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Abstrakt 

Bakgrund: I dagens samhälle har fetma ökat och fetma leder till en rad riskfaktorer 

som diabetes, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar resulterar i sin 

tur i stora kostnader för samhället både indirekt och direkt. Det är viktigt att sjuk-

sköterskan är medveten om individers upplevelser av att leva med fetma. Sjukskö-

terskan kan då bemöta och stödja individen på ett lämpligt sätt för att öka individens 

upplevelser av hälsa.  

Syfte: Att belysa upplevelser av hälsa hos individer med fetma. 

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Datainsamlingen resulterade i att 

tolv artiklar kvalitetsgranskades. Åtta artiklar inkluderades i studiens resultat och en 

integrerarad analys genomfördes.  

Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier. Social hälsa, Mental hälsa och fy-

sisk hälsa. Social hälsa genererade i två underrubriker, Ensamhet och utanförskap 

samt familjerelationer. Mental hälsa resulterade i underrubriken, Sårbarhet. Fysisk 

hälsa resulterade i underrubriker, kroppsliga begränsningar och begränsningar i det 

dagliga livet.  

Slutsats: Individer med fetma upplever försämrad hälsa i olika utsträckningar på det 

fysiska, mentala samt det sociala planet. Det framkom att kvinnor med fetma upple-

ver en sämre hälsa generellt än män och även ålder har en betydelse för upplevelser 

av hälsa. Dock går det inte att generalisera hur individer med fetma upplever hälsa, 

utan hänsyn måste tas till varje enskild individ. Det är av stor vikt att sjuksköters-

kans hälsofrämjande arbete utgår från varje enskild individ. 
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1 Inledning 

 

Både i Sverige och globalt har människan under det senaste decenniet ökat i vikt 

och fetma har blivit en stadigt uppåtgående trend som understöds av flera bidra-

gande faktorer som till exempel arv, miljö och livsstil. Denna uppåtgående trend och 

dess alarmerande konsekvenser i form av bland annat försämrad hälsa gör även av-

tryck inom vården, författarna har själva upptäckt att individer med fetma har blivit 

allt vanligare inom vårdsammanhang. Detta har väckt ett intresse för hur författarna 

som blivande sjuksköterskor i sitt kliniska arbete kan främja hälsa och vårda indivi-

den på bästa möjliga sätt. Genom denna litteraturstudie har författarna som ambition 

att fördjupa sina kunskaper kring detta ämne genom att ta reda på hur den enskilda 

individen som lever med fetma, upplever hälsa. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Fetma i Sverige och globalt 
 

I dagens samhälle har individer med fetma ökat och andelen individer med fetma 

har tredubblats sedan mitten av 1970-talet. Globalt sett finns det numera fler indivi-

der som är överviktiga i jämförelse med underviktiga. Över 1,9 miljarder vuxna var 

år 2016 överviktiga världen över och 650 miljoner vuxna individer hade fetma. An-

delen kvinnor i världen med fetma var 15 % och andelen män utgjorde 11% (World 

Health Organization [WHO], 2018a). Även i Sverige har det skett en ökning och en-

ligt Folkhälsomyndigheten (2018) räknades andelen av Sveriges befolkning år 2016 

med övervikt eller fetma vara 51 %, varav 15 % av dessa utgjordes av individer som 

klassificerades med fetma. 
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2.2 Fetma medför ekonomisk belastning inom hälso- och sjukvården 
 

Fetma medför ökad ekonomisk belastning för hälso- och sjukvården och Dee et al. 

(2014) anser att ökat BMI, Body Mass Index, är förknippat med ökade hälso- och 

sjukvårdskostnader. Borg et al. (2005) konstaterar att antalet dagar individen vistas 

på sjukhus är signifikant fler för individer med fetma i jämförelse med individer 

utan fetma. De har räknat ut denna kostnadsskillnad per dygn, det framkom att Sve-

riges hälso- och sjukvårdsbudget per år för denna kostnadsskillnad är ca 2,1 miljar-

der kronor. Enligt Finkelstein, Trogdon, Cohen och Dietz (2009) var hälsoutgifter 

på grund av fetma i USA år 2008 beräknat upp till 147 miljarder dollar.  

 

2.3 Begreppsdefinitioner  
 

WHO (2018b) definierar fetma som en avvikande eller överdimensionerad fettupp-

byggnad vilket utgör en hälsorisk för individen. BMI, Body Mass Index, på 30 eller 

mer klassificeras som att individen har fetma. Vid fetma klass I har individen ett 

BMI mellan 30 – 34,9 och vid fetma klass II har individen ett BMI mellan 35 – 

39,9. International Council of Nursing (ICN, 2009) förklarar skillnaden mellan 

övervikt och fetma och de menar att BMI mellan 25 och 30 indikerar övervikt me-

dan ett BMI över 30 klassificerar att en individ har fetma. Braun och Andersson 

(2012) beskriver kroppsmasseindex, BMI som en matematisk beräkning av kropps-

fett. Genom att mäta patientens vikt i kilogram och därefter dela med individens 

längd i meter i kvadrat kan individens BMI räknas ut.  

Enligt Nordberg och Danielsson (2009) ökar bukfetma riskerna att drabbas av all-

varliga sjukdomar och det är således även av stor vikt att mäta individens bukom-

fång för att uppmärksamma fetma. Bukomfång mäts ut med ett måttband mellan det 

nedersta revbenet och höftkammen. Buk mått över 102 cm för män och 88 cm för 

kvinnor klassificeras som bukfetma.  
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Phillips et al. (2013) har kommit fram till att individer som befinner sig i riskzonen 

för att drabbas av metabola syndromet kan vara svåra att fånga upp med enbart ut-

räknat BMI. Nilsson och Zethelius (2007) beskriver det metabola syndromet som en 

benämning på kardiovaskulära och metabola komplikationer där insulinresistens an-

ses vara en primär komponent. Phillips et al. (2013) anser att det är effektivare att 

identifiera individer som befinner sig i riskzonen för metabola syndromet genom att 

kombinera BMI och en uträkning av kroppsfettprocent vid diagnostik, i jämförelse 

med att endast bruka BMI.  

 

2.4 Uppkomstmekanismer fetma 
 

Den grundläggande orsaken som bidrar till fetma handlar om att individens tillförsel 

av kalorier i form av energi överstiger individens totala energiförbrukning. Globalt 

sett intar individer livsmedel som har ökat i energitäthet och innehåller en hög fett-

halt. Det går även att se att fysisk inaktivitet har ökat till följd av till exempel stilla-

sittande arbeten, förändrade möjligheter till att transportera sig och ökad urbanise-

ring (WHO, 2018a). Idag råder det samstämmighet om att fetma delvis beror på 

ärftliga faktorer och cirka 40 % av de bakomliggande orsakerna till fetma anses ha 

sin grund i ärftliga omständigheter. Detta är inte till följd av en enskild genetisk för-

ändring utan den bakomliggande orsaken grundas i en komplicerad samverkan av 

flera parallella genetiska omständigheter (Lönnqvist. 2007). Detta styrks även av 

Hedlund (2014) som anser att fetma främst bero på genetiska faktorer.  

 

2.5 Följdsjukdomar 
 

Fetma och dess konsekvenser i form av följdsjukdomar är många och övervikt och 

fetma orsakar flertalet rubbningar i kroppen. Dessa rubbningar i kroppen kan bland 

annat resultera i stigande blodtryck, förändrad sockerreglering, ökade blodfetter och 

kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Det är dock främst 
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bukfetma som förhöjer riskerna att drabbas av diabetes samt hjärt- och kärlsjukdo-

mar. Detta till följd av att fettvävnaden i buken runt de inre organen har en bety-

dande roll för ämnesomsättningen. Fettvävnaden i buken skapar flertalet signalsub-

stanser som ingår i en samverkan mellan organen och reglerar vår aptit och krop-

pens nivåer av insulin, blodsocker och blodfetter (Nordberg & Danielsson, 2009). 

Phillips et al. (2013) menar på att individer med fetma enligt BMI och förhöjt 

kroppsfett i procent, löper större risk för att drabbas av bland annat insulinresistens 

och ökat leptin. Leptin är enligt Lönnqvist (2007) ett hormon vars roll är att signa-

lera till hjärnan när kroppens energidepåer är i behov av att regleras. Leptin har van-

ligtvis en aptithämmande effekt. Hos individer med fetma ses dock inte denna effekt 

trots förhöjda värden av leptin. Enligt ICN (2009) riskerar även individen att drab-

bas av bland annat muskuloskeletala problem, sömnapné och depression. Även sjuk-

domar i gallblåsan, gastrointestinala sjukdomar, leversjukdomar och åderbråck är 

riskfaktorer till följd av fetma.  

Borg et al. (2005) menar att individer med fetma har en signifikant lägre överlevnad 

i jämförelse med individer utan fetma. Nordberg och Danielsson (2009) nämner att 

individer med fetma förkortar sin livslängd med 6-7 år i jämförelse med individer 

utan fetma. Det är främst hjärt- och kärlsjukdomar som förkortar livslängden och 

risken tilltar successivt med stigande övervikt. WHO (2018a) skriver att övervikt 

och fetma världen över är kopplat till fler dödsfall i förhållande till dödsfall kopplat 

till undervikt. Enligt ICN (2009) dör fler amerikaner i USA av fetma i jämfö-

relse med de som dör av tobaksrökning. 

 

 

2.6 Sjuksköterskans ansvar   
 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) säger att hälso- och sjukvården har som 

mål att hela befolkningen skall erbjudas en god vård som syftar till att främja hälsa 

och vården skall respektera alla människor, dess lika värde och värdighet. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) hör det till sjuksköterskans ansvarsområde att 
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förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa. Willman 

(2009) anser att det är sjuksköterskans uppgift att bevara det friska hos individer 

samt uppmärksamma och aktivt förebygga olika hälsorisker. Finns behov ska även 

individen motiveras till förändrade levnadsvanor. Det är viktigt att sjuksköterskan 

kan bedöma vilka förmågor och resurser individen har till egenvård. Sjuksköters-

kans uppgift är att stödja och undervisa individen och dess anhöriga till att främja 

hälsa (Willman, 2009). 

 

2.7 Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med att förebygga fetma 
 

ICN (2009) skriver att det är en del av sjuksköterskans arbete att förbättra hälso-

främjande aktiviteter hos individer med fetma med syfte att minska de konsekvenser 

som medföljer tillståndet. För att sjuksköterskan ska kunna förebygga och behandla 

fetma på ett effektivt sätt är det av stor vikt att sjuksköterskan tar hänsyn till både 

kulturella och psykosociala aspekter som påverkar individens upplevelse av hälsa. 

ICN (2009) anser även att det är av stor betydelse att sjuksköterskan har goda kun-

skaper kring de riskfaktorer som fetma orsakar. Dock måste sjuksköterskan ha vet-

skap om att det är patientens motivation som avgör hur fetman skall behandlas. 

Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) nämner att sjukskö-

terskor tycker att det är svårt att vara tålmodiga och att lyssna till patienten då de 

känner sig stressade på grund att tidsbrist. Några sjuksköterskor nämner att de 

ibland saknar motivation då det flertalet gånger måste upprepa livsstilsråd som ges 

till patienter. Sjuksköterskor saknar även hopp för att patienten ska förändra sin livs-

stil vilket får sjuksköterskorna att känna sig maktlösa. Andra sjuksköterskor känner 

sig obekväma och tvekar inför att diskutera livsstilsförändringar med patienten på 

grund av rädsla för att relationen till patienten ska påverkas. Några sjuksköterskor 

nämner brist på empati som en bidragande faktor till att de har svårt för att stödja 

patienter med fetma. En del sjuksköterskor har svårt att förstå varför patienter inte 

förmår ändra en specifik livsstil som inte är ett hinder för dem själva (Jansink et al., 

2010). ICN (2009) anser dock att det hör till sjuksköterskans arbete världen över att 

uppmuntra patienter till att ha en hälsosam livsstil. Några exempel på 
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hälsofrämjande åtgärder för patienter med fetma är: fysiskt aktivitet, kostrådgivning, 

näringsrika måltider och att mödrar uppmanas till att amma efter förlossningen. 

Sjuksköterskan har stora möjligheter till att skapa en medvetenhet hos patienter med 

fetma och för patienter som ligger i riskzonen för fetma genom att informera om 

faktorer som påverkar patientens hälsa i preventivt syfte.  

Kable et al. (2015) har undersökt sjuksköterskors uppfattningar, kunskaper och 

praktiska erfarenheter när det kommer till att erbjuda individer med fetma råd kring 

hälsosam livsstil. Mer än hälften av sjuksköterskorna anser att det ligger inom deras 

ansvarsområde att i praktiken erbjuda patienter rådgivning kring hälsosam livsstil. 

Det finns ett behov av att genom utbildning öka kunskap om livsstil och hälsa hos 

sjuksköterskor. Flera sjuksköterskor menar på att de har en begränsad kunskap, be-

gränsade resurser och riktlinjer för att kunna ge råd kring hur patienter som lider av 

fetma ska kunna ändra sin livsstil (Kable et al., 2015). 

2.8 Teoretisk referensram  

2.8.1 Hälsa som begrepp  

 

Hälsa som begrepp har enligt Dahlberg och Segesten (2010) sitt ursprung i det forn-

svenska ordet haelsa som har en förbindelse till ordet hel. Begreppet hälsa grundar 

sig i tidigare forskning och de har kommit fram till att hälsa som fenomen berör in-

dividen i sin helhet och medför en känsla av att befinna sig i ett tillstånd av jämvikt. 

Detta innebär att individen upplever en känsla av balans inom sig till människor i in-

dividens närhet och till livet i stort. När individer uppsöker hälso- och sjukvården på 

ett eller annat sätt är det enligt Dahlberg och Segesten till följd av sjukdom, lidande 

eller när det uppstår ett hot för hälsan. Vårdvetenskapen har sin egen disciplin och 

teori av hälsa som fenomen. Det är av stor vikt för individens känsla av hälsa att 

vårdvetenskapen samspelar med det medicinska för att även ta hänsyn till den fy-

siska aspekten. De anser att hälsa är ett komplext och mångfasetterat begrepp som 

tolkas på många olika sätt i hälso- och sjukvården såväl här i Sverige som globalt. 

Det är därför av stor vikt att inom vårdvetenskapen analysera och problematisera vår 
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förståelse av hälsa som fenomen och hälsa som begrepp (Dahlberg och Segesten, 

2010). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) utgör hälsa målet med vårdandet och vårdan-

det skall sträva efter att stötta och stärka individen i dess hälsoprocesser på bästa 

möjliga sätt vilket kan innebära att lindra individens potentiella sjukdomssymtom 

och lidande. Detta genom att sjuksköterskan tillsammans med sin expertis är följsam 

och öppen för individens livsvärld. Hur individen upplever hälsa är både situations-

bundet och individuellt och det är därför viktigt att ta hänsyn till att begreppet hälsa 

har många dimensioner. Hälsa är inte någonting oföränderligt utan någonting som 

speglar och utgör en del av individens liv. Hälsa innebär inte endast avsaknad av li-

dande och sjukdom utan begreppet har en mer djupgående mening där känsla av 

hälsa kan försvagas när individen saknar upplevelser av mening (Dahlberg och Se-

gesten, 2010). .  

Begreppet hälsa är ett uttryck för välbefinnande som innebär att individen har möj-

lighet att må väl, att individen kan leva och existera i en önskvärd tillvaro där livs-

projekt kan realiseras. Detta är av stor betydelse för att individen ska uppleva livet 

som tillfredsställande. Livskraft är ett brett begrepp och innebär bland annat att indi-

viden har livslåga, vitalitet och livsduglighet. Vitalitet som begrepp är liktydigt med 

livslust, aktivitet och intensitet bland annat. Livskraft tillsammans med livsmod och 

livslust illustrerar relativt väl mening av välbefinnande och hälsa. Livskraft är essen-

tiellt för individens upplevelse av hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

En grundläggande del av att uppleva hälsa handlar enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) om individens relation till sig själv och hur individen samspelar med världen 

i stort och människor i omgivningen. Ensamhet medför känslor av att vara bortvald, 

utesluten eller att inte vara behövd. Individer som upplever ensamhet känner sig 

osynliga, och känslor av att inte någon bryr sig om dem uppstår. Känslan av att 

känna sig ensam är väldigt djup och stark och påverkar individens existens och upp-

levelser av hälsa. För individen är det väsentligt att finna ett förhållningssätt som 

både bekräftar och accepterar individen som den är och att det överensstämmer med 

dess sammanhang. Det är därmed av stor vikt att stå emot påtryckningar från sam-

hället som uppmanar individen att ändra på sig för att må bättre och för att se mer 
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tilltalande ut. Individer som strävar efter ett utifrån uppsatt ideal riskerar att förlora 

sig själv och sin egen identitet och individens hälsa och välbefinnande riskerar att 

förloras. Att uppleva hälsa har en inverkan på individens självkänsla och identitet 

samtidigt medför ohälsa möjligheter för en individ att lära känna sig själv på ett dju-

pare plan och mål i livet kan definieras om (Dahlberg & Segesten, 2010). 

2.8.2 Livskvalitet 
 

WHOs (1997) konstitution definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt 

mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. De anser att 

det är av stor vikt att inte endast fokusera på sjuklighet vid mätning och undersök-

ning av en individs hälsa. Det är även viktigt att göra en uppskattning av välbefin-

nande genom att undersöka individens upplevelse av livskvalitet. WHO definierar 

livskvalitet som en individs uppfattning om sin ställning i livet kopplat till de kultur- 

och värdesystem där de lever i förhållande till mål, förväntningar, bekymmer och 

normer. Livskvalitet är ett brett begrepp som på ett komplicerat sätt påverkas av 

flertalet faktorer. En individs upplevelse av livskvalitet kan påverkas om den fysiska 

hälsan förändras av exempelvis smärta och trötthet, eller det psykiska tillståndet ge-

nom exempelvis positiva och negativa känslor. Individens upplevelser av livskvali-

tet kan även påverkas av andlighet som personliga övertygelser och religion samt av 

bristande sociala relationer eller att det sexuella livet inte fungerar på ett tillfreds-

ställande sätt. Även individens upplevelse av självständighet är viktig som bland an-

nat innebär att individen är kapabel till att arbeta och att utföra önskade aktiviteter. 

Hur individen förhåller sig till den miljö de lever i påverkar upplevelsen av livskva-

litet och allmänna hälsotillstånd (WHO, 1997).  

 

3 Problemformulering 

 

Fetma ökar och det har kommit att bli ett problem då forskning visar hur fetma på-

verkar individens hälsa och orsakar allvarliga följdsjukdomar, som även bidrar till 
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förkortad livslängd. Det hör till sjuksköterskans profession att stödja individer med 

fetma till bättre hälsa och föregående studier beskriver sjuksköterskans känslor av 

hjälplöshet i det hälsofrämjande arbetet. Problemet visar sig bland annat vara bris-

tande motivation hos individer med fetma samt sjuksköterskans bristfälliga kun-

skaper kring tillståndet och hur det påverkar kroppen och individens livssituation. 

Med utgångspunkt i det faktum att individer med fetma är en växande patientgrupp 

inom hälso- och sjukvården, och ovan beskrivna problematik, har författarna en för-

hoppning om att kunna öka grundutbildade sjuksköterskans kunskaper kring detta 

ämne som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet. 

4 Syfte  

Syftet var att belysa upplevelser av hälsa hos individer med fetma. 

5 Metod  

Litteraturbaserad studie med induktiv ansats enligt Kristensson (2014) genomfördes. 

Materialet utgjordes av två kvalitativa och sex kvantitativa studier. En vetenskaplig 

litteraturstudie är en bra metod för att sammanställa kunskap och innebär att förfat-

tarna på ett strukturerat vis söker litteratur kopplat till studiens syfte. Denna littera-

tur skall sedan granskas och värderas för att ställas samman. I denna studie tillämpa-

des en icke-systematisk översikt och enligt Kristensson (2014) utförs en icke-syste-

matisk studie med en systematisk struktur utan krav på att alla kriterier för en syste-

matisk översikt uppfylls.  

 

5.1 Datainsamling 
 

Författarna har sökt material i databaserna CINAHL, PsycINFO och Pubmed då det 

enligt Kristensson (2014) är relevanta ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Databas-

sökningar till denna litteraturstudie genomfördes mellan 2018.03.28 - 2018.04.04. 

Sökord och nyckelbegrepp kopplat till syfte och inklusionskriterier tillämpades. 
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Sökord som tillexempel obesity, quality of life, experiences, health tillämpades. In-

ledningsvis utgick författarna från fritext sökningar, identifierade index ord och 

trunkeringar som därefter kombinerades med de olika Booleska sökoperatorerna 

AND, OR och NOT.  (Se bilaga 1) Enligt Forsberg och Wengström (2016) används 

trunkering för att kunna identifiera flera varianter av ett ord. Enligt Kristensson 

(2014) används OR för att få sökningar på närliggande begrepp vilket resulterar i en 

bredare sökning. AND används för att sammanställa två olika sökord med varandra. 

NOT används för att utesluta ett begrepp. Fritextsökning maximerar känsligheten på 

sökningen genom att skapa fler artiklar. Indexord är ett slags nyckelord alla artiklar 

har tilldelats i de olika databaserna och det grundas i en artikels handling (Kristens-

son, 2014). Slutligen skedde en systematisk sammanställning av de funna studierna 

som representerar studiens syfte.  

 

5.2 Inklusionskriterier 

 
Vuxna individer med fetma. Både män och kvinnor inkluderas i studien. Ingen geo-

grafisk avgränsning av artiklar gjordes.  

5.3 Sökförförande  

5.3.1 PubMed 

Fritextsökning utfördes med orden physical health functioning, body mass index, 

obesity, mental health functioning och health. Dessa kombinerades med AND som 

Boolesk sökoperatorn. “Peer reviewed” kontrollerades via Ulrichsweb (Se bilaga 1, 

tabell 2). 

 

5.3.2 PsycINFO 

Sökordet obesity trunkerades och kombinerades med en fritextsökning på ordet over 

weight. Därefter följde en fritextsökning på quality of life som kombinerades med 

ordet well being och experience. En fritextsökning på ordet body mass index kombi-

nerades med weight loss i kategorin subject heading där Booleska sökoperatorn 
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NOT användes för att utesluta weight loss. Därefter gjordes en fritextsökning på 

mental health och physical health. Slutligen kombinerades sökningarna med de 

Booleska sökoperatorerna AND och studiens inklusionskriterier tillämpades (Se bi-

laga 1, tabell 1) 

5.3.3 Cinahl 

En fritextsökning gjorde med sökordet obesity. En ny sökning gjordes med sökorden 

psychosocial factors som kombinerades med sökordet psycosocial. Dessa kombine-

rades med Booleska sökoperatorn OR för att få en bredare sökning enligt Kristens-

son (2014). Därefter användes sökordet life experience som trunkerades tillsammans 

med sökordet quality of life som söktes i kategorin subject headings och sökordet 

health. Booleska sökoperatorn OR användes mellan life experience och quality of 

life medan Booleska sökoperatorn AND tillämpades mellan quality of life och he-

alth. Därefter gjordes en fritextsökning på pregnancy som trunkerades och Booleska 

sökoperaton NOT användes för att utesluta pregnancy. Slutligen kombinerades sök-

ningarna med den Booleska sökoperatorn AND och studiens inklusionskriterier till-

lämpades (Se bilaga 1, tabell 3). 

5.4 Urval 

 
Författarna granskade artiklar flera gånger i olika steg där kvalitativa studiers tro-

värdighet och kvantitativa studiers validitet bedömdes och urval av artiklar gjordes 

utifrån relevans kopplat till studiens syfte. Gemensamt läste författarna igenom titlar 

och abstrakt vilka ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte och hänsyn togs till 

inklusionskriterier. Enligt Kristensson (2014) kan en sökning resultera i flera hundra 

träffar och därför måste det alltid göras en gallring genom att läsa abstrakt. Ingen 

geografisk avgränsning av artiklar tillämpades och “Peer reviewed” var en avgräns-

ning. Ytterligare avgränsningar gjordes till att artiklarna skulle vara skrivna på eng-

elska och vara publicerade mellan år 2008 – 2018. Sammanlagt valde författarna ut 

58 artiklar utifrån artiklarnas abstrakt. Dessa artiklar läste författarna igenom i full-

text var för sig. Enligt Forsberg och Wengström (2016) skapas olika synvinklar av 

studierna när artiklarna läses var för sig, vilket benämns som triangulering. Efter att 

författarna läst dessa 58 artiklar valdes 36 artiklar bort då de inte var relevanta. 
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Författarna valde bort icke relevanta artiklar då de handlade om upplevelser av vikt-

nedgång, olika fetmaoperationer, fetma relaterat till etnicitet, fetma vid graviditet, 

och artiklar som inte var relevant utifrån studiens syfte. Återstående artiklar läste 

författarna återigen i fulltext och genomförde ännu en relevansbedömning. Detta re-

sulterade i att 10 artiklar valdes bort då de inte höll hög kvalitet och saknade rele-

vans utifrån studiens syfte. Sammanlagt valde författarna att gå vidare med tolv ar-

tiklar till kvalitetsgranskning.  

5.5 Kvalitetsgranskning  

 

För att utföra en god systematisk granskning krävs det att forskare använder sig av 

speciella granskningsmallar. I en granskningsmall finns frågor författarna utgår från, 

dessa frågor besvaras med hjälp av ett antal svarsalternativ. Vid granskning av artik-

lar är det nödvändigt att bestämma hur kvalitet bedöms vara godtagbar eller ej 

(Kristensson, 2014). Författarna valde att kvalitetsgranska utifrån Carlsson och Ei-

mans (2003) granskningsmall för kvantitativ- och kvalitativ ansats (se bilaga 2). 

Författarna inledde med att tillsammans välja ut de artiklar som skulle gå vidare till 

kvalitetsgranskning. Därefter diskuterade författarna med stöd från Kristensson 

(2014) och kom gemensamt fram till hur bedömning av kvalitet av valda artiklar 

skulle ske. Vid granskning av valda artiklar fyllde författarna i de för fyllda svarsal-

ternativen i granskningsmallen och de graderades med poäng från 0-3. Detta följdes 

av att författarna gjorde en summering av antal poäng som omvandlades till procent. 

För hög kvalitet krävdes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall minst 

80 %, för medelhög krävdes 70 % och 60 % innebar låg kvalitet.  

Arbetet med kvalitetsgranskning av artiklar utfördes var för sig för att sedan disku-

tera och jämföra granskningen tillsammans innan beslut togs kring vilka artiklar 

som skulle inkluderas, vilket rekommenderas enligt (Kristensson, 2014). Det upp-

stod en del oklarheter kring ett antal artiklar och författarna valde att granska dessa 

artiklar tillsammans. Totalt granskades tolv artiklar varav två av dessa saknade 

etiskt godkännande och exkluderades direkt. Författarna beslutade om att exkludera 

ytterligare två artiklar då de inte nådde upp till 70 % som indikerar medelhög 
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kvalitet. Slutligen inkluderades totalt åtta artiklar som nått upp till 80 % respektive 

70 %, de bedömdes vara av tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i denna studie.  

 

5.6  Forskningsetiska överväganden 
 

Författarna har tillämpat etiska överväganden och det har varit av stor betydelse att 

valda artiklar skall vara etiskt försvarbara, där grundliga etiska reflektioner har 

gjorts samt att de erhållit ett godkännande från etisk kommitté. Författarna har av-

stått från att arbeta oredligt och har därmed inte plagierat, tagit eller hanterat veten-

skaplig data oärligt (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.7  Analys 
 

Vid dataanalys använde författarna en integrerad analys, en innehållsanalys enligt 

Kristensson (2014), vilket gjorde det möjligt att visa upp studiens resultat på ett 

översiktligt sätt. Till att börja med läste författarna de valda artiklar vilka planerades 

ingå i resultatet med syfte att identifiera generella skillnader och likheter i resultatet. 

I resultatet har författarna inkluderat både kvalitativa och kvantitativa artiklar. I de 

kvalitativa artiklarna har författarna använt utsagor från individer med fetma och de-

ras upplevelser av hälsa. I de kvantitativa artiklarna läste författarna tabellerna, 

kombinerat med artiklarnas resultat för att kunna få bred förståelse för varje artikels 

resultat. Därefter framträdde kategorierna. Dessa kategorier sammanfattar resultatet 

i valda artiklar och hur de har ett samband och en relation till varandra. Efter detta 

gjordes en sammanställning för att mer detaljerat beskriva varje kategori. Följaktli-

gen utgjorde detta en bas för underrubriker i redovisningen av resultatet.  
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Tabell 1 –Exempel på analyssteg från ursprungstext till kategori. 

Ursprungstext  Sammanfattning Etikett  Kategori  

...concerns about their inability to meet 
other people's expectations or requirements 
for the task. 

…oro över deras oförmåga att 
möta andras förväntningar eller 
krav på uppgiften. 

Utanförskap och 
ensamhet 

Social hälsa 

It is also related to various psychological 
aspects that generate in feelings of dissatis-
faction, anxiety, rejection... 

Fetma relaterar till olika psyko-
logiska aspekter, som genererar i 
känslor av missnöje, ångest, av-
visning... 

Sårbarhet Mental hälsa 

In addition, overweight and obese people in 
our higher BMI study experienced more 
physical function limitations than those 
with lower BMI. 

överviktiga och individer med 
fetma upplever fler fysiska be-
gränsningar i jämförelse med in-
divider med lägre BMI. 

Kroppsliga be-
gränsningar 

Fysisk hälsa 

 

6 Resultat 

Resultatet presenteras i tre kategorier. Social hälsa, Mental hälsa och Fysisk hälsa. 

6.1 Social hälsa 
Social hälsa genererade i två underrubriker, Ensamhet och utanförskap samt familje-

relationer. 

6.1.1 Ensamhet och utanförskap 

 

Individer upplever att det sociala livet begränsas på grund av fetma (Cameron et al., 

2012; Dreber, Reynisdottir, Angelin, & Hemmingsson, 2015; Forhan, Law, Vrkljan, 

& Taylor, 2010; Wang, Sereika, Styn, & Burke, 2013). Det är främst de som är 

yngre än 65 år med fetma som upplever att det sociala livet begränsas då de inte 

känner sig bekväma med sig själva vilket påverkar relationer till andra (Cameron et 

al., 2012; Dreber et al., 2015). Ett samband finns mellan låg självkänsla där 
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individerna har en negativ inställning till sig själva och begränsningar i det sociala 

livet hos de som lever med fetma (Dreber et al., 2015). Känslor av oro och stress 

som grundar sig i en osäkerhet inför den egna kroppen infinner sig i sociala sam-

manhang på grund av fetma (Forhan et al., 2010; Wang et al., 2013). Fetma påver-

kar individer i olika dimensioner, både på det psykiska, fysiska och sociala planet 

(De Lima Santos, Pasquali, & Marcon, 2012). Individer med fetma undviker sociala 

interaktioner som involverar fysiska aktiviteter, arbetsrelaterade aktiviteter och fri-

tidsaktiviteter som medför att deras sociala liv påverkas i en negativ riktning. De be-

skriver upplevelser av diskrimination i arbetslivet och det uppstår känslor av att de 

inte klarar av att uppnå de krav och förväntningar som ställs från arbetsgivare (For-

han et al., 2010). 

Fysiska aktiviteter som att uppsöka ett gym skapar oro och rädsla till följd av att in-

dividen känner sig iakttagen på grund av sin fetma och individen upplever en oöns-

kad ensamhet och utanförskap (Forhan et al., 2010). Dock beskriver andra individer 

att de upplever svårigheter i att engagera sig i fysiska aktiviteter trots en medveten-

het kring hälsovinsterna (Korhonen, Seppälä, Järvenpää, & Kautiainen, 2014). Indi-

vider undviker sociala fritidsaktiviteter som att besöka restauranger, biosalonger, 

nöjesfält, att resa, åka kollektivtrafik, transportera sig i vissa fordon på grund av sin 

fetma. Sociala fritidsaktiviteter genererar i upplevelser av oro, rädslor och stress 

(Forhan et al., 2010). 

I samband med flyg- och tågresor kan oro uppstå som grundar sig i en rädsla för att 

sätet är för litet för individens storlek. Känslor som stress och panik kan uppstå ur 

säkerhetssynpunkt som till exempel när det inte finns flytvästar som passar deras 

vikt och storlek eller att säkerhetsbältet inte är anpassat efter individens omfång 

(Forhan et al., 2010). 

Individer beskriver att det är mycket svårt att leva med fetma och när skammen blir 

för stor vill de inte lämna hemmet för att träffa andra människor (De Lima Santos et 

al., 2012). 
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6.1.2 Familjerelationer 

 

Begränsningar i sociala sammanhang påverkar individen och relationen till familjen 

negativt. De upplever rädslor för hur omgivningen uppfattar dem när de vistas på of-

fentliga platser och att de inte ska ta sig igenom dörröppningar till offentliga utrym-

men vilket leder till svårigheter att utöva aktiviteter med sina familjer utanför hem-

met och de känner sig otillräckliga (Forhan et al., 2010). Upplevelser av likgiltighet 

inför deltagande i sociala sammanhang och livet i allmänhet hos individer med 

fetma medför exempelvis att hushållssysslor undviks, såsom att laga mat till sin fa-

milj eller att ha ett ordningsamt hem (De Lima Santos et al., 2012). Individer med 

fetma beskriver sig själva som oattraktiva inför sin partner och känner skam inför 

sin kropp. Det leder till problematik inom relationen och de känner sig oälskade. 

Detta grundas i självförakt och en skev verklighetsbild hos individer med fetma och 

missnöje över den egna kroppen leder till att ett avståndstagande inom intima relat-

ioner (De Lima Santos et al., 2012). Även upplevelser av låg självkänsla och miss-

nöje över den egna kroppen uppges som förklaring till att de undviker sexuellt um-

gänge med sin partner trots visat intresse från partnerns sida (Forhan et al., 2010). 

6.2 Mental hälsa 
Mental hälsa resulterade i underrubriken, Sårbarhet. 

6.2.1 Sårbarhet 

 

Fetma skapar mental börda vilket resulterar i att individen upplever sin hälsa och sitt 

liv försämrat i allmänhet (De Lima Santos et al., 2012).  Äldre individer, de som är 

gifta eller är änka/änkeman har en bättre mental hälsa i jämförelse med yngre indivi-

der utan partner (Wang et al., 2013). Individer som upplever en försämring i den 

mentala hälsan riskerar att öka i vikt (Cameron et al., 2012). Individer med svår 

fetma upplever signifikant sämre hälsorelaterad livskvalitet på det mentala planet i 

jämförelse med individer utan fetma och ingen skillnad ses mellan könen (Cameron 

et al., 2012; Dreber et al., 2015; Korhonen et al., 2014). Det är främst individer med 
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fetma under 65 år som upplever en försämring av mental hälsorelaterad livskvalitet 

(Cameron et al., 2012). Individer med fetma upplever att dagens moderna samhälle 

ställer krav på att individen ska vara smal och vältränad. De upplever att det är högt 

värderat att leva hälsosamt (De Lima Santos et al., 2012). Individer påstår att de 

skulle vara lyckligare om de gick ner i vikt och att de även skulle känna sig mer be-

kväma i sin kropp (Forhan et al., 2010). Reducerat matintag hos individer med 

fetma medför bättre upplevd hälsa och minskat missnöje över den egna kroppen 

(Wang et al., 2013). Fetma berör individen på det mentala planet och skapar känslor 

av otillräcklighet, utanförskap, nedstämdhet, ångest och missnöje över sin livssituat-

ion (De Lima Santos et al., 2012). Hos unga vuxna med fetma går det att se konse-

kventa indikationer på dålig mental hälsa. Av unga vuxna individer med svår fetma 

upplever 55 % kraftig försämrad mental hälsa. Det är 42 % som upplever att de har 

låg självkänsla, 47 % lider av ångest, 27 % upplever nedstämdhet/depression och 12 

% har försökt ta sitt liv (Dreber et al., 2015). Individer uppger att deras liv påverkas 

i stor utsträckning av sin fetma. De förklarar att det upplever missnöje över sin livs-

situation och det känner stor frustration över att väga mycket (De Lima Santos et al., 

2012).  

 

6.3 Fysisk hälsa 
Fysisk hälsa resulterade i underrubriker, kroppsliga begränsningar och begräns-

ningar i det dagliga livet.  

 

6.3.1 Kroppsliga begränsningar 

 

Fetma är förknippat med försämrad fysisk hälsorelaterad livskvalitet (Cameron et 

al., 2012; Forhan et al., 2010; Korhonen et al., 2014; Svärd et al., 2017; Wang et al., 

2013; Zhu et al., 2015). Individer med fetma upplever kroppsliga begränsningar i 

samband med ökad vikt (Forhan et al., 2010). Kvinnor med fetma upplever försäm-

rad fysisk hälsa i jämförelse med kvinnor utan fetma (Cameron et al., 2012; Svärd et 

al., 2017). Medelålders kvinnor upplever även försämrad fysisk hälsorelaterad livs-

kvalitet (Korhonen et al., 2014). Ett samband mellan upplevd försämrad fysisk hälsa 
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och fetma finns även hos män, dock inte i lika stor utsträckning som hos kvinnor 

(Svärd et al., 2017). I takt med ökad ålder försämras den fysiska hälsan och den 

mentala hälsan upplevs förbättrad hos individer med fetma (Wang et al., 2013). 

Kvinnor upplever mer fysisk smärta och fysiskt obehag i samband med ökad vikt i 

jämförelse med män (Korhonen et al., 2014). Ökad vikt hos individer över 65 år 

upplever mer smärta (Cameron et al., 2012). Individer med undervikt som succes-

sivt går upp i vikt till klass 1 fetma enligt BMI upplever en förbättrad hälsorelaterad 

livskvalitet och när individer ökar i vikt till klass II fetma enligt BMI försämras in-

dividens hälsorelaterade livskvalitet. Dock upplever individer med klass II fetma att 

de har bättre social hälsorelaterad livskvalitet (Zhu et al., 2015). 

 

6.3.2 Begränsningar i det dagliga livet 

 

Både män och kvinnor med fetma upplever försämrad rörlighet vilket påverkar de-

ras livsstil negativt (Korhonen et al., 2014). Individer med fetma upplever ett sam-

band med ökad vikt och begränsningar i fysiska aktiviteter i det dagliga livet vilket 

genererar i känslor av stress och otillräcklighet. De beskriver att det är svårt att leva 

med fetma då de upplever att vardagliga sysslor är mer tidskrävande på grund av de-

ras vikt, de blir andfådda och det går åt mycket energi då kroppen är tung och det är 

ansträngande att utöva vardagliga bestyr. De upplever att det krävs mer planering då 

det är mer tidskrävande att utföra vardagliga göromål till följd av deras fetma (For-

han et al., 2010). Att leva med fetma skapar svårigheter när det kommer till att ut-

föra hushållssysslor såsom att diska, städa och tvätta. De beskriver att det är svårt att 

stå längre stunder på grund av att fetma belastar kroppen och det leder till bland an-

nat smärta (De Lima Santos et al., 2012). Individer med klass II fetma upplever fy-

siska begränsningar såsom att klä på sig, duscha och att lyfta tunga föremål (Zhu et 

al., 2015).  
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7 Diskussion 

Författarnas syfte med denna studie var att belysa upplevelser av hälsa hos individer 

med fetma. Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med en induktiv an-

sats vilket innebar att författarna på ett förutsättningslöst sätt studerade och observe-

rade upplevelser av hälsa hos individer med fetma för att därefter redogöra för feno-

menet (Priebe & Landström, 2016). Författarna tillämpade en icke-systematisk 

översikt som enligt Kristensson (2014) utförs med en systematisk struktur utan krav 

på att alla kriterier för en systematisk översikt uppfylls. 

 

7.1 Metod 

Författarna har under arbetets gång varit noggranna och läst om de olika stegen som 

ingår i en litteraturstudie. Med hjälp av Kristensson (2014) har författarna fått en 

djupare förståelse i processens olika steg. Att författarna var konsekventa vid val av 

metodbok och vid förfarandet av litteraturstudien kan ses som en styrka. Författarna 

har även använt sig av andra metodböcker för att komplettera och ytterligare besk-

riva olika steg i litteraturstudien. Författarna har valt både kvalitativa och kvantita-

tiva artiklar med syfte att öka studiens tillförlitlighet för att få en bredare förståelse 

av upplevelser med att leva med fetma, vilket styrks av Kristensson (2014). Kvalita-

tiva artiklar inriktar sig mer på det subjektiva såsom människors upplevelser av erfa-

renheter och tankar, medan kvantitativa artiklar inriktar sig mer på det objektiva 

såsom att undersöka existensen av likheter, orsaker, samband, skillnader som berör 

ett eller flera olika fenomen (Kristensson, 2014). Genom att inkludera kvalitativa 

och kvantitativa artiklar ökar trovärdigheten eftersom att det belyser det valda ämnet 

ur flera olika perspektiv. 

 

Under studiens arbetsgång upptäcktes tidigt att hälsorelaterad livskvalitet förekom i 

flertalet artiklar. Funderingar uppstod kring huruvida hälsorelaterad livskvalitet be-

svarade studiens syfte, det vill säga upplevelser av hälsa hos individer med fetma. 

Livskvalitet som begrepp är enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, 2002), precis som hälsa mångdimensionellt och går inte att definiera på ett 

tydligt sätt. Livskvalitet och hälsa speglar olika perspektiv av välbefinnande, 



 

20 
 

livskvalitet har dock ett mer omfattande innehåll i jämförelse med hälsa och hälsa är 

viktigt för att uppleva livskvalitet. Det är viktigt att ta hänsyn till individens upple-

velse av livskvalitet för att skapa en uppfattning kring hur individen mår. SBU anser 

att forskning om livskvalitet kan medföra att vårt förhållningssätt till fetma föränd-

ras och därmed kan även skuldbeläggning på individer med fetma undvikas. Fokus 

kan istället riktas på hur hälso- och sjukvården genom insatser kan stödja dessa indi-

vider. Vidare nämner SBU ett par anledningar till att mäta livskvalitet hos specifikt 

individer med fetma. Att mäta livskvalitet hos individer med fetma är av intresse då 

livskvalitet grundas utifrån den information individen delger, att livskvalitet är häl-

sorelaterat samt att livskvalitet väl beskriver hur en individ mår och fungerar i det 

dagliga livet. SF36 är ett allmänt frågeformulär som mäter individens hälsorelate-

rade livskvalitet. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet behandlar de dimensioner av 

individens allmänna livskvalitet som hälsan påverkar. Frågeformuläret berör bland 

annat domäner som psykiskt välbefinnande, fysisk funktion, vitalitet, smärta och all-

män hälsa (SBU, 2002). Författarna tog beslut om att även inkludera WHOs (1997) 

definition av livskvalitet i den teoretiska referensramen. Artiklar med livskvalitet in-

kluderades för att inte gå miste om viktiga aspekter av hälsa som fångas upp genom 

mätinstrumentet SF36, då flertalet av de artiklar som ingår i studiens resultat använ-

der sig av detta mätinstrument.  

 

Författarna hade som ambition att få en ökad förståelse för subjektiva upplevelser av 

hälsa hos individer med fetma. Dock kan det ses som en svaghet att endast två kvali-

tativa artiklar inkluderades. Det kan även ses som en svaghet att dessa två kvalita-

tiva artiklar fått ta stort utrymme i resultatet vilket kan påverka studiens tillförlitlig-

het. Författarna ökade tillförlitligheten genom att tillämpa triangulering för att mini-

merar risken att studien formas efter en persons förförståelse. Därefter tolkade och 

analyserades gemensamt materialet vilket genererat i att tillförlitligheten i resultatet 

förstärkts, detta styrks av Kristensson (2014). Författarna har inkluderat artiklar från 

olika länder vilket visar på att resultatet i studien har en god överförbarhet och resul-

tatet är giltigt i flera olika sammanhang. Viss svårighet uppstod när det kommer till 

att förstå en del engelska begrepp, författarna har då valt att tillsammans läsa artik-

larna för att diskutera tillsammans kring texten. En svaghet i studien kan vara att de 

inkluderade artiklarna i större utsträckning berörde kvinnors upplevelser då de var 
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överrepresenterade. Detta kan till viss del ge en missvisande bild av båda könens 

upplevelser, vilket begränsar studiens validitet. Avgränsningar användes i sökningen 

såsom gravida och viktnedgång då många artiklar berörde dessa områden vilket inte 

var relevant utifrån studiens syfte. 

 

Författarna upplevde att det var svårt att tolka och analysera kvantitativa artiklar då 

det bygger på statistik. Därav har författarna granskat de kvantitativa artiklarna fler-

talet gånger och har jämfört artiklarnas tabeller med löpande text för att få en god 

förståelse. Detta kan ses som en styrka. De var enklare att bedöma de kvalitativa ar-

tiklarnas verifierbarhet då det insamlade datamaterialet var beskrivet på ett utförligt 

sätt vilket medförde att författarna kunde skapa sig en egen uppfattning av det in-

samlande materialet. Författarna har under arbetets gång varit lyhörda och lyssnat på 

varandra, även diskussioner kring skilda åsikter har ägt rum för att ta tillvara på 

varandras kunskaper, detta styrker studiens giltighet och trovärdighet. 

 

7.1.1 Datainsamling 

 

Grundläggande kunskap om databassökning existerade hos författarna sedan tidi-

gare. Författarna upplevde att de fått bra och kompletterande kunskap från universi-

tetsbibliotekets bibliotekarie och de filmer om databassökningar som finns på 

mymoodle för att kunna utföra relevanta databassökningar till studien. Författarna 

och andra kurskamrater har även utbytt kunskap med varandra för att bättre förstå 

databaserna. Det har underlättat för att skapa en bred kunskap kring databaserna för 

att kunna utöva en bra litteratursökning. Detta styrks av Kristensson, (2014) att litte-

ratursökningen skall vara bra då den ligger till grund för studiens resultat och slut-

sats. 

 

7.1.2 Sökförfarande 
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Inledningsvis uppstod svårigheter med att finna lämpliga sökord och författarna ut-

gick från fritext sökningar, identifierade indexord och trunkeringar som därefter 

kombinerades med de olika Booelska sökoperatorerna AND, OR och NOT. Sökor-

den skiljer sig åt i de olika databaserna och författarna har därför ersatt en del ord 

och kompletterat med synonyma sökord för att inte missa viktigt material. Dessa sy-

nonyma sökord utgick även från studiens formulerade syfte. Författarna hade inled-

ningsvis som mål att använda sig av samma sökord i de olika databaserna. Detta var 

dock inte möjligt då sökorden och ämnesorden skiljer sig åt i de olika databaserna, 

förutom ämnesordet Obesity. Cinahl inriktar sig på artiklar inom det vårdvetenskap-

liga området, PubMed berör de medicinska vetenskaperna och PsycINFO inriktar 

sig på beteendevetenskap och psykologi (Kristensson, 2014).  

 

Den inledande sökningen resulterade i artiklar som inte var relevanta utifrån studi-

ens syfte. Författarna har därav ersatt en del ord och kompletterat med synonyma 

sökord för att inte missa viktigt material. Dessa synonyma sökord utgick även från 

studiens formulerade syfte. Författarna hade även som ambition att använda sig av 

blocksökning. I PubMed var detta inte möjligt då det resulterade i icke relevanta ar-

tiklar. Författarna kontaktade universitetsbibliotekets bibliotekarie för rådgivning 

och fick rådet att inte använda blocksökning. Med icke relevanta artiklar syftar för-

fattarna på artiklar som handlade om till exempel upplevelser av att leva med fetma 

i olika sjukdomstillstånd såsom schizofreni, hur upplevelser av att leva med fetma 

uppfattas av olika raser eller upplevelser av hälsa efter fettreducerade kirurgi. 

 

7.1.3 Urval 

 

Författarna valde att endast inkludera vuxnas upplevelser av att leva med fetma och 

artiklar publicerade från 2008 till 2018 inkluderades då snävare tidsspann resulte-

rade i för få artiklar. Författarnas mål var att inkludera artiklar skrivna på engelska. 

Engelska artiklar inkluderades manuellt. Författarna var medvetna om att detta kan 

ses som en begränsning då studier på andra språk exkluderats vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Ingen geografisk avgränsning av studien gjordes då det inte var av 
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intresse att undersöka upplevelser av hälsa hos individer med fetma i specifika län-

der. Författarna fick lägga till avgränsningar i sökningen såsom gravida och viktned-

gång då många artiklar berörde dessa områden vilket inte var relevant utifrån studi-

ens syfte. Artiklar inkluderades som var granskade via Ulrichsweb eller som var 

peer-reviewed för att öka studiens verifierbarhet och tillförlitlighet då de valda artik-

larna då har granskats av utomstående forskare. Inklusionskriterium var också att ar-

tiklarna var etiskt godkända. 

 

7.1.4 Kvalitetsgranskning   

 

Författarna började med att tillsammans gå igenom Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvantitativ och kvalitativ ansats för att skapa en gemensam för-

ståelse för granskningsmallens uppbyggnad med stöd från (Kristensson, 2014). 

Detta för att artiklarna skulle granskas likvärdigt vilket kan ses som en styrka i stu-

dien. Därefter granskades artiklarna individuellt och när det uppstod oklarheter 

granskades artikeln gemensamt. Enighet uppstod om att de kvantitativa artiklarna 

var mer komplicerade att granska. Till exempel saknade vissa artiklar tydlighet när 

det kommer till etiska aspekter. Detta innebar mer tidskrävande arbete för att under-

söka om artikeln var etiskt godkänd. Författarna granskade artiklarna med en nog-

grannhet, vilket ses som en styrka. 

 

 

7.1.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Inledningsvis diskuterade författarna sina egna tankar kring upplevelser av att leva 

med fetma. Detta för att tydliggöra författarnas förförståelse kring ämnet. Därefter 

kan de sättas inom parentes på enklare sätt. Detta ses som en styrka. Tillförlitlig-

heten har även förstärkts genom att inte medvetet har valt vad som ska inkluderas i 

studien utifrån författarnas egna åsikter. Ytterligare en styrka med studien är att end-

ast inkludera artiklar som är etisk godkända. Det är av stor vikt att ta hänsyn till 
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etiska prövningar i en studie där individer berörs. Individen ska avhållas från att 

kränkas, komma till skada eller att utnyttjas och etiska principer finns som stöd för 

att ta hänsyn till individernas lagliga rätt, välbefinnande och trygghet (Kjellström, 

2016). Ambitionen under hela arbetes gång har varit att referera korrekt, undvika 

plagiat eller medvetet förvränga studiens resultat. 

 

7.1.6 Analys 

 

Författarna har utfört en integrerad analys enligt Kristensson (2014). Inledningsvis 

lästes artiklarna individuellt på engelska i fulltext för att identifiera generella skill-

nader och likheter i resultatet. När oklarheter kring vissa engelska begrepp uppstod 

översättes de till svenska för att inte gå miste om viktig information. Författarna är 

dock medvetna om att detta kan ses som en svaghet att viktig information kan ha 

feltolkats i analysprocessen. Författarna upplevde att det var mer komplicerat att 

analysera de kvantitativa i jämförelse med de kvalitativa artiklarna på grund av att 

de kvantitativa artiklarnas uppbyggnad till stor del består av numerisk data. Att sam-

manfatta och sätta etikett på texten genomfördes utan något större hinder. Utifrån 

texten i artiklarna skapades olika kategorier. En viss svårighet uppstod dock med att 

benämna lämpliga kategorier som representerar innehållet i texten. När oenighet 

uppstod diskuterades och analyserades texten tillsammans för att gemensamt 

komma fram till likheter och skillnader. Slutligen utförde författarna en samman-

ställning av resultatet under de skilda kategorierna. 

8 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av hälsa hos individer med fetma. 

Resultatet genererade i tre kategorier. Social hälsa, Mental hälsa och Fysisk hälsa. 

Kategorier mynnar ut i underrubriker. Författarna diskuterade och kom fram till 

vilka som var de fyra viktigaste fynden i resultatdiskussionen. Författarna upptäckte 

tidigt i studiens arbetsgång att den fysiska, mentala och sociala hälsan influerar 

varandra, då individer med fetma påverkas på flera olika plan.  
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8.1 Social hälsa 

8.1.1 Sociala interaktioner 

 
I resultatet framkom att individer med fetma undviker sociala interaktioner såsom 

fysiska aktiviteter, arbetsrelaterade aktiviteter och fritidsaktiviteter. Detta leder till 

att individens sociala hälsa påverkas i en negativ riktning vilket styrks av annan 

forskning (Kolotkin et al., 2006; Rand et al., 2017; Thomas et al., 2008). Det är av 

stor vikt att sjuksköterskan är lyhörd för att på ett bättre sätt förstå varför patienten 

undviker sociala interaktioner för att kunna vägleda och stötta patienten på ett mer 

effektivt sätt. Det framkom att när individer avstår sociala interaktioner på grund av 

fetma uppstår känslor av ensamhet. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att en-

samhet medför känslor av att vara bortvald, utesluten eller att inte vara behövd. In-

divider som upplever ensamhet känner sig också osynliga, och känslor av att inte 

någon bryr sig om dem uppstår. Känslan av att känna sig ensam är väldigt djup och 

stark och påverkar individens existens. Författarna tror att det är av stor vikt att det 

inom vårdsammanhang finns en medvetenhet kring hur ensamhet påverkar individer 

med fetma och upplevelser av hälsa, samt att sjuksköterskor inte stressar i mötet 

med dessa patienter för att de ska känna sig bekräftade. Jansink et al. (2010) nämner 

dock att sjuksköterskor tycker att det är svårt att vara tålmodig och att lyssna till pa-

tienter med fetma då de känner sig stressade på grund av tidsbrist. Författarna spe-

kulerar kring om denna stress relateras till nedskärningar inom vården och att stress 

i mötet med patienter som har fetma är kontraproduktivt. Kontraproduktivt därför att 

det leder till att individer med fetma inte får den vård de behöver. Detta kan leda till 

att följdsjukdomar utvecklas eller inte fångas upp i tid, vilket i sin tur kan medföra 

ökade vårdkostnader. Att individer med fetma medför ökade vårdkostnader styrks 

av (Borg et al., 2005; Dee et al., 2014; Tremmel, Gerdtham, Nilsson, PM & Saha, 

2017). Det finns ett behov av att förebyggande åtgärder mot fetma sätts in då fetma 

står för en stor del av kostnaderna inom sjukvården och för samhället i stort (Trem-

mel et al., 2017). 
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En grundläggande del av att uppleva hälsa handlar om hur individen samspelar med 

världen i stort och människor i dess omgivning. En brist på sociala relationer kan 

generera i en stark känsla av att förlora livskraft och att upplevelser av hälsa för-

minskas (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta styrks av Rand et al. (2017) och de 

nämner stigmatisering som anledning till att individer med fetma upplever försäm-

rad social hälsa och välbefinnande. Att utsättas för både verbala och icke verbala 

förolämpningar på grund av fetma påverkar den psykiska, sociala och emotionella 

hälsan. Detta är även faktorer som påverkar individens upplevelse av livskvalitet 

och WHO (1997) anser att individens upplevelse av livskvalitet och allmänna upple-

velse av hälsa påverkas i en negativ riktning när sociala relationer inte fungerar på 

ett önskvärt sätt. Författarna spekulerar kring hur fetma påverkar vårdrelationen och 

befarar att stigmatisering även förekommer inom vårdsammanhang, dessa tankar 

styrks av (Mold & Forbes, 2013; Robstad, Söderhamn & Fegran, 2018; Thomas et 

al., 2008). Fetma är ett stigmatiserat tillstånd som påverkar förhållandet mellan pati-

enter och vårdgivare negativt (Mold & Forbes, 2013). Sjuksköterskor upplever att 

det är känslomässigt krävande att arbeta med patienter med fetma. De upplever att 

det är krävande på grund av dessa patienters sårbarhet, olikhet och fysiska utma-

ningar jämfört med patienter utan fetma. Sjuksköterskor anger att de upplever ambi-

valenta känslor för patienter med fetma. Medan de försöker tillhandahålla god och 

lika omsorg för alla patienter, har de samtidigt negativa tankar och attityder gente-

mot överviktiga patienter (Robstad, Söderhamn & Fegran, 2018). Vårdandet ska 

syfta till att stärka individens hälsa och välbefinnande genom att sjuksköterskan till-

sammans med sin expertis är följsam och öppen för individens livsvärld. För indivi-

dens upplevelse av hälsa är det väsentligt att finna ett förhållningssätt som både be-

kräftar och accepterar individen som den är och att det överensstämmer med dess 

sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt WHO (1997) är det viktigt att 

även undersöka individens upplevelse av livskvalitet för att uppskatta individens 

upplevelse av välbefinnande. 

 

Författarna funderar hur sjuksköterskan kan stödja individer med fetma till bättre 

social hälsa och välbefinnande och spekulerar kring huruvida det kan vara intressant 

att tillämpa en omvårdnad som fokuserar på hela familjen. Familjen kan involveras i 
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vården med syfte att stödja dem till att hitta nya strategier för att exempelvis und-

vika stigmatisering, samt för att ge familjen verktyg till hur de tillsammans kan han-

tera en vardag. En vardag där sociala interaktioner och aktiviteter utgör en naturlig 

del av deras liv. 

 

8.2 Mental hälsa 

8.2.1 Mental börda  
 

Det framkom att fetma skapar mental ohälsa främst hos unga individer med fetma. 

Detta resulterar i att unga vuxna upplever att hälsan och livet är försämrat i allmän-

het vilket styrks av (Calugi et al., 2012; Ul-Haq, Mackay, Fenwick & Pell, 2014). 

Det är främst unga kvinnor med fetma som upplever försämrad mental hälsa (Ul-

Haq et al., 2014). Fetma berör individen mentalt och skapar känslor av otillräcklig-

het, utanförskap, nedstämdhet, ångest och missnöje över livssituationen. Författarna 

tolkar dessa upplevelser som ohälsosamma och att det visar motsatsen till Dahlberg 

och Segestens (2010) beskrivning av livskraft som tillsammans med livsmod och 

livslust utgör en grund för en god hälsa och välbefinnande. WHO (1997) anser att 

individens upplevelser av livskvalitet och allmänna hälsa påverkas av mental ohälsa 

och det mentala tillståndet påverkas bland annat av negativa känslor. 

 

Individer med fetma upplever att det finns krav från omgivningen på att leva upp till 

ett ideal där individen ska vara smal och vältränad. De påstår att de skulle vara lyck-

ligare om de gick ner i vikt. Vid en viktnedgång skulle de även känna sig mer be-

kväma i sin kropp (Calugi et al., 2012; Thomas et al., 2008; Ul-Haq et al., 2014). 

Unga vuxna med fetma har stora förväntningar på att de ska gå ner i vikt och de 

nämner ett "förbättrad utseende" som motivation för att gå ner i vikt (Calugi et al., 

2012). Både män och kvinnor jämför sina kroppar med rådande ideal. Kvinnor är 

dock mer benägna att känna sig missnöjd över den egna kroppen (Ul-Haq et al., 

2014). För upplevelser av hälsa är det av stor vikt att stå emot påtryckningar från 

samhället som uppmanar individen att ändra på sig för att må bättre och för att se 

mer tilltalande ut. De som strävar efter ett utifrån uppsatt ideal riskerar att förlora 
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sig själv och sin egen identitet och individens hälsa och välbefinnande riskerar att 

förloras (Dahlberg & Segesten, 2010). Livskvalitet definieras som en individs upp-

fattning om sin ställning i livet kopplat till de kultur- och värdesystem, där de lever i 

förhållande till bland annat förväntningar (WHO, 1997). Författarna anser att rå-

dande ideal är förväntningar som ställs från samhället och spekulerar därav kring 

huruvida individer med fetma upplever livskvalitet och allmän hälsa när de inte 

förmår leva upp till de förväntningar som ställs i dagens samhälle. Det är svårt för 

den enskilda individen att ignorera rådande ideal kring hur den mänskliga kroppen 

ska se ut. Författarna anser vidare att rådande ideal är väl cementerade i samhället 

och behöver bekämpas såväl på individ som på samhällsnivå för att minska mental 

ohälsa bland unga vuxna med fetma. Författarna tror att sjuksköterskan i mötet med 

dessa patienter bör tänka på hur yttre påtryckningar påverkar den mentala hälsan 

och sjuksköterskan bör inta ett arbetssätt där denne ser och visar acceptans för indi-

viden som den är. En grundläggande del av att uppleva hälsa handlar enligt Dahl-

berg och Segesten (2010) om individens relation till sig själv och samspelet med 

världen i stort och människor i omgivningen. Det är av stor betydelse att sjukskö-

terskan finner ett förhållningssätt som både bekräftar och accepterar patienten. 

 

8.3 Fysisk hälsa 
 

Fysisk hälsa innehöll Begränsningar vid fysiska aktiviteter som underrubrik. 

 

8.3.1 Begränsningar vid fysiska aktiviteter 
 

Det framkom i resultatet att både män och kvinnor med fetma upplever försämrad 

rörlighet vilket påverkar individens hälsa i en negativ riktning. De upplever ett sam-

band mellan ökad vikt och begränsningar när det kommer till fysiska aktiviteter i det 

dagliga livet. Detta medför att individens livsstil påverkas, vilket även annan forsk-

ning har kommit fram till (Alexandre et al., 2017; Sternfeld, Ngo, Satariano & Ta-

ger, 2002; Wiczinski, Döring, John & Von Lengerke, 2009; Wiklund, Olsén & 
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Willén, 2011). Hälsa är ett uttryck för välbefinnande och innebär att individen har 

möjlighet att må väl, leva och existera i en önskvärd tillvaro där mindre och större 

livsprojekt kan realiseras. Detta är av stor betydelse för att individen ska uppleva li-

vet som tillfredsställande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Det tar längre tid att utföra små livsprojekt som vardagliga sysslor för individer med 

fetma och de uppger att det går åt mycket energi då kroppen är tung och det är an-

strängande att utöva vardagliga bestyr och annan forskning visar på liknande proble-

matik (Alexandre et al., 2017). Det finns ett tydligt samband mellan central buk-

fetma och negativ påverkan på aktiviteter i det dagliga livet som exempelvis innebär 

att förbereda måltider, handla, städa eller att tvätta (Alexandre et al., 2017). Här vill 

författarna lyfta Dahlberg och Segestens (2010) tankar kring att vikten av rörelse för 

individens upplevelse av hälsa kan vara av betydelse. Att rörelse är en förutsättning 

för att uppleva hälsa och välbefinnande och att när individen är orörlig och fångad i 

sig själv upplever individen ohälsa. Detta styrks även av Wiklund, Olsén och Willén 

(2011) och de uppger att fysisk aktivitet upplevs positivt för hälsan hos individer 

med fetma. WHO (1997) nämner här att individens upplevelse av självständighet är 

viktig för upplevelsen av livskvalitet och allmän hälsa som bland annat innebär att 

individen är kapabel till att arbeta och att utföra önskade aktiviteter. 

 
Författarna spekulerar kring om dessa fysiska begränsningar motiverar individer 

med fetma till att försöka gå ner i vikt för att uppnå en bättre hälsa. Cooper, Ells, 

Ryan och Martin (2018) nämner att smärta vid fysisk aktivitet motiverar somliga att 

gå ner i vikt. Samtidigt hämmar smärta individen att vidta åtgärder för att minska i 

vikt. Belastning och tryck bidrar till upplevelser av oro och rädsla för att skada le-

der. Dessa upplevelser av rädsla och oro resulterar i att individen undviker fysiska 

aktiviteter som stöd för att gå ner i vikt. WHO (1997) nämner att en individs upple-

velse av livskvalitet kan påverkas om den fysiska hälsan förändras av exempelvis 

smärta och trötthet. Författarna anser att det är viktigt i det hälsofrämjande arbetet 

att sjuksköterskan har ett nära samarbete med övriga professioner för att kunna 
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hjälpa patienten på flera plan. För att stödja patienter med fetma till en bättre hälsa 

bör sjuksköterskan exempelvis bedriva ett nära samarbete tillsammans med sjuk-

gymnast som besitter goda kunskaper kring hur kroppen ska och bör belastas.  

Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan medvetandegör sin egen förför-

ståelse kring hur fetma påverkar individens upplevelse av hälsa och livskvalitet. 

Sjuksköterskan bör tänka på att fetma både kan motivera och hindra individen till att 

gå ner i vikt. I det hälsofrämjande arbetet bör därför den egna förförståelsen läggas 

åt sidan, det för att lyssna till hur den unika patienten upplever situationen. Här lyf-

ter även författarna Dahlberg och Segestens (2010) tankar kring hälsa. De anser att 

hälsa både är individuellt, situationsbundet och att individens nuvarande och full-

ständiga livssituation ses som en oskiljaktig del av individens liv. 
 

8.4 Begränsningar i den fysiska miljön 
 

Flertalet individer med fetma upplever att den fysiska miljön inte är anpassad efter 

deras storlek och detta leder till att de upplever utanförskap och begränsningar i det 

dagliga livet, vilket styrks av (Hales, Gray, Russell & MacDonald, 2018; Thomas, 

Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Det kan exempelvis handla om 

att inte kunna transportera sig i olika fordon eller att inte kunna ta sig igenom dörr-

öppningar. De beskriver att de upplever känslor av skam när exempelvis sätet i bus-

sen inte är anpassat efter deras storlek och att känslor av förnedring uppstår när me-

dresenärer inte tar sig förbi i gången (Hales et al., 2018). Författarna tror att indivi-

der med fetma upplever att begränsningar i den fysiska miljön leder till en påtvingad 

och ofrivillig ensamhet. Individen får begränsad tillgång till livet och att detta på-

verkar hälsan i flera olika plan. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010) och 

de nämner att individer tar för givet att de ska kunna utföra vardagliga aktiviteter 

och att hälsan ska kunna göra det möjligt. Individer tar för givet att den egna krop-

pen ska kunna utföra önskade aktiviteter, vilket genererar i upplevelser av hälsa. 

Hindras individen från att utföra önskade aktiviteter leder det till upplevelser av 

ohälsa. WHO (1997) nämner att hur individen förhåller sig till den miljö de befinner 

sig i, påverkar upplevelsen av livskvalitet och allmänna hälsotillstånd. 
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Författarna tror att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om hur begräns-

ningar i den fysiska miljön bidrar till ohälsa och försämrad livskvalitet. Det kan i ar-

betet med dessa patienter vara av betydelse att sjuksköterskan samarbetar med öv-

riga professioner. Ett samarbete med exempelvis arbetsterapeut som ansvarar för att 

patienter med fetma kan erhålla adekvata hjälpmedel. Författarna tror att patienter 

med fetma kan stödjas i sina hälsoprocesser om hjälpmedel medför att de får ökad 

tillgång till den fysiska miljön. Dahlberg och Segesten (2010) anser att rörelse är en 

förutsättning för att uppleva hälsa och välbefinnande och när individen är orörlig 

och fångad i sig själv upplever individen ohälsa. Individens existens präglas av rö-

relse då vi kan förflytta oss mellan olika platser för att exempelvis kunna träffa 

andra människor, handla och arbeta. 
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9 Kliniska implikationer  
 

Tidigare forskning beskriver bristande kunskap hos sjuksköterskan och på bristande 

motivation till livsstilsförändringar hos patienten. Resultatet i denna studie visar på 

att upplevelser av hälsa hos individer med fetma påverkas på många olika plan. 

Sjuksköterskan bör därför i det hälsofrämjande arbetet vara medveten om vilka fak-

torer som bidrar till ohälsa och vilka dimensioner av hälsa och livskvalitet som på-

verkas. Det krävs att sjuksköterskan bedriver ett nära samarbete med övriga profess-

ioner som bland annat arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och dietist för att pati-

enten ska vårdas ur ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att sjuksköterskan medve-

tandegör sin förförståelse då attityder riskerar att influeras av den egna förförståel-

sen. Detta för att bland annat undvika stigmatisering. Sjuksköterskan bör inta ett för-

hållningssätt där patientens livsvärld utgör en självklar beståndsdel i det hälsofräm-

jande arbetet. Det för att öppna upp för en djupare förståelse för patientens upplevel-

ser. Det är då även av stor betydelse att sjuksköterskan bekräftar patienten och inte 

stressar i det vårdande mötet. Sjuksköterskan måste vara bekväm i sin yrkesroll för 

att kunna diskutera kring patientens fetma då detta är ett känsligt samtalsämne som 

kan resultera i att patienten blir sårad. För detta krävs mod och en följsamhet inför 

patienten. Sjuksköterskan bör ha en god attityd, ödmjukhet och finkänslighet som 

förmedlar trygghet. Författarna anser att det kan vara svårt för sjuksköterskan att 

preventivt lyfta och diskutera kring patientens ohälsosamma vikt. Det krävs kurage 

av sjuksköterskan och mer utbildning kring ämnet då det är nödvändigt att vidta fö-

rebyggande åtgärder med syfte att motverka fetma, för att stärka och bibehålla pati-

entens hälsa.  

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Flertalet tankar och funderingar har väckts hos författarna kring den växande fetma-

epidemin världen över och dess konsekvenser. Med tanke på den växande fetmaepi-

demin måste sjuksköterskans förståelse för patienters upplevelser av hälsa öka, detta 

för att underlätta sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Under studiens arbetsgång 
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fann författarna en brist på kvalitativa artiklar som beskriver upplevelser av hälsa 

hos individer med fetma. Det kan vara av intresse att genomföra en kvalitativ studie 

då det skulle generera i en djupare och mer nyanserad förståelse hos sjuksköterskan. 

En djupare förståelse för varje enskild individs upplevelser som tankar, känslor och 

beskrivningar av hur det är att leva med fetma. 

11 Slutsats  

Författarnas slutsats i denna litteraturstudie var att individer upplever att hälsan på-

verkas utav fetma. Både den fysiska, mentala och sociala hälsan påverkas i en nega-

tiv riktning i olika utsträckningar. Det framkom att kvinnor med fetma upplever en 

sämre hälsa generellt än män och även ålder har en betydelse för upplevelser av 

hälsa. Tydligt samband föreligger mellan stigande vikt och sämre upplevd hälsa. 

Det går dock inte att generalisera hur individer med fetma upplever hälsa, utan hän-

syn måste tas till varje enskild individ. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete måste 

grunda sig och utgå från varje enskild individ. Sjuksköterskan skall lyssna till pati-

enten för att ha en grund att arbeta ifrån. Det är även viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att det är patientens motivation som är avgörande om patienten kom-

mer ändra sin livsstil. Sjuksköterskans arbetsuppgift är att stödja och hjälpa patien-

ten samt informera om riskfaktorer och följdsjukdomar som fetma medför. 
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Bilaga 1 
Databassökning  

Tabell 1. Sökmotor: PsycINFO. Sökningsperiod mellan 2018.04.03– 2018.04.04 

 

Kursiv = Fritext 

[SU]= Subject heading  

*= Trunkering 

Sök-
ning 

Sökord och 
kombinat-
ioner 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Ut-
valda 
artik-
lar 

S1 Obesit* 
 

39,169 
     

S2 Over weight 
 

12,853 
     

S3 S1 or S2 
 

48,532 
     

S4 Quality of life 
 

101,406 
     

S5 Well being 
 

124,349 
     

S6 Experience 
 

524,879 
     

S7 S4 or S5 and 
S6 

 
127,064 

     

S 8 Body mass in-
dex 

 
23,913 

     

S9 [SU] Weight 
loss 

 
3,229 

     

S10 S8 Not S9 
 

23,120 
     

S11 Mental health 
 

636,927 
     

S12 Physical he-
alth 

 
247,074 

     

S13 S11 and S12 
 

106,087 
     

S14 S3 and S7 and 
S10 and S13 

 
178 

     

S15 S14 Peer review, 2008–
2018, English, all 
adult 

101 101 78 23 6 3 
Nr: 3, 
23, 26 
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Tabell 2. Sökmotor: Pubmed. Sökningsperiod mellan 2018.03.28–2018.03.29 

Sök-
ning 

Sökord och 
kombinat-
ioner 

Av-
gräns-
ningar 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
ab-
strakt 

Lästa i 
full-
text 

Grans-
kade ar-
tiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 Psysical he-
alth 
functioning 

 
18,323 

     

S2 Body mass in-
dex 

 
20,3384 

     

S3 Obesity 
 

28,0727 
     

S4 Mental health 
functioning 

 
17,559 

     

S5 Health 
 

3,993482 
     

S6 S1 and S2 and 
S3 and S4 and 
S5 

 
146 

     

S7 S6 2008-
2018 

105 105 69 20 4 3 
Nr: 
4,19,25  
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Tabell 3. Sökmotor: Cinahl. Sökningsperiod mellan 2018.04.04– 2018.04.04 

Sök-
ning 

Sökord och 
kombinat-
ioner 

Avgräns-
ningar 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
ab-
strakt 

Lästa 
i full-
text 

Grans-
kade ar-
tiklar 

Ut-
valda 
artik-
lar 

S1 Obesity 
 

57,974 
     

S2 Psychosocial 
factors 

 
233,512 

     

S3 Psychosocial 
 

275,422 
     

S4 S2 or S3 
 

275,422 
     

S5 life experien* 
 

21,522 
     

S6 [MM] Quality 
of life 

 
26,853 

     

S7 Health 
 

1,034,795 
     

S8 S5 or S6 and 
S7 

 
36,729 

     

S9 Pregnan* 
 

127,455 
     

S10 S1 and S4 and 
S8 not S9 

 
186 

     

S11 S10 Peer re-
view, 
adult, 
2008-
2018 

78  78 54 15 2 2 
Nr: 
5,25 

 

* = Trunkering  

Kursiv = Fritextsökning 

[MM] = Major Subject heading  
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land och år 

Titel och tidsskrift Metod och urval Syfte Resultat Kvalitet 

1 Cameron, A. J., 
Magliano, D. J., 
Dunstan, D. W., 
Zimmet, P. Z., 
Hesketh, K., Pe-
ters, A., & 
Shaw, J. E 
 
 
Australien 
2012 
 

A bi-directional re-
lationship between 
obesity and health-
related quality of 
life: evidence from 
the longitudinal 
AusDiab study 
 
 
International Jour-
nal of Obesity 
 

Kvantitativ, longitudinell studie 
5985 män och kvinnor deltog 
Mätinstrument 
Midjemått, BMI, Längdmätare, vid mätning av livskvalitet användes SF-
36 (version 1) frågeformulär. 
Analys 
Analys enligt Vickers och Altman 
χ2-statistik, AusDiabs undersökningsprotokoll, kontinuerliga variabler 
testades genom envägsanalys av varians, faktoranalys av de åtta domä-
nerna bland deltagarna i 1995 års hälsoundersökning. 
 

Syftet var att be-
döma det framtida 
sambandet mellan 
fetma och hälsorela-
terad livskvalitet, 
inklusive en ny be-
dömning av effek-
terna av hälsorelate-
rad livskvalitet vid 
viktökning. 

Fetma var förknippat med en försämring av hälsorelaterad 
livskvalitet (inklusive både fysiska och psykiska hälsoa-
spekter) hos de deltagare vilka följdes över 5 år. Hälsorela-
terad livskvalitet var även en förutsägelse för viktökning 
under dessa 5 år, vilket indikerar ett samband mellan fetma 
och hälsorelaterad livskvalitet. 

Hög 

2 Korhonen, P. 
E., Seppälä, T., 
Järvenpää, S., & 
Kautiainen, H 
  
Finland 
2014 
 

Body mass index 
and health-related 
quality of life in ap-
parently healthy in-
dividuals 
 
 
Quality of Life Re-
search 
 

Kvantitativ, empirisk studie 
1187 individer deltog. 
Mätinstrument 
FINDRISC, längdmätning, vikt, BMI, midjemått, SF-36, EQ-5D, Becks 
Depression Inventory (BDI). 
Analys 
Korrelationskoefficienterna beräknades med Pearson-metoden, outlier-
nominator (BACON) -algoritm, analys av varians med en lämplig kon-
trast eller Cochran-Armitage-test, bootstrap-typ av kovarians med en 
lämplig kontrast.  
 

Syftet med denna 
studie var att be-
döma hälsorelaterad 
livskvalitet 
(HRQoL) och hur 
det relaterar till 
kroppsmasseindex 
hos friska personer 
utan kronisk sjuk-
dom. 

Hos tydligt hälsosamma medelålders personer minskar den 
fysiska HRQoL med ökande nivå av BMI och mer hos 
kvinnor än hos män. Mentala komponenter i HRQoL kopp-
lat till BMI skiljer sig inte åt mellan könen. 

Hög 



 

II 
 

 

 

Nr Författare, 
land och år 

Titel och tidsskrift Metod och urval Syfte Resultat Kvalitet 

3 Dreber, H., 
Reynisdottir, S., 
Angelin, B., & 
Hemmingsson, 
E 
 
Sverige 
2015 
 

Who is the Treat-
ment-Seeking 
Young Adult with 
Severe Obesity: 
A Comprehensive 
Characterization 
with Emphasis on 
Mental Health 
 
Plos one 
 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie 
165 deltagare varav 132 kvinnor, 33 män med BMI ≥35 eller ≥30 
Mätinstrument 
Rosenberg Self-Esteem Scale, Short Form-36 Health Survey, Hospital 
Angst and Depression Scale (HADS), BMI, längdmätare, midjemått, 
HOMA-index, Karolinska Sleep Questionnaire, EuroQol 5-dimen-
sioner. 
Analys 
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems - Tenth Revision-SE, Anatomic Therapeutic Chemi-
cal-klassificeringssystem, regressionsanalyser, IBM SPSS statistikver-
sion 22, t-test, 
 

Syftet var att karak-
terisera behand-
lingssökande unga 
vuxna (16-25 år) 
med svår fetma, 
särskilt vid psy-
kiska problem. 

Ett brett spektrum av hälsoproblem, inklusive ganska allvar-
liga psykiska problem, var utbredd i behandlingssökande unga 
vuxna med svår fetma. 

Hög 

4 Svärd, A., 
Lahti, J., Roos, 
E., Rahkonen, 
O., Lahelma, 
E., Lallukka, T., 
& Mänty, M 
 
Finland 
2017 
 

Obesity, change of 
body mass index 
and subsequent 
physical and mental 
health functioning: 
a 12-year follow-up 
study among ageing 
employees. 
 
BMC Public He-
alth.  
 

Kvantitativ, uppföljningsstudie i tre faser. 
4645 kvinnor och 1023 män med ett BMI 
mellan 18,5 - ≥30 deltog 
Mätinstrument 
SF-36, BMI, längdmätare, CAGE-frågeformulär 
Analys 
korstabeller, PCS, IBM SPSS Statistics 23 
 

Syftet var att under-
söka om fetma och 
förändring av 
kroppsmasseindex 
bland normalvik-
tiga, överviktiga 
och fetma hos kvin-
nor och män associ-
erat med föränd-
ringar i fysisk och 
psykisk hälsa. 

Viktökning var vanligare bland kvinnor än hos män. Kvinnor 
hade sämre fysisk hälsa än männen. Det fanns ingen signifi-
kant skillnad i vikt förändringen associerat med den psykiska 
hälsan. 

Medel 
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land och år 

Titel och tids-
skrift 

Metod och urval Syfte Resultat Kvalitet 

5 Zhu, Y., 
Wang, Q., 
Pang, G., Lin, 
L., Origasa, 
H., Wang, Y., 
Di, J., Shi, 
M., Fan, C., 
& Shi, H 
 
China 
2015 
 

Association be-
tween Body Mass 
Index and Health-
Related Quality 
of Life: The 
"Obesity Para-
dox" in 21,218 
Adults of the Chi-
nese General Pop-
ulation. 
 
Plos One 
 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie 
21218 vuxna individer som klassificerades ha undervikt, normalvikt, 
övervikt, eller fetma i klass I och fetma i klass II.  
Mätinstrument 
1.0 av SF-36 Health Survey, BMI, hälsoundersökning 
Analys 
Bonferonni-korrigering, resultaten tolkades baserat på statistisk signifi-
kans (P <0,05 * (1/4) = 0,0125≈0,01) samt MCID definierat som 3 po-
äng. Alla statistiska analyser utfördes med användning av JMP 10.0 
(SAS Institute Inc.) 
 

Syftet med denna 
forskning var att stu-
dera sambandet mel-
lan BMI och HRQL 
hos kinesiska vuxna, 
och för att ytterligare 
undersöka stabiliteten 
för den associeringen 
i undergruppsana-
lysen stratifierad av 
status av kroniska 
tillstånd. 

Klass 1 när det kommer till övervikt visade den bästa HRQL, 
speciellt inom det mentala området. Den grupp som skattade 
lägst HRQL hittades bland underviktiga. Klass II av de över-
viktiga upplevde reducerad HRQL när det kommer till den fy-
siska aspekten. ”Överviktparadox" var mer uppenbart hos del-
tagarna med kroniska tillstånd. 

Medel 

6 De Lima San-
tos, A., 
Pasquali, R., 
& Marcon, S. 
S 
 
Brasilien 
2012 
 

Feelings and liv-
ing experience of 
individuals taking 
part in a support 
group for control 
of obesity: An ex-
ploratory study. 
 
Online Brazilian 
Journal of 
Nursing 
 

Kvalitativ, explorativ studie, 14 deltagare, tolv kvinnor och två män, i 
en självhjälpsgrupp för fetma. Dessa individer var mellan 40 och 64 år 
och hade ett BMI mellan 31,53 och 34,68. 
Mätmetod 
Semistrukturerade intervjuer, observationer och inspelningar. 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys som utfördes i tre steg.  
 

Syftet var att förstå 
betydelsen av att 
"hantera fetma" för 
deltagare i en själv-
hjälpsgrupp för fetma 
samt att identifiera 
hans/hennes uppfatt-
ning om deltagande i 
gruppen. 

När intervjuerna analyserades framkom två kategorier: 1)Att 
leva med fetma: känslor, begrepp och fördomar, med en un-
derkategori, Kunskap om hälsosam kost.2) Upplevelser kring 
deltagandet i en självhjälpsgrupp: förväntningar och uppfatt-
ningar, med en underkategori med realiserade förändringar. 

Hög 

7 Forhan, M., 
Law, M., 
Vrkljan, B., & 
Taylor, V 
 
Canada 
2010 
 

The experience of 
participation in 
everyday occupa-
tions for adults 
with obesity 
 
Canadian Journal 
of Occupational 
Therapy 
 

Kvalitativ, deskriptiv fenomenologisk design  
10 deltagare, 7 kvinnor och 3 män, mellan 20 - 60 år med fetma.  
Mätmetod 
Intervjuer med frågor uppbyggda utifrån aktuell litteratur om fetma. 
Analysmetod 
Beskrivande kvalitativ analys. Data tolkades med hjälp av beskrivande 
fenomenologiska metoder. 
 

Syftet var att besk-
riva erfarenheter hos 
vuxna med fetma i 
klass III och den där-
med sammanhäng-
ande inverkan på del-
tagande i yrkesverk-
samheter i det dag-
liga livet. 

I resultatet framkom det att deltagarna kände en begränsning i 
det fysiska, sociala och i miljömässiga barriärer på grund av 
fetma. Deltagarna upplever en begränsning i det dagliga yrket 
på grund av sin fetma. 

Hög 
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8 Wang, J., Se-
reika, S. M., 
Styn, M. A., 
& Burke, L. E 
 
USA 
2013 
 

Factors associated 
with health-re-
lated quality of 
life among over-
weight or obese 
adults 
 
Journal of cli-
nical nursing 
 

Kvantitativ, tvärsnittsdesign 
210 deltagare 
Mätinstrument 
SF-36 (Quality Metric, Lincoln, RI, USA), BMI, aktivitetsformulär en-
ligt Kriska & Caspersen 
Analys 
Oracle 9i-databas, version 6.1, spss, version 17.0 och sas, version 9.2 
Provkännetecken beskrivs med hjälp av medelvärde och standardavvi-
kelse eller frekvensantal och procentsatser.  Pearson-produkt-moment 
korrelation, Spearmans rank-order korrelation eller punkt-biserial kor-
relation, Mallow's Cp 
 

Syftet var att identifi-
era faktorer som hör 
samman med hälso-
relaterad livskvalitet 
bland överviktiga el-
ler individer med 
fetma hos vuxna. 

Deltagare som var yngre, hade lägre BMI, högre utbildning, 
hade barn hemma samt en historia av högt blodtryck var mer 
benägna att ha bättre fysisk HRQL, medan de som var äldre, 
gift eller änka, med en historia av hyperlipidemi, mindre upp-
levd stress, bättre problemlösningsförmåga, mindre hetsätning 
och mindre upplevda hinder för att äta en hälsosam kost var 
förknippat med bättre mental HRQL. 

Hög 


