig författarparet att personerna som 

medverkat i studierna är kliniskt överviktiga eller mer. Detta görs för att öka studiens 

tillförlitlighet och undvika felaktigheter i resultatet samt sålla ut artiklar som inte besvarar 

studiens syfte. Felaktigheter kan uppstå när BMI används vid klassificering av vikt. Trots 

risken för felaktigheter med måtten väljer författarna BMI-måttet eftersom det är den mest 

förekommande viktklassificering som finns i världen (WHO, 2016). Detta innebär att 

personernas upplevelser som framkommer i resultatet är begränsat till det originalartiklar som 

använt BMI som kriterium och det kan ge en smalare bild av övervikt och fetma vilket kan 

vara en svaghet. 

 

Artiklarna kommer från flera olika länder vilket ger en bredare bild av hur övervikt och fetma 

kan upplevas runt om i världen och visar på att det är ett globalt hälsoproblem. Det skulle 

även kunnat vara fördelaktigt att enbart ha artiklar från en världsdel eftersom det skulle kunna 

ge en tydligare bild på en viss population och ökat överförbarheten till populationen. Detta 

skulle kunna påverka studiens resultat och ge en annan bild på upplevelsen av övervikt och 

fetma. Däremot är det svårt att hitta artiklar med hög kvalité från enbart en viss världsdel och 

det är intressant att se om det kunde förekomma skillnader eller likheter om upplevelser 

beroende på kultur. Författarna vill även ha olika perspektiv på studien och därför väljs 

studier som belyser kultur samt män och kvinnors perspektiv. I studien finns fyra artiklar som 

belyser olika kulturer. Det finns även en artikel med enbart män och sex av artiklarna är om 

enbart kvinnor. Det här påverkar resultatet och leder till att resultatet främst belyser kvinnors 

upplevelser vilket är en nackdel för studien. Att mäns upplevelser finns med bidrar till att ge 
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en mer nyanserad studie. Eftersom världen blir mer mångkulturell är det en fördel att olika 

perspektiv på kultur belyses och även om litteraturstudien inte är överförbar så ökar resultatet 

medvetenheten om att kultur kan påverka människors livsstil och matvanor.   

 

Något som kan vara en nackdel vid genomgång och analys av artiklarna är att de är på 

engelska och författarna har ett annat modersmål. Detta kan försvåra förståelsen av texten och 

leda till feltolkningar. För att minska risken för fel läser författarna igenom texterna både 

individuellt och tillsammans samt jämfört det som uppfattas. Författarna understryker 

meningar i artiklarna och kommer fram till samma nyckelfynd. Att författarna kommer fram 

till samma nyckelfynd höjer litteraturstudiens pålitlighet och minskar risken att feltolkningar 

förekommer. En engelsk-svensk ordbok används när författarna blir osäkra på någon mening 

eller ord för att minska risken för feltolkning. För analys väljs Evans (2002) beskrivande 

syntes ut eftersom den är utformad för analys av redan publicerade data och är väl använd 

inom vetenskapliga publikationer. Författarna är noga med att beskriva hur analysförfarandet i 

Evans (2002) genomförs samt att den är gjord för analys av redan analyserade data höjer 

studiens tillförlitlighet. Författarna upplever Evans (2002) som tydlig och lätt att följa och 

författarna anser att de följer Evans (2002) analys korrekt. Att sätta in nyckelfynden i ett 

dokument gör det enklare att forma kategorier och underkategorier vilket är en fördel. Det är 

även lättare att gå tillbaka och dubbelkolla att inget missades i resultatet. 

 

Studien kan genomföras som en intervjustudie och ändå besvara studiens syfte eftersom det är 

personers upplevelse som undersöks. Intervjuer kan ge en mer nutidsblick än artiklar som ofta 

är lite äldre, däremot är upplevelser kring övervikt och fetma troligen detsamma under samma 

årtionde. Att en intervjustudie inte väljs beror på att författarparet önskar få en bredare 

kunskap om upplevelser av övervikt och fetma vilket en litteraturstudie ger (Forsberg & 

Wengström, 2015). Tiden är också en begränsning som påverkar valet av studiemetod 

eftersom det är önskvärt med gott om tid vid en intervjustudie (Polit & Beck, 2012). Den 

avsatta tiden på tio veckor upplevs vara något kort för att hitta tillräckligt många relevanta 

informanter och hålla god kvalité på intervjuerna samt studien. För att genomföra en 

intervjustudie är ett godkännande från en etikkommitté att föredra. Författarna väljer på grund 

av den begränsade tiden och risken att inte få ett godkännande från etikkommitté att göra en 

litteraturstudie.  

 

Alla artiklar som presenterats i resultatet har ett godkännande från en etikkommitté eller följer 

Helsingforsdeklarationen (2013). Författarparet är medvetna om att förförståelse har funnits 

och försöker förbise detta när analys genomförs och i presentation av resultatet. Författarna 

upplever en förvåning under analysen då mycket inte bekräftar deras förförståelse. Det som 

framkommer i artiklarna redovisa så objektivt som möjligt i resultatet och författarna försöker 

att inte vinkla informationen. Allt som framkommer vid analys av artiklarna redovisas i 

resultatet och inte enbart det som bekräftat författarnas förförståelse. Att följa dessa riktlinjer 

skriver Forsberg och Wengström (2015) är viktigt när en litteraturstudie genomförs och en 

styrka i arbetet. 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer flera olika upplevelser kring övervikt och fetma och dess påverkan 

på den unika människans livsvärld. Negativa känslor och stress tas upp som anledningar till 

ökat intag av mat eller att ohälsosam mat väljs berättar individerna i denna studies resultat. 

Stress och negativa känslor påverkar personers matvanor och mängd mat som personerna 

intar, det stöds även av andra studier (Cleobury, & Tapper, 2014; Fukuoka, Lindgren, Bonnet 

& Kamitani, 2014; Lóp et al. 2014). En artikel visar att känslor kan påverka beteenden kring 

mat och matintag genom att det ökar viljan att äta samt matintaget ökar (Fukuoka et al. 2014). 
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Överätande beror ofta på känslor och känslor kan skapa ett matberoende hos personer med 

övervikt och fetma enligt artikeln. Mat kan användas av vissa individer som en kortsiktig 

lösning mot depression och skapa en kortvarig känsla av välbehag. Några berättar också att de 

inte kan kontrollera mängden mat de äter (ibid). Detta stödjer många av de fynd kring mat och 

känslor som framkommer hos individerna i denna studies resultat. När matintaget påverkas av 

känslor kan det vara svårt att bryta dåliga vanor eftersom känslor kan vara svåra att 

kontrollera. För vården är det viktigt att ha en medvetenhet om hur känslor och emotionella 

tillstånd kan påverka personers beteenden. Kognitiv beteendeterapi kan vara en form av 

behandling som kan hjälpa till att hitta andra sätt att hantera känslor och beteenden (Svensson 

2012). Här finns ett ansvar hos vårdpersonal att bidra med stöd och kunna hjälpa personerna 

att hitta andra vägar än mat för att bearbeta sina känslor. 

 

Sociokulturella faktorer visar sig i denna studies resultat påverka personernas livsstil och 

matvanor. Många beskriver släktträffar eller sociala evenemang som en negativ påverkan på 

kaloriintaget. Framförallt tar mörkhyade brittiska, afroamerikanska och saudiarabiska kvinnor 

upp kultur som ett hinder för att äta hälsosamt. Att det finns en kultur av att äta ohälsosam 

mat inom den afroamerikanska kulturen bekräftar också Lóp et al. (2014). Vidare bekräftas att 

matvanor och beteenden kring mat ofta lärs in under barndomen och påverkar personens 

nutida livsstil. Familjens vanor samt den sociala omgivningen har också en stor påverkan på 

matvanor och livsstil (Fukuoka et al. 2014). Att afroamerikaner har en kultur där umgänget 

kretsar kring mat gör att de troligen har en större risk för att utveckla övervikt och fetma. Som 

resultatet i denna studie visar upplever afroamerikanska kvinnor att den ohälsosamma 

traditionella maten och umgänget är viktigare än att ha en hälsosam livsstil. Detta visar att 

deras kultur är en viktig del av deras livsvärld och bidrar till ett välbefinnande trots övervikt 

och eventuell fetma. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att välbefinnande ofta uppkommer 

när individen kan utföra små eller stora aktiviteter. Att känna att personen tillhör en kultur och 

är involverade med andra människor är en stor del i att uppleva välbefinnande. Känslan av att 

vara en del av samhället och sin omgivning påverkar människans identitet samt levd kropp. 

Lidande uppkommer när välbefinnande inte kan uppnås och ofta när personen känner sig 

utanför sin omgivning. Även när personen inte kan genomföra det den önskar uppkommer 

lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). I den afroamerikanska kulturen skulle det därför kunna 

vara ett lidande för personerna att inte vara involverad i matkulturen. Detta kan försvåra 

viktnedgång och är något som hälso- och sjukvården kan behöva vara medvetna om vid 

bemötande av människor från den kulturen.  

 

Hälsoproblem är vanligt bland personer med övervikt och fetma och flera beskriver 

hälsoproblem i resultatet samt att de är rädda för att utveckla följdsjukdomar. Ringbäck-

Weitoft, Eliasson & Rosen (2008) skriver att övervikt och fetma påverkar hälsan negativt 

vilket stödjer en del fynd i resultatet. Övervikt i sig ger ingen ökad risk att dö i förtid men 

leder till en ökad risk för kvinnor att dö av hjärt-kärlsjukdomar. Överlag ökade övervikt 

risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar och muskel-skelettsjukdomar samt behöva 

behandling på sjukhus hos både kvinnor och män. Risken var femtioprocent högre för 

personer med fetma att dö eller behöva sjukhusvård av muskel-skelettsjukdomar och 

sextioprocent högre för hjärt-kärlsjukdomar vid jämförelse med normalviktiga (ibid).  

Upplevd hälsa har en direkt påverkan på livsvärlden och hur personer känner välbefinnande 

eller lidande (Dahlberg och Segesten 2010). Välbefinnande kan skapas trots ohälsa om 

personen känner den kan genomföra saker och är en hel fungerande individ, om detta inte 

finns uppkommer ett lidande (ibid). Känslan att inte kunna utföra eller orka genomföra fysiskt 

krävande vardagliga göromål upplevs av flera personer i denna studies resultat. Några tar 

även upp att detta kan bero på hälsoproblem relaterade till vikten. Känslan att inte kunna 
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utföra saker på grund av sin övervikt och fetma stöds även av Lóp et al. (2014) samt Chan och 

Gillick (2009). I denna studies resultat berättar en del personer om svårigheter att få plats i 

olika offentliga miljöer och att det var svårt att hitta kläder som passade deras kropp. Chan 

och Gillick (2009), Lewis, Thomas, Blood, Castle, Hyde & Komesaroff (2011b) och Lóp et 

al. (2014) beskriver också om svårigheter att få plats i offentliga miljöer. Vikten kan begränsa 

en person i dess vardag och några personer kunde känna att de identifierade sig som 

funktionsnedsatta på grund av sin vikt. Det som gör att personerna känner sig handikappade 

är att samhället inte är anpassade till personer med stor kroppshydda (Chan & Gillick, 2009). 

Detta kan skapa ett utanförskap för personer med en vikt som leder till en större kroppshydda 

som inte får plats i den sociala omgivningen och omvärlden. Att finna sin plats i existensen är 

viktigt enligt Dahlberg och Segesten (2010) och kunna leva det liv individen eftersträvar. 

Detta för att uppnå en känsla av samhörighet samt mening och sammanhang med livet samt 

omvärlden. Upplevelsen av att inte kunna klara sin vardag som önskat kan leda till en känsla 

av hopplöshet och att livet blir meningslöst (ibid).  

 

I denna studies resultat vill alla gå ner i vikt och de flesta har provat olika dieter samt 

bantning. Detta stöds även av Metzgar, Preston, Miller och Nickols-Richardson (2015) som 

tar upp att alla kvinnorna i artikeln har försökt gå ner i vikt någon gång och de flesta med 

hjälp av dieter eller bantning. Flera barriärer till viktnedgång hittas även i denna studies 

resultat som motverkar eller försvårar viktnedgång. Många tar också upp att det är svårt att äta 

hälsosamt och att hälsosam mat är dyr. Upplevelsen av att hälsosam mat är dyr är något som 

stöds av andra studier om överviktiga (Fukuoka et al. 2014). Dålig tillgång till hälsosam mat 

kan också försvåra möjligheten att äta hälsosamt medan ohälsosam mat som snabbmat och 

sockerprodukter oftast är lättillgängliga.  

 

I studiens resultat framkommer att socialt stöd är önskvärt av många men också att det kan ses 

som negativt och vissa män vill inte ha stöd i kampen mot övervikt. Att män kan känna att de 

vill klara sig själva och är motvilliga mot socialt stöd och hjälp stöds även av andra studier 

(O'Kane, Craig & Sutherland, 2008). Det sociala stödet kan ses som viktigt för personer med 

övervikt och en hjälp vid viktnedgång framförallt om närstående stöttar personen att delta i 

fysisk aktivitet (Korkiakangas et al. 2011). Närstående kan påverka viktnedgång eftersom de 

upplevs uppta mycket av personens tid och det kan vara stressande att behöva ta hand om nära 

och kära (Fukuoka et al. 2014). Tid och stress tas även upp i denna studies resultat som ett 

problem samt att närstående kan hjälpa eller försvåra viktnedgång. De sociala och 

ekonomiska förhållandena hos individen påverkar personens hälsa och livsstil bekräftar 

Ringsberg (2014). Vid dålig ekonomi eller påfrestande hemförhållanden ökar risken för sämre 

hälsa som kan förkorta livet (Ringsberg, 2014) Korkiakangas et al. (2011) tar också upp att 

motivation och stöd från närstående är viktiga hjälpmedel för många när det kämpar med sin 

vikt. Sjukvården har en viktig roll för att stötta personer med övervikt och fetma och se till 

hela familjesystemet som Benzein, Hagberg och Saveman (2014) säger är viktigt. Individer i 

en familj påverkar varandra och därför är det nödvändigt att involvera alla när en person 

försöker ändra sin livsstil. Detta eftersom en sådan insats kan förbättra hela familjesystemets 

hälsa och välbefinnande på ett positivt sätt (ibid). Individerna i resultatet har ofta upplevt 

mycket negativt i sina liv relaterat till övervikten. Närstående kan också sabotera och skada 

personernas självförtroende därför kan de vara viktigt att rekommendera individen att prata 

med en terapeut (Svensson 2012). Att få prata med någon utanför familjen kan ge extra stöd 

och en hjälp till att bygga upp självförtroende och förbättra hälsan (ibid). Även gruppmöten 

med överviktiga är viktigt att promota eftersom några tar upp i resultatet att det vore önskvärt 

och många vill få stöd från andra i liknande situationer.   
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Stigma och diskriminering är något personerna i resultatet upplever under hela sin livstid. 

Känslan av diskriminering kan komma från olika håll som familjen, samhället och vården. 

Hur den överviktiga personen upplever stigma beror på hur nära relation är enligt en studie 

(Brewis, Hruschka & Wutich, 2011). Stigma kan ge en stor känsla av ensamhet framförallt 

om det kommer från vänner eller familj enligt Lewis et al. (2011b). Personerna upplevde 

stereotyper från samhället som att överviktiga eller personer med fetma anses vara lata och att 

samhällets kroppsideal är annorlunda gentemot deras kroppstyp. Stigma från samhället kan 

leda till känslor av utanförskap och isolering och påverka personens identitet negativt. Detta 

kan leda till att personer blir begränsade i livet och inte vågar förverkliga sina drömmar (ibid).  

Olika negativa erfarenheter och att det finns stereotyper i samhället upplever också 

individerna i resultatet. 

 

Det flesta personerna i resultatet utrycker ett missnöje med sin kropp och vikt. Flera lider av 

dåligt självförtroende och skäms över sina kroppar. I en studie framkommer att individer som 

har en negativ syn på sin kropp har sämre livskvalité (Nayir, Uskun, Yürekli, Devran, Çelik & 

Okyay, 2016). Kvinnor är mera benägna att ha en negativ självbild och är därför en riskgrupp 

för att uppleva sämre livskvalité än män. Artikeln stödjer inte litteraturstudiens resultat 

eftersom det inte framkommer någon tydlig skillnad mellan män och kvinnors kroppsbild. 

Även personer som vill förändra sin kroppsbild löper samma risk som kvinnor (Nayir et al. 

2016). Detta visar på att överviktiga eller personer med fetma är en riskgrupp för att uppleva 

minskad livskvalité eftersom många är missnöjda med sin kropp och vill förändra den.   

Afroamerikanska kvinnor anse sig ha ett större kroppsideal än vita amerikanska kvinnor och 

upplever att de inte tillhör smalhetsidealet i samhället enligt denna studies resultat. Att 

afroamerikanska kvinnor har ett större kroppsideal stödjer Carter-Edwards, Bastian, Revels, 

Durham, Lokhnygina, Amamoo, och Ostbye, (2010) samt Lóp et al. (2014). Dessa kvinnor 

har ett större kroppsideal och det gör att de troligen är mer skyddade mot dålig livskvalité än 

vita amerikanska kvinnor. Dahlberg och Segesten (2010) säger att den levda kroppen hör ihop 

med självkänsla och självbild. När personerna upplever en negativ självkänsla och självbild 

kan det leda till ett lidande samt en förändrad livsvärld (ibid). Livsvärlden är en del av 

personens identitet och när personen upplever stigma och negativa åsikter om sin kropp 

påverkas livsvärlden negativt och upplevelsen av sig själv kan förändras.  

 

Stöd från sjukvården önskas av flera individer i denna studies resultat och många vill ha en 

individanpassad behandling vid viktnedgång. En del är även missnöjda med vården och 

upplever stigma på grund av sin vikt. Personer med övervikt och fetma kan ha motstridiga 

åsikter till sjukvården vilket stöds av Fukuoka et al. (2014). De som litar på sjukvården kan ta 

till sig råd och är villiga att ta hjälp från sjukvårdspersonal (ibid). Däremot upplever några att 

de inte litar på sjukvården och att de ger för många motstridiga råd (Fukuoka et al. 2014; 

Gallagher et al. 2012). En artikel visar att flera personer är missnöjda med att övervikt och 

fetma inte kontrolleras i allmänna hälsokontroller och att vården inte prioriterar de med 

viktproblem samt att de är dåliga på att ge konkreta råd (Gallagher et al. 2012). Detta är något 

sjukvården behöver jobba med och tänka på vid bemötande och behandling av övervikt och 

fetma. När sjukvården träffar patienter behöver mötet vara stödjande och bekräftande 

(Dahlberg och Segesten, 2010). Detta för att kunna inge en trygghet hos patienten samt 

bekräfta individens livsvärld. Det är nödvändigt att sjukvårdspersonalen bjuder in patienten i 

hälsoprocessen och gör personen delaktig i behandlingar. Behandlingen måste utgå ifrån 

individens behov och önskningar för att denna ska känna välbefinnande och hälsa. 

Information och utbildning som ges till patienten måste utgå från en tvåvägskommunikation 

och sjukvården behöver utgå ifrån lyhördhet till patienten livsvärld. Anpassning av 

information och utbildning till patientens livsvärld och levda kropp behövs för att patienten 
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ska bli mottaglig för informationen samt kunna tillgodogöra sig kunskapen (ibid). Specifikt 

utvecklade riktlinjer för både prevention och behandling av övervikt och fetma är något som 

troligen behöver arbetas med i framtiden för vården ska kunna ge bättre bemötande och 

behandling. Det är nog viktigt att vården har en behandling som är generell med tydliga råd 

som ändå kan individanpassat utifrån vad som passar patienten livsvärld och främjar hälsan.     

Slutsats 

Negativa känslor, sociokulturella influenser, livsstilen och närstående kan alla påverka 

personer som lever med övervikt och fetma negativt. Både övervikt och fetma har flera 

negativa konsekvenser på individens livsvärld och levd kropp. Hälsan påverkas negativt i 

flera områden både att det försvårar vardagen men även att risken för sjukdomar och förtidig 

död ökar. Personer med övervikt och fetma får utstå flera påhopp mot sin livsvärld och levda 

kropp som kan leda till lidande och minskat välbefinnande. Många är även missnöjda med sig 

själva och sin kropp vilket kan leda till minskad livskvalité. Troligen beror deras missnöje på 

samhällets syn mot individer med övervikt och fetma. Sjukvården har här en viktig roll när 

det kommer till att jobba förebyggande men även erbjuda effektiv vård och behandling. 

Studien visar att personerna har motstridiga åsikter till sjukvården och detta är något 

sjukvården måste jobba med. Att ha kunskap om personernas upplevelser kan förbättra 

bemötandet dessa personer får samt behandling. Individanpassad vård önskas också av 

individerna och där finns något att utveckla och förbättra inom sjukvården. Eftersom övervikt 

och fetma är ett så ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle behöver vården utveckla 

bättre insatser i kampen mot övervikt framförallt i tidigt stadie.  

Framtida forskning 

Mer forskning behövs inom området, framförallt önskas forskning inom hur personer som 

lider av viktproblem önskar bli bemötta av sjukvården samt hur behandlingen ska vara 

utformad. Hur sjukvården och samhället kan jobba med förebyggande åtgärder är också 

viktigt att forska på för att försöka bromsa utvecklingen av övervikt och fetma.  
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hinder för livmoderhalscancer 

och bröstcancerscreening som 

tidigare identifierats i 
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rädsla, blygsamhet, 

konkurrerande krav och låg 

upplevd risk.  

Deltagarna betonade också 

flera viktrelaterade hinder, 

inklusive okänsliga 

kommentarer om vikt och 
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matvanorna ett starkt samband med upplevda 

negativa känslor som stress. Att ha dåligt 

självförtroende samt otillräckligt med stöd och hjälp 

från omgivningen och vården ledde till svårigheter att 

förändra sitt beteende. Andra faktorer som upplevdes 

som hinder var ekonomiska faktorer, bristande 

kunskap i nutrition, känslan av hopplöshet och att 

ignorera fetmas konsekvenser på hälsan. 

Hög 
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  Författare  
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalité 

Sophie Lewis, 

Samantha L. 

Thomas, Jim 

Hyde, David J. 

Castle, Paul A. 

Komesaroff.  

 

2011.  

 

Australien.  

 

American Journal 

of Health 

Behaviour  

A 

Qualitative 

Investigation 

of Obese 

Men's 

Experiences 

With Their 

Weight. 

Att undersöka feta 

mäns 

hälsobeteende och 

strategier för 

beteendeförändrin

g. 

Kvalitativ 

metod med 

semistrukturer

ade intervjuer 

som gjordes 

hemma hos 

informanterna. 

36 (11) De flesta informanterna rapporterade att en 

stillsam livsstil, diet och brist på fysisk aktivitet 

var de främsta orsakerna som ledde till 

viktuppgång. Jobbet, familjelivet samt den 

stressiga livsstilen upplevdes som hinder till 

utförandet av fysisk aktivitet enligt 

informanterna. Överätandet kopplades till den 

stressiga livsstilen framförallt hemma och på 

jobbet och representerade hur männen hanterade 

stressen. Nästan halva av männen hade upplevt 

känslor av skam, skuld och frustration över sin 

fetma. 

Hög 

Sophie Lewis, 

Samantha L. 

Thomas, Warwick 

Blood, David 

Castle, Jim Hyde, 

Paul A. 

Komesaroff.  

 

2010.  

Australien.  

 

Health 

Expectations. 

I'm 

searching for 

solutions'; 

why are 

obese 

individuals 

turning to 

the Internet 

for help and 

support with 

'being fat’? 

Senna studien 

undersöker vilken 

typ av 

information 

individer med 

fetma söker på 

internet, deras 

anledningar till 

varför de söker 

information och 

hur använder de 

informationen i 

deras dagliga liv. 

Kvalitativ 

metod med 

semistrukturer

ade intervjuer 

över telefon 

142 (30) De flesta informanterna angav att viktnedgång 

var anledningen de sökte information på nätet. 

Strategier för att gå ner i vikt, dieter och 

alternativ medicin och behandling söktes på 

nätet. Nästan alla informanter skyllde på sig 

själva för deras fetma och kände sig desperata 

över att hitta en lösning för att tappa vikt. En del 

individer sökte information på nätet angående 

hälsorisker vid fetma och kände sig ledsna och 

nedslagna över de information de hittade på 

vissa webbsajter. Andra individer med fetma 

insåg att dessa sajter kunde ge de mer kunskap 

över hälsoläget och ge redskap för viktnedgång. 

Hög 
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Författare  
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalité 

Ohud Alqout & 

Frances 

Reynolds.  

 

2014.  

 

Saudi Arabia 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

Experiences of 

obesity among 

Saudi Arabian 

women 

contemplating 

bariatric 

surgery; An 

interpretative 

phenomenolog

ical analysis. 

Att undersöka 

Saudi arabiskas 

kvinnor 

upplevelser av 

fetma, vilka 

faktorer som har 

orsakat deras 

viktuppgång och 

deras 

anledning/skäl till 

att vilja göra en 

gastric bypass. 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer med 

saudi arabiska 

kvinnor som 

väntade på att 

undergå 

magsäcksoperation. 

Intervjuerna med 

kvinnorna var på 

arabiska tog plats i 

en klinik. 

7 Det framkom fem huvud kategorier. Min vikt begränsar min frihet; 

erfarenheter av extrem begränsning, 

Min vikt påverkar mina sociala relationer; upplevelsen av fetma inom 

sociala relationer, Min historia av fetma går långt tillbaka; att förstå 

ursprunget till fetma, Tighta kläder kommer inte att täcka mina 

känslor; hantering av fetma genom traditionella kläder, Det kommer 

att bli mycket förändring i mitt liv; beslutet att operera magen  

 

Kvinnorna upplevde att deras vikt påverkade negativt deras vardag, 

sociala relationer och begränsade rörelsefriheten. Relationer till den 

egna familjen var lidande för de flesta av kvinnorna på grund av 

vikten. Informanterna undvek sociala träffar och spenderade sin 

lediga tid hemma och kollade på tv eller använde sig av annan 

teknologi. Stigma och negativa kommentarer från främlingar men 

också närstående upplevdes av alla kvinnorna.                                                                                                                              

Hög 

Samantha L. 

Thomas, Jim 

Hyde, Asuntha 

Karunaratne, 

Dilinie Herbert, 

Paul A. 

Komesaroff.  

2008. Australia. 

Health 

Expectations. 

Being 'fat' in 

today's world: 

a qualitative 

study of the 

lived 

experiences of 

people with 

obesity in 

Australia. 

 Att utveckla en 

djup bild av både 

de levda 

erfarenheter av 

fetma och 

inverkan av 

sociokulturella 

faktorer hos 

människor som 

lever med fetma. 

 Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

gjordes över telefon 

eller möte. 

76 (17) Mer än hälften av informanterna hade varit överviktiga som barn. De 

flesta av dessa informanter hade upplevd stigma och diskriminering 

under uppväxten på grund av deras storlek. Speciellt kvinnor var 

medvetna över deras vikt och hade utvecklat över tid negativa 

känslor på grund av barndomserfarenheterna. Orsakerna till övervikt 

enligt informanterna var dieten, för stora matportioner, stillsam 

livsstil, graviditet, hälsoproblem eller fysiska skador och 

sociokulturella faktorer. Alla informanter hade försökt gå ner i vikt 

någon gång i livet. 

Hög 
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Författare  
År 
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta

gare 

(bortf

all) 

Resultat Kvalité 

Buchholz, S. W., 

Huffman, D., & 

McKenna, J. C.  

 

2012 

 

USA 

 

Health Care for 

Women 

International 

Overweight and obese low-

income women; restorative 

health behaviors under 

overwhelming conditions. 

Syfte är Vilka 

är hindren  

för en grupp 

av kvinnor 

med låga 

inkomster, 

övervikt / 

fetma och 

oförsäkrade  

när de 

försöker 

hantera en 

hälsosammare 

livsstil? 

Grounded 

theory och 

Konsekutivt 

urval med 

semi-

strukturerade 

intervjuer  

16 (0) I resultatet framkommer att det 

stora problemet är att hantera 

att vara överviktig och ha en 

lång inkomst. Hinderna kan 

vara att behöva ta hand om 

familjen, oro över 

hälsoproblem och saknaden av 

socialt stöd. Vidare upptas vad 

kvinnorna gör för att försöka 

leva mer hälsosamt och vad 

som fungerat tidigare.   

Hög 

Shoneye, C., 

Johnson, F., 

Steptoe, A., & 

Wardle, J.  

 

2011 

 

Storbritanien  

 

Journal of Human 

Nutrition & 

Dietetics 

A qualitative analysis of 

black and white British 

women's attitudes to weight 

and weight control. 

Studien syftar 

till att 

undersöka 

attityder till 

vikt och 

viktkontroll 

bland svarta 

och vita 

brittiska 

kvinnor 

Kvalitativ 

metod med ett 

Konsekutivt 

urval 

24 

mörkh

yade 

kvinn

or 

 

25 

vita 

kvinn

or 

(0) 

Fem huvudteman framkom i 

resultatet som speglade 

kvinnornas upplevelser och 

tankar kring vikt; terminologi 

och klassificering av vikt; 

attityder till övervikt; socialt 

tryck;  katalysatorer för 

livsstilsförändring; och 

kunskap om viktrelaterade 

hälsoproblem och vikt förlust 

strategier.  

Hög 
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