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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som ökar drastiskt i världen. 

Stigande viktökning ökar risken för följdsjukdomar som exempelvis hjärt- 

och kärlsjukdomar, dyslepidemi och diabetes typ 2 samt mortalitet. 

Socioekonomisk status är bland annat en ledande riskfaktor till övervikt eller 

fetma. Behandlingen kan ges i form av kostbehandling, dieter som very low 

calorie diets (VLCD), kognitivbeteendeterapi, fysisk aktivitet, medicinsk och 

kirurgisk behandling. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa personers upplevelse av att leva 

med övervikt eller fetma i vardagliga livet och i vårdkontexter. 

Metod: Denna litteraturöversikt är baserad på tolv vetenskapliga artiklar som är 

hämtad från tre databaser: Cinahl Complete, PsychINFO och PubMed. 

Studierna sammanfattades, analyserades och granskades för att klargöra 

likheter och skillnader. 

Resultat: Detta studieresultat presenteras utifrån tre teman: upplevelsen av 

stigmatisering och diskriminering, psykisk ohälsa relaterad till övervikt eller 

fetma samt skuld och skam. Resultatet visar att personer som lever med 

övervikt eller fetma upplever en hel del stigmatisering, mobbning, skuld, 

skam, brist på respekt och diskriminering i vardagliga livet och i 

vårdkontexten, som i sin tur leder till psykisk ohälsa i form av isolering och 

självmordstankar. 

Diskussion: Studiens resultat diskuteras utifrån Katie Erikssons definition av begreppet 

lidande i form av livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande samt delar av 

bakgrunden. Detta resultat motsäger Erikssons teori om vårdandet, vilket 

innebär att vården inte upprätthålls som teorin beskriver. 

Nyckelord: Erfarenhet, Fetma, Psykisk ohälsa, Stigma, Uppfattning, Övervikt 



  
 
 

 

   
 

Abstract 
 

Background: Overweight and obesity is a public health problem that is increasing 

dramatically in the world. Rising weight gain increases the risk of sequelae 

such as cardiovascular diseases, dyslipidemia and type 2 diabetes, as well as 

mortality. Socio-economic status is among other things a leading risk factor 

for overweight or obesity. The treatment can be given in the form of diet 

therapy, such as very low calorie diet (VLCD), cognitive behavioral therapy, 

physical activity, medical and surgical treatment. 

Aim: The aim of  this literature review was to highlight people’s experience of 

living with overweight or obesity in everyday life and in healthcare contexts.  

Method: This literature review is based on twelve scientific articles taken from three 

databases: Cinahl Complete, PsychINFO and PubMed. The studies were 

summarized, analyzed and reviewed to clarify similarities and differences 

Results: This study's result are presented on the basis of three themes: the experience 

of stigmatization and discrimination, mental illness related to overweight or 

obesity, as well as guilt and shame. The result shows that people living with 

overweight or obesity experience a lot of stigmatization, bullying, guilt, 

shame, lack of respect and discrimination in everyday life and in the 

healthcare context, which in turn leads to mental illness in form of isolation 

and suicidal thoughts.  

Discussion: The study's results are discussed based on Katie Eriksson's definition of the 

concept of suffering in the form of  suffering of life, suffering from illness 

and suffering related to healthcare and parts of the background. This result 

contradicts Eriksson's theory about caring, which means that care is not 

maintained as the theory describes. 

Keywords:  Experience, Mental illness, Obesity, Overweight, perception, Stigma 
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Inledning 

Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som växer kraftigt i Sverige och globalt genom 

åren. Övervikt och fetma leder till ett antal komplikationer och sjukdomar som påverkar 

personers psykiska och fysiska liv. Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning som 

sjuksköterskestudenter och tidigare erfarenheter inom vården har vi stött på flera personer 

med övervikt eller fetma inom primärvården och slutenvården. Trots att vården ska baseras på 

behov så har vi uppmärksammat att dessa personer med övervikt eller fetma omhändertas sist 

inom vården oavsett om behovet är större än en annan patientgrupp. Därför har vi valt att ta 

reda på hur dessa personer med övervikt eller fetma upplever sin sjukdom och belysa deras 

upplevelse för att vårdpersonal ska få en ökad förståelse. 

 

Bakgrund 

Definition av övervikt och fetma 

Övervikt innebär att individen har en hög kroppsvikt, vilket bidrar till ohälsosamt och hälso-

hotande tillstånd (Agerberg, 2014). Kraftig övervikt benämns fetma och fetma ökar risken för 

följdsjukdomar. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2002) definierar fetma 

som en sjukdom. Vidare definierar World health organization (WHO, 2018) övervikt och 

fetma som en icke normal eller överdriven uppbyggnad av fett som kan påverka hälsan. 

Definitionen av övervikt uppstår när BMI (body mass index) är över 25 kg/m². BMI är en 

definition på kvoten på individens kroppsvikt (räknas i kg) och kroppslängden på kvadraten 

(räknas i meter). Fetma definieras när BMI överstiger 30 kg/m² och delas in i tre olika grader 

(Lönnqvist, 2007). I tabell 1 beskrivs BMI och dess klassifikationer (WHO, 2019). 

Tabell 1. Klassifikation av BMI (WHO, 2019) 

BMI                                                      Klassifikation 

18,5 kg/m²                                                       Undervikt 

18,5 - 24,9 kg/m²                                             Normalvikt 

25,0 - 29,9 kg/m²                                             Lätt ökad risk för övervikt 

30,0–34,9 kg/m²                                              Fetma grad I 

35,0–39,9 kg/m²                                              Fetma grad II 

≥ 40 kg/m²                                                       Fetma grad III 
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Prevalens för övervikt och fetma 

Under 2016 var det drygt två miljarder människor över 18 år som var överviktiga enligt WHO 

(2018). Vilket innebär att år 2016 var ungefär 13 % av världens vuxna befolkning överviktiga. 

Under samma år var det ungefär 41 miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn och 

ungdomar mellan 5–19 år som var överviktiga. Uppskattningarna visar att fetma har 

tredubblats globalt mellan år 1975 och 2016 (WHO, 2018). 

Den senaste uppskattningen som gjordes 2018 visar att ungefär 51 % av befolkningen (16–

84 år) i Sverige var överviktiga eller hade fetma (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

Orsaker till övervikt och fetma 

Orsaken till fetma är ogynnsamma levnadsvanor och ogynnsam livsstil (Agerberg, 2014). 

Arvsanlagen medför en stor risk för att utveckla fetma, vilket påverkar individens 

aptitreglering (Dahlman, 2007). I en studie av Wang et al. (2018) framkommer det att 

genetiken har en koppling till övervikt och fetma. En låg fysisk aktivitetsnivå kan leda till en 

försämrad sömn, vilket i sin tur leder till stress och ökar kortisolutsöndringen som sedan leder 

till fetma (Hemmingsson, 2007). Vidare skriver Larsson (2007) att en energi-obalans i 

kroppen leder till övervikt och fetma med tiden. Lindroos (2007) hävdar att övervikt och 

fetma uppstår när energiintaget är större än energiutgifterna.  

I en studie framkommer det att majoriteten av deltagarna med fetma vet och kan beskriva 

orsaken till sin viktökning (Lewis, Thomas, Hyde, Castle & Komesaroff, 2011). Många män 

förklarade att “äta för mycket” och “för lite fysisk aktivitet” var faktorer som bidrog till deras 

fetma, men att deras fysiska inaktivitet var den primära orsaken till deras viktökning. Några 

deltagare förklarade även att deras viktökning var på grund av att ha slutat röka, 

antidepressiva läkemedel och åldern. Oftast finns en koppling mellan övervikt och låg 

utbildningsnivå, samt låg socioekonomisk nivå. Hos kvinnor ses en tydlig association mellan 

en låg yrkesstatus med övervikt och fetma, medan hos män ses inte denna typ av samband så 

tydligt (Elfhag, 2007). Vidare påstår Elfhag (2007) att låg inkomst, lägre utbildningsnivå och 

livsmiljön också är faktorer som kopplas med hög kroppsvikt. För personer med högre 

socioekonomisk nivå anses det vara mer betydelsefullt att vara slank, vilket innebär att det är 

viktigare med viktkontroll. I områden med lägre socioekonomisk nivå kan det finnas en typ 

av tillåtelseattityd gentemot vikt, samt mer acceptans till övervikt. Personer med högre 

utbildning anser Elfhag (2007) har mer kunskap och kapabla till att ta till sig information om 

hälsa och livsstil, vilket i sin tur påverkar deras val av kost och beteende. 
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Energitäta livsmedel är oftast lättillgängliga och billiga, vilket leder till en lätt 

överkonsumtion av denna typ av föda, därför anser Elfhag (2007) att personer med lägre 

socioekonomisk nivå, utbildning och yrkesnivå är en sårbar grupp för fetma. En svensk studie 

visar att det finns ett samband mellan socioekonomisk status och övervikt (Van-Vliet, 

Gustafsson, Duchen och Nelson, 2015). Enligt Alvarez, Estrada, Diego Goez, Carreño & 

Mancilla (2013) har kvinnor med låg inkomstnivå, socioekonomisk status, samt 

utbildningsnivå en högre risk att drabbas av övervikt och fetma. Medan Kautiainen et al. 

(2009) betonar att sociodemografiska variabeln förändras och att det finns en koppling till att 

övervikt har blivit en trend bland ungdomar i jämförelse med äldre åldersgrupper. 

 

Risker och mortalitet i samband med övervikt och fetma 

Enligt WHO (2000) ger den stigande viktökningen försämrad hälsa och ökar risker för 

sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, hypertoni och cancer. I studier 

framgår att risker som dyslipidemi, insulinresistens, osteoartrit och sömnapné är 

fetmarelaterade hälsoproblem (Mårild, Neovius & Rasmussen, 2007; Lewis et al., 2011). 

Fetma har ett starkt samband med ett antal andra sjukdomar och mortalitet. 

Dödsorsaksregistret i Sverige visar tydliga samband mellan högt BMI och en ökad dödlighet. 

När BMI överstiger 32 ökar risken för dödlighet på grund av hjärt-kärlsjukdomar mer 

(Mårild, Neovius och Rasmussen, 2007). Guallar-Castellón et al. (2009) förklarar att fetma är 

förknippad med högre dödlighet. Vidare observerades en association mellan BMI och 

mortalitet i Chen et al. (2012) studie. En ökad dödlighet skedde och sågs hos personer med ett 

hög BMI, där dessa personers död var associerad med KOL och stroke på grund av deras 

höga BMI. 

 

Behandling och rekommendation för övervikt och fetma 

Det viktiga för all viktnedgångsbehandling är att uppnå en negativ energibalans, vilket 

innebär att behandlingen ska ges baserad på att hjälpa personer med övervikt och fetma 

genom att öka sin fysiska aktivitet samt minska intaget av energitäta livsmedel (Larsson & 

Lindroos, 2007). 

Behandling av övervikt och fetma kan ges genom kostbehandling, dieter som very low 

calorie diets (VLCD), kognitiv beteendeterapi, fysisk aktivitet, läkemedel och kirurgisk 

behandling. Vid kostbehandling av fetma bör behandlingen gå efter de svenska 

näringsrekommendationerna som lägger en stor vikt på att minska personens energiintag. 
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Vilket innebär att minska energirika livsmedel och mellanmål, samt reducera 

portionsstorlekar. En viktig del av denna kostbehandling är att lägga vikt på personens 

livsstilsförändringar för att behandlingens resultat ska vara långsiktiga och effektiva (Larsson 

& Lindroos, 2007). Hälsan är i fara när övervikten ger högt blodtryck, blodsocker och 

blodfetter. För att minska dessa faror är det bra att äta hälsosamt, vilket Hellénius (2017) 

anser att en ökad konsumtion av baljväxter, grönsaker, frukt, skaldjur, fisk, frön och nötter 

leder till detta. Rekommendationerna är att använda magra mejeriprodukter, äta mindre rött 

kött och minska på söta dricker, salt och alkoholintag. Att tänka på tallriksmodellen vid 

måltid är en bra vana att implementera (Hellénius, 2017). 

Inom till exempel primärvården används tallriks-modellen utifrån livsmedelsverkets 

rekommendationer. I denna modell rekommenderas komponeringen av livsmedelsportioner 

på tallriken som visar mängden av dagligt intag. Intag av potatis, ris, pasta och bröd ska 

reduceras medan grönsaker, rotfrukter och frukter ökas (Ericson & Ericson, 2017). 

I dagsläget använder sig många av olika dieter för att gå ner i vikt, dock kan några dieter 

vara skadliga för hälsan med tiden (Hellénius, 2017). Dieter som Very Low Calorie Diets 

(VLCD) är annan typ av behandling av övervikt och fetma som går ut på ett litet energiintag 

och pågår oftast i 8–16 veckor. Innan denna typ av behandling påbörjas bör provtagning, en 

klinisk bedömning och information om behandlingen ges. Torgerson (2007) påstår att om en 

person pågår en VLCD behandling under 2–4 månader kan personen gå ner 20–25 kg. 

Biverkningar som kan uppkomma i samband med behandlingen är bland annat obstipation, 

muntorrhet, huvudvärk och yrsel. 

Kognitiv beteendeterapi är också något som ges vid behandling av fetma. Denna typ av 

behandling går ut på problemlösning, träning och inlärning av färdigheter som i längden 

eliminerar eller minskar emotionella, hälsorelaterade eller intellektuella problem. Kognitiv 

beteendeterapi är även gjord för att förändra beteende och kognitiva mekanismer, dessa 

mekanismer är viktiga för en förändring (Melin, 2007). I beteendeterapier som behandling av 

fetma ingår vanligtvis fysisk aktivitet, kost och läkemedelsbehandling. Vidare skriver 

Hemmingsson (2007) att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att gå ner i vikt. Fysisk 

aktivitet ha visat sig ha en bra effekt på personer med övervikt för viktnedgång, samt på 

bukfetma och kroppssammansättningen. Dessa bra effekter förloras vid mycket stillasittande 

som i sin tur leder till ökad sjukdomsrisk (Hellénius, 2017). Fysisk aktivitet behandlar och 

förebygger folkhälsoproblem. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, depression, 

diabetes typ 2 och cancer minskar vid regelbunden rörlighet. En minskad fysisk aktivitet kan 

leda till sjukdomar som fetma och övervikt. Det förekommer i en undersökning att en 
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minskad energiförbrukning leder till en ökad kroppsvikt (Hellénius, 2017). För att förhindra 

fetma rekommenderas 45–60 minuter daglig fysisk aktivitet under en regelbunden period 

(Hemmingsson, 2007). 

Det finns även medicinska behandlingsmöjligheter mot fetma. Fetmabehandlande 

läkemedel har en påverkan på kroppsvikten genom att öka energiutgifterna, sänka aptiten och 

minska energiupptaget (Rössner, 2007). Ett läkemedel som exempelvis Sibutramin (Reductil 

och Rimonabant) ges som en behandling och är ett läkemedel som är aptitnedsättande, 

centralverkande och ökar mättnadskänslan genom stimulering av hjärnans mättnadscentrum. 

Läkemedelsubstanserna som ges för medicinskbehandling av fetma kan ge biverkningar som 

diarréer, illamående och depression benägenhet. Utöver den medicinska behandlingen 

tillkommer kirurgiska behandlingar som bland annat gastric-bypass (GBP), Adjustable 

Silicone Gastric Banding (ASGB) och Vertikalt bandad gastroplastik (VBG) (Näslund & 

Granström, 2007). Dessa kirurgiska ingrepp minskar magsäckens storlek och medför 

viktminskning. Vid en gastric-bypass operation opereras en del av tunntarmen som är 

ansluten till magsäcken bort. Adjustable Silicone Gastric Banding är ett band som placeras på 

nedom cardia med koppling till en dosa som placeras på sternum. Denna placering sker under 

huden genom injicering av vätska för att reglera avflödet under bandet. Vertikalt bandad 

gastroplastik är en annan metod som medför att maten inte ska kunna passera lätt till 

matsäcken. Syftet med dessa kirurgiska ingrepp är att öka mättnadskänsla och minska 

födointaget. Lier, Aastrom och Rørtviet (2016) skriver att en gastric-bypass kirurgi verkar ha 

stora effekter på personers “ät beteendet”, samt att det bland annat ger en ökad energi. Vidare 

skriver Näslund & Granström (2007) att när en av dessa kirurgiska ingrepp utförs kan det leda 

till att personen kräks om hen äter för snabbt eller för mycket föda. Kriterier för att utföra en 

ASGB eller VBG är att ha ett BMI mellan 35–40 och kriterie för att utföra en gastric-bypass 

operation är att ha ett BMI över 40. 

 

Kostnadseffektivitet för övervikt och fetma 

Personer med fetma som behöver sjukhusvård medför stora kostnader för samhället jämfört 

med personer som är normalviktiga. Korda et al. (2015) hävdar att sjukvårdskostnaderna för 

personer med fetma och övervikt ökades med 17 % jämfört med personer med normalviktigt. 

Vidare redogör Korda et al. (2015) att frånvaron av till exempel arbete på grund av fetma och 

dess riskfaktorer medför att personer som blir inlagda på sjukhuset ökar risken för 
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sjukskrivning. Sjukskrivningar leder i sin tur till ännu högre kostnader som drabbar individen 

och samhället. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2002) beskriver om ekonomiska 

aspekter och samhällskostnader samt kostnader som tillkommer på grund av fetma och dess 

följdsjukdomar som höga. Den internationella studien som SBU har analyserat påvisar en 

sjukvårdskostnad på omkring två procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården 

som tillkommer på grund av övervikt och fetma. Denna kostnad motsvarar ungefär tre 

miljarder kronor per år i Sverige. Utifrån dessa kostnader tillkommer andra direkta och 

indirekta kostnader på grund av förtidspensioner och sjukfrånvaro. Kostnaderna relaterad till 

fetma var fem gånger högre hos kvinnor jämfört hos män skrivs i en studie av Lessa de 

Oliveira, Pacheco Santos & Nunes da Silva (2015). 

Behandlingar som ges i form av kostbehandling, VLCD, beteendeterapi, kostrådgivning 

och kostersättningspreparat i syfte med viktnedgång bekostar samhället relativt lägre än 

kostnader för kirurgiska ingrepp (SBU, 2002). Kostnader för en gastric-bypass genom en 

titthålsoperation som ungefär 75 % av patienterna gör låg på 80 000 SEK. En öppen gastric-

bypass operation som 25 % av patienterna gör låg på 100 000 SEK, detta pris inkluderar inte 

postoperativa komplikationer (Wikstrand, Torgerson & Bengtsson Boström, 2010). Medan 

individuella möten och gruppmöten (för tio deltagare) med sjuksköterskor och läkare 

genererade kostnaderna på ungefär 6400 SEK. 

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans profession bör präglas av etiska värderingar som grundas på International 

Council of Nurses (ICN) etiska kod där sjuksköterskan ansvarar för att lindra patientens 

lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsan. Sjuksköterskan ska vara 

lyhörd och ha kunskaper om patientens tillstånd, behandling och vård för att ge en 

hälsofrämjande vård, där patienten känner trygghet och autonomi. Sjuksköterskan ansvarar 

även för att ha dialog och stödja patienter i hälsorelaterade situationer, vilket är ett viktigt stöd 

där sjuksköterskan lyssnar lyhört och förstår patientens problem, behov och motiverar 

patienten att hitta lösningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Vidare beskriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2017a) de sex kärnkompetenser som ingår i sjuksköterskans 

profession och dess betydelse. För att sjuksköterskan ska utföra en god vård till patienter 

krävs att sjuksköterskan har evidensbaserade yrkeskunskaper och personliga kunskaper. 

Sjuksköterskan bör visa empati, skapa en drivkraft hos patienter för förändringar, hjälpa 
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patienten att tro på sig själv och undvika frustrationer (Ericson & Ericson, 2017). 

Sjuksköterskan ska erbjuda patienten säker, högkvalificerad- och personcentrerad vård, samt 

involvera patienten i sin vård där patienten ses som helhet. 

Sjuksköterskans roll innebär att se patienten i centrum och ha förståelse utifrån patientens 

perspektiv och upplevelser. Genom att fråga om patientens livsstil och ta reda på hur hen 

upplever sin hälsa tillgodose dennes behov. Sjuksköterskan bör behandla alla lika oavsett kön, 

ålder eller etnicitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Att vårda patienter med övervikt eller fetma 

Bucher Della Torre, Courvoisier, Saldarriga, Martin och Farpour-Lambert (2018) gjorde en 

studie om vårdpersonal inklusive sjuksköterskors attityder om fetma. I studien framgår det att 

några av vårdpersonalen hade empati för patienter med fetma medan hälften inte tyckte synd 

om denna patientgrupp. Det visade sig även att läkare hade en mer negativ attityd gentemot 

patienter med fetma än sjuksköterskor. Vidare skriver Hales, Gray, Russell och MacDonald 

(2018) att sjuksköterskor hade en tendens att döma patienter utifrån patientens kroppsstorlek. 

Vidare ansågs det att denna patientgrupp inte hjälpte till vid omvårdnadsmomenten. 

Vårdpersonalen i Bucher Della Torre et al. (2018) studie yttrade sig om att de aldrig hade fått 

någon utbildning eller träning om fetma. 

 I den dagliga omvårdnaden ansåg inte vårdgivarna att det fanns en skillnad med att vårda 

patienter med fetma, dock erkände vårdgivarna att det blev en ökad arbetsbelastning (Bucher 

Della Torre et al, 2018). Vidare hävdar Lumley et al. (2015) att vårdgivarna upplevde att den 

grundläggande vården som gavs till patienter med fetma krävde mer tid och lämnades till sist. 

Detta ansågs vara mer ansträngande och krävde mer personal vid omvårdnad av dessa 

patienter. Det framkom även arbetsskador vid vård av tunga patienter som exempelvis vid 

förflyttningar av dessa patienter. Vidare ansågs det att det inte gavs vård av god kvalitet till 

patienter med fetma och att vården inte har tillräckligt med utrustning för att tillgodose denna 

patientgrupps behov. I en studie av Robstad, Söderhamn och Fegran (2018) skrivs att 

vårdpersonalen inklusive sjuksköterskor var medvetna att patienter med fetma var mer utsatta 

och sårbara jämfört med andra patientgrupper. Vidare förklaras att det fanns negativa attityder 

som visas i form av kommentarer. Dessa kommentarer kunde visas verbalt eller i form av 

beteende hos vårdpersonalen, både inne hos patienterna och ute i korridorerna. Sjuksköterskor 

kunde uppleva att uppfattningar och attityder om fetma kunde ge en annan bild av patienten 

med fetma, vilket gjorde att patienten sågs som en stor kropp och inte som en individ. 
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 En känsla av frustration kunde upplevas av sjuksköterskor vid vårdandet av patienter med 

fetma eftersom de hade andra uppfattningar om hur livet bör levas i jämförelse med denna 

patientgrupp. Den känslan av frustration blev en känslomässig utmaning för dessa 

sjuksköterskor (Robstad, Söderhamn & Fegran, 2018). 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma ökar drastiskt och är ett växande folkhälsoproblem i alla delar av världen. 

Sjukdomen drabbar både män och kvinnor i alla åldrar som i sin tur kan leda till bland annat 

fysiska besvär. Forskning har visat att vårdpersonal kan ha en negativ attityd gentemot 

personer med övervikt eller fetma från att ha fördomar till att inte tillgodose personens behov, 

samt nedprioriteras. Därför är det viktigt att vårdpersonalen får en ökad förståelse för hur 

dessa personer upplever sjukdomen och genom det kunna ge en vård av god kvalité. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av att leva med 

övervikt eller fetma i vardagliga livet och i vårdkontexter. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att utgå från Katie Erikssons teori som 

teoretisk utgångspunkt för att kunna belysa personers upplevelse av att leva med övervikt 

eller fetma. Vidare ska författarna diskutera resultatet utifrån Katie Erikssons teori om lidande 

(livslidande, sjukdomslidande, vårdlidande) i resultatdiskussionen. 

Sjuksköterskans roll är att lindra lidandet baserat på tro, hopp och kärlek. Eriksson (2018) 

beskriver att vårdens moraliska grund stödjer sig på välbefinnande och autonomi, vilket 

innebär patientens självbestämmande att välja och vägra vård. Enligt Wiklund Gustin och 

Lindwall (2012) beskriver Erikssons teori hälsa som friskhet, sundhet och välbefinnande. 

Friskhet innebär att den fysiska hälsan i kroppen fungerar som den ska. Sundhet innebär att 

leva hälsosamt och förnuftigt. Välbefinnande innebär hälsans upplevelser oavsett 

sjukdomsförlopp. 

Hälsobegreppet innebär inte bara att vara frisk från sjukdom utan det innebär att uppleva 

hälsa oavsett sjukdomsförlopp. Katie Erikssons teori handlar om hopp och tro och dessa 

uppfattas som en hälsoresurs hos patienten. Hennes grundmotiv för vårdande bygger på 
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kärlek (caritas) och barmhärtighet som förstärker patientens välbefinnande (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). När tro och hopp saknas utsätts patienten för hälsohinder. 

Vidare går Katie Erikssons teori ut på att lindra lidande som fokus i vården. Lidande kan 

beskrivas i form av sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande kan 

förekomma på grund av sjukdom eller behandling som orsakar smärta i en del av kroppen 

som fångar personens uppmärksamhet (Eriksson, 2015). Den kroppsliga smärtan driver och 

förhindrar människans möjligheter. Den kroppsliga smärtan som finns hos människan ska 

lindras för att öka människans möjligheter till att utföra andra insatser. Det själsliga och 

andliga lidandet innebär att människan upplever skuld eller skam i förhållande till sin 

behandling eller sjukdom (Eriksson, 2015; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Denna variant av lidande kan även orsakas av vårdpersonalens attityd och 

socialt nätverk. Livslidande innebär att människan lider av ohälsa, sjukdom eller en situation 

som påverkar personens livssituation. Livslidandet kan vara relaterad till att vara människa, 

vara med andra människor eller innebörden av att leva och vara vid liv. Livslidandet kan 

innebära att vara trött på sin kropp och sjukdom, eftersom människan känner att dennes 

identitet plötsligt halveras i samband med sjukdomen. Livslidandet kan även tyda på 

ensamhet, kärlekslöshet och hopplöshet där personen saknar syfte i livet (Eriksson, 2015). 

Vårdlidande kännetecknas av att vårdpersonalen kränker patientens värdighet, vilket innebär 

att patientens möjlighet tas ifrån. Detta leder i sin tur till att användningen av patientens 

möjlighet eller hälsoresurs förhindras. Upplevelsen av den mänskliga värdigheten uppfylls när 

personen fullföljer sina uppgifter som människa genom att vara kapabel i samhället och finnas 

när en annan människa är i behov. Katie Eriksson (2015) och Dahlberg et al. (2003) påstår att 

vårdlidande även kan uppstå vid utebliven vård. 

 

Metod 

En litteraturöversikt har genomförts, vilket innebär att kartlägga och fastställa kunskapsläget. 

Detta har utförts för att få en överblick över existerande forskning (Friberg, 2017). 

 

Datainsamling 

De databaser som författarna valt till denna litteraturöversikt är CINAHL Complete, 

PsycINFO och PubMed. CINAHL Complete är den mest innehållsrika källan till så många 

synonymer till sökorden som möjligt med fulltext för omvårdnad och allierade tidskrifter med 

ett vårdvetenskapligt perspektiv. PsycINFO omfattar relevant vetenskaplig forskning som är 
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analyserad och inriktad mot mentala processer, känslomässiga egenskaper, beteendevetenskap 

och psykiatri. PubMed-databasen är medicininriktad med vårdvetenskaplig karaktär och 

innehåller även nya publikationer som kommer att ingå i andra databaser. Publikationen av 

artiklarna som finns i PubMed är vetenskapligt granskade. Dessa databaser enligt Friberg 

(2017) innehåller relevanta vetenskapliga artiklar och därmed har författarna till detta arbete 

valt dessa databaser på grund av relevant information för vårt syfte. Sökningarna utfördes i 

dessa tre databaser med hjälp av utvalda ämnesord i olika kombinationer. När sökningen med 

ämnesord inte gav tillräckligt med många träffar använde författarna till detta arbete sig av 

fritextsökning för att få flera träffar. Författarna har använt sig av svenska mesh för att kunna 

hitta lämpliga mesh-termer på engelska som passar till arbetets syfte. I Cinahl Complete 

användes sig författarna till detta arbete av Subject Headings som Obesity, Patients, emotions, 

stigma, Obesity/PF (psychosocial factors) AND Obesity/CO (complications) sedan användes 

sig författarna av fritextsökning som overweight, experience OR perception, experience, 

patient, depression och quality of life. I databasen PsycINFO användes ämnesorden i 

Thesaurus obesity, emotions och overweight sedan använde sig författarna av fritextsökning 

som overweight, patient*, lived experience*, patient, experience, body image och 

experiences. I PubMed användes Mesh-termerna overweight, obesity och psychology (bilaga 

1). Författarna använde sig även av trunkering (Östlundh, 2017) för att söka efter valda 

ämnesords böjningsformer i databaserna. Ämnesrelaterade sökord har kombinerats med 

AND/OR för att nå fram relevanta artiklar som svarar på arbetets syfte enligt Östlundh 

(2017). Författarna till detta arbete använde en boolesk sökteknik i litteratururvalet för att 

indikera hur de sök-operatorerna ska kombineras (Östlundh, 2017). AND användes för att 

binda samman två sökord och OR för att hitta någon av eller både sökorden. Vid sökningen 

använde sig författarna av sökmotorn och filter för att avgränsa publikationernas årtal (2008–

2019) och peer-review begränsningen (Friberg, 2017). 

 

Urval 

Urvalskriterierna för artiklarna var att artiklarna skulle vara relevanta för arbetet och svara på 

syftet som framgår i denna litteraturöversikt. Artiklarna skulle vara etiskt granskade och 

godkända, vara publicerade de senaste tolv åren (2008–2019), samt vara peer-reviewed i 

databaserna CINHAL Complete och PsycINFO. Begränsningen peer-reviewed fanns inte i 

databasen PubMed, därför sökte författarna till detta arbete om valda artiklar hade genomgått 

denna vetenskapliga process. Detta gjordes genom att gå in på tidskriftens hemsida och 
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kontrollera om denna process genomfördes. Sökningarna och avgränsningarna som gjordes 

vid sökandet av resultatartiklarna framgår i en sökmatris (bilaga 1). 

När sökningar på valda databaser (CINHAL Complete, PsycINFO och PubMed) gjordes 

läste författarna artiklarnas rubrik för att få en uppfattning om artiklarna beskrevs utifrån ett 

personperspektiv eller från ett medicinskt perspektiv. Artiklar som utgick från ett medicinskt 

perspektiv valdes bort direkt. Om artiklarnas rubrik syftade på ett personperspektiv läste 

författarna artiklarnas abstrakt och om studien var relevant för arbetets syfte läste författarna 

sedan hela artikeln. Vid sökningen framkom det två artiklar med rubriker som handlade om 

gravida kvinnors erfarenhet av att leva med övervikt eller fetma, författarna reflekterade och 

övervägde om dessa artiklar skulle tas med. Författarna läste igenom artiklarnas innehåll för 

att undersöka om dessa artiklar var relevanta för arbetes syfte. I slutändan bestämde 

författarna att ha kvar dessa två artiklar eftersom det framhävs även om kvinnornas upplevelse 

av att leva med övervikt eller fetma innan graviditeten. 

 

Analys 

Författarna till denna litteraturöversikt har använt sig av en metod enligt Friberg (2017) vid 

analysen av resultatartiklarna. Först läste författarna artiklarna gemensamt och enskilt flera 

gånger för att bli bekant med artiklarnas innehåll, få en övergripande förståelse och ett 

helhetsperspektiv. Författarna använde sig av ett öppet förhållningssätt och genomförde 

kontinuerliga reflektioner. Resultatartiklarnas resultat skrevs i ett separat dokument och 

översattes av båda författarna för att stärka innehållets validitet. För att få en översikt över 

utvalda artiklar gjordes en resultatmatris (bilaga 2). Likheter och skillnader i artiklarna 

markerades med färgpennor för att sedan inkludera relevant data, samt exkludera irrelevant 

data. Dessa likheter och skillnader diskuterades mellan författarna. När alla resultatartiklar 

lästs av båda författarna numrerades samtliga artiklar från ett till tolv för att få en bättre 

översikt om artiklarnas likheter och skillnader. Författarna använde sig av post-it lappar med 

en sammanfattning av artiklarnas innehåll för att underlätta och minnas artiklarnas innehåll. 

Utifrån denna analys framtogs det tre teman som sedan skrivs under arbetets resultatdel. 

Teman som uppmärksammades var stigmatisering och diskriminering, psykisk ohälsa, samt 

skuld och skam relaterad till övervikt och/-eller fetma (bilaga 3). 
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Forskningsetiska överväganden 

Inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete görs etiska överväganden som 

benämns som forskningsetik. Syftet med forskningsetik är att undvika att utnyttja, skada och 

såra personer direkt eller indirekt (Kjellström, 2012). Etiska principer används för att bevara 

säkerheten, rättigheter och välbefinnande hos personer i en studie, dessa principer avgör 

regler för handlandet. Lagar som lagen om etiskprövning av forskning som avser människor 

och personuppgiftslagen bör följas vid en forskning. Lagen om etisk prövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460), 1§ fastställer att syftet med denna lag är att skydda 

personer och respektera människovärdet vid forskning. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

syftar på att skydda personer mot kränkning av deras personliga integritet genom behandling 

av deras personuppgifter (§1). Forskning kan utföras endast om människovärdet accepteras 

och det är även viktigt att ta hänsyn till grundläggandefriheter, människliga rättigheter, 

säkerhet, personlig integritet och hälsa. De tre etiska principer som även ingår i det etiska 

övervägandet är att göra gott principen, människovärdesprincipen och rättviseprincipen. 

Författarna till denna litteraturöversikt har försäkrat sig att alla vetenskapliga artiklar som 

har använts till detta arbete har varit etiskt godkända. Oavsett om artiklarna är etiskt godkända 

har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt vid granskning av artiklar. Författarna har varit 

uppmärksamma på hur studiens urval och datainsamling har skett så att ingen av studiernas 

deltagare har utsatts för någon typ av risk. Författarna till detta arbete har varit noggranna 

med att inte plagiera och falsifiera data. För att undvika plagiat har författarna använt sig av 

referatteknik (Kjellström, 2012) för att ange källan bakom data. De tolv valda 

resultatartiklarna var skrivna på engelska, eftersom engelska inte var författarnas modersmål 

översättes dessa artiklar till svenska. Denna process gjordes för att få en korrekt förståelse av 

artiklarnas innehåll. Priebe och Landström (2017) hävdar att förförståelse av ett ämne kan ha 

ett inflytande i arbetet. För att undvika förförståelse har författarna använt sig av ett reflexiv 

förhållningssätt för att kunna stärka studiens pålitlighet, detta skedde genom att författarna 

reflekterade över deras förförståelse och dess betydelse. 

 

Resultat 

Tre teman fastställdes vid analysen (se bilaga 3). Dessa teman är: Upplevelsen av 

stigmatisering och diskriminering, psykisk ohälsa relaterad till övervikt och/eller fetma, samt 

skuld och skam. 
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Upplevelsen av stigmatisering och diskriminering  

I denna underrubrik har författarna till denna litteraturöversikt valt att ta med stigmatisering, 

diskriminering (fördomar och mobbning) i samband med övervikt eller fetma. 

Personer som upplever stigmatisering relaterad till deras kroppsstorlek beskrevs i flera 

artiklar (Bombak, McPhail & Ward, 2016; Russell & Carryer, 2013; Merrill & Grassley, 

2008; Williams, 2018; Reece, Bissell & Copeland, 2016; Brewis, Hruschka & Wutich, 2011; 

Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Rädslan av att bli påpekad på och 

känna sig stigmatiserad framförs i en studie av Øen, Kvilhaugsvik, Eldal och Halding (2018). 

Megías et al. (2018) skriver att kontinuerliga skämt och respektlöshet skapade en känsla av 

inkompetens, förkastelse och stigmatisering hos personer med fetma. Dessa känslor ledde till 

svåra situationer som i sin tur ledde till psykisk ohälsa i form av isolering och 

självmordstankar. Deltagarna i Megías et al. (2018) beskriver att deras kroppsform med 

kläderna de bar skapade ett riktigt stigma, vilket var en synlig egenskap för omgivningen att 

avvisa dessa personer. Vidare skriver Merrill och Grassley (2008) att personer med övervikt 

upplever sårbarhet som är relaterad till stigmatiseringen på grund av att vara annorlunda från 

de andra och det kulturella idealet. Personerna i studien uttryckte regelbundet kommentarer 

refererade till kroppen i “icke-mänskliga termer” och uttryckte att de är” riktiga personer” och 

“jag är mer än min vikt”. Ogden och Clementi (2010) hävdar att fetma verkade ha en 

påverkan i personers liv i de flesta områdena och generellt har fetma en negativ inverkan. 

Att känna diskriminering var något vardagligt (Ogden & Clementi, 2010). Att bli nekad ett 

jobb på grund av kroppsstorlek som inte passade in i den sociala stereotypen framfördes i en 

studie av Megías et al. (2018). Vidare skriver Ogden och Clementi (2010) att personer med 

fetma upplevde att det är svårt att bli befordrad eller få ett jobb för att de sågs vara lata. 

Vidare framfördes känslan av att karriären blev påverkad av deras vikt. Diskriminering 

upplevdes i form av vårdavslag till olämpliga ordval av personer från omgivningen (Bombak, 

McPhail & Ward, 2016). I studien beskriver Ogden och Clementi (2010) att personer med 

fetma upplevde att de måste konfrontera problem dagligen i en värld som är ämnad för 

smalare människor och även upplevde att personer ser dem som “feta och dumma”. 

Att bli avvisad av hälso-och sjukvårdspersonal var något deltagarna från Merrill och 

Grassley (2008) studie hade upplevt ett antal gånger. Deltagarna som var överviktiga 

uttryckte att de upplevde att de inte blev trodda och inte fick behandlingar på grund av sin 

vikt. Williams (2018) belyser att kvinnor med övervikt eller fetma trodde att vårdpersonalen 

hade åsikter och fördomar gentemot “stora” patienter och därmed hade en påverkan i den 
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kliniska interaktionen. Vidare skriver Russell och Carryer (2013) att “känna sig dömd” var 

något som överviktiga personer upplevde, inte bara av omgivningen i vardagslivet utan även 

inom vården. Negativa viktrelaterade upplevelse med vårdpersonal framtogs i en studie av 

Heslehurst et al. (2013). Patienterna med fetma upplevde att det gjordes opassande skämt om 

deras storlek, vilket gjorde att de oftast försökte undvika eller vägra undersökningar för 

rädslan av att känna förnedring. Reece, Bissell och Copeland (2016) belyser att personer med 

övervikt har upplevt mobbning i samband med deras övervikt. Mobbningen hade en negativ 

inverkan på dessa personers känslor och humör, då de kände sig ledsna, ångestfyllda och arga, 

vilket stärkte känslan av lågt självförtroende. Thomas et al. (2008) uppmärksammade att 

personer hade upplevt diskriminering, isolering, mobbning och uteslutning av aktiviteter som 

barn med övervikt eller fetma och att effekten av dessa barndomserfarenheter hade långsiktiga 

emotionella konsekvenser. 

 

Psykisk ohälsa relaterad till övervikt eller/och fetma 

Det finns ett samband mellan övervikt eller fetma och depression. Pokrajac-Bulian, Kukić och 

Bašić-Marković (2015) påstår i sin studie att 17,9 % av personer med övervikt och fetma hade 

depression och 24 % hade ångestsymtom. En studie som Megías et al. (2018) utförde 

förklarar att personerna med fetma kände ångest på grund av den ideala kroppstypen. 

Pokrajac-Bulian, Kukić och Bašić-Marković (2015) beskriver att personer med övervikt eller 

fetma blir fysiskt inaktiva på grund av sin kroppsvikt. Fysisk begränsning leder i sin tur till en 

ökad risk för depression och ångestrelaterade problem. Författarna hävdar att kvinnor med 

högre BMI har en större sannolikhet att minska deras fysiska livskvalité som i sin tur har en 

direkt inverkan på utvecklingen av depressiva symtom. Øen, Kvilhaugsvik, Eldal och Halding 

(2018) förklarar att personer med fetma upplever sårbarhet. Det framkommer även i studier 

att personer med fetma upplevde att fetma har gett de en uppmaning att leva, en negativ bild 

på livet och vänt på deras liv (Ogden & Clementi, 2010; Merrill & Grassley, 2008; Øen, 

Kvilhaugsvik, Eldal & Halding, 2018). Vidare uttrycker dessa personer oro för sin hälsa, 

humörsvängningar och självbild. Författarna Bombak, McPhail och Ward (2016) hävdar att 

vårdpersonal inklusive sjuksköterskor som uttrycker att ‘’tjocka personer’’ behöver ett 

speciellt hjälpmedel vid förflyttning. Konsekvensen för ett sådant förolämpande språk kan 

leda till känsliga situationer som i sin tur leder till att dessa personer känner sig sårade och får 

ett trauma. Att bli definierad av något negativt kan leda till att konsekvensen blir att personen 

känner sig ‘’osynlig och dömd’’ samt’ ‘förväntar sig det värsta’’ (Williams, 2018). En 
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upplevelse av frustration, ilska och besvikelse upplevdes bland “stora” kvinnor när 

vårdpersonalen försvagade deras nuvarande problem som då inte var deras vikt (Russell & 

Carryer, 2013). Thomas et al. (2008) skriver att ungefär hälften av personerna med fetma i 

studien beskrev en minskad psykisk och emotionell hälsa som var förknippad till deras fetma.  

 

Skuld och skam 

I studierna framgår det ofta att personer som lever med övervikt eller fetma beskriver sina 

känslor i form av skuld och skam (Ogden & Clementi, 2010; Øen, Kvilhaugsvik, Eldal & 

Halding, 2018; Megías et al., 2018; Williams, 2018). En studie av Ogden och Clementi 

(2010) beskriver majoriteten av deltagarna med fetma som försökte att gå ner i vikt om sina 

känslor och konsekvenser för fetma i form av skam, skuld, avsky, skyldighet, ilska och 

självhat. Medan andra personer beskrev att de kände sig ‘’fula och tjocka’’. Det framhävs att 

de är nöjda med sitt ansikte, men aldrig ställer sig framför spegel på grund av att det orsakade 

en känsla av besvikelse. Øen, Kvilhaugsvik, Eldal och Halding (2018) noterade under deras 

intervjuer att unga personer med fetma kände skam på grund av deras sjukdom. Vidare 

uppmärksammade Megías et al. (2018) att personer med fetma har en negativ uppfattning och 

övertygelse om deras kropp vilket fick dem att känna skam och osäkerhet gentemot sin kropp. 

Williams (2018) framhäver att personer med större kroppsstorlek förväntade att bli 

skuldbelagda på grund av det som hände i deras kropp av omgivningen. 

 

Diskussion 

Under denna rubrik ska författarna redovisa en metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen ska författarna lyfta fram styrkor och svagheter med arbetets metod, samt 

kvalitetsgranskning av utvalda resultatartiklar. I resultatdiskussionen diskuteras denna 

litteraturöversiktresultat med Katie Erikssons teori, andras forskning och egna reflektioner. 

 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att belysa personers upplevelse av att leva med övervikt eller fetma i 

vardagliga livet och i vårdkontexter. Metoddiskussionen syftar till att tolka resultatet, skriva 

diskussionen och förklara konsekvenser för vetenskapen genom att förhålla sig kritisk till det 

genomförande examensarbete med ett helikopterperspektiv som ger ett större överblick över 

arbetet (Henricson, 2012). 
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Författarna till denna litteraturöversikt använde sig av medicinska och vårdvetenskapliga 

databaser, vilket Friberg (2017) anser är en styrka att använda. Vidare skriver Henricson 

(2012) att betydelsen av trovärdigheten för litteraturöversikt kan öka om artiklar hittas på 

flera databaser, genom användning av samma sökord. Därför använde sig författarna av tre 

databaser för att öka arbetets trovärdighet. 

En preferens hos författarna till detta arbete var att helst använda sig av kvalitativa artiklar, 

eftersom de belyser upplevelser och levda erfarenheter (Henricson & Bullhult, 2012), dock 

kan validiteten av kvalitativa studier vara lägre, eftersom urvalet är begränsat. Varav dessa 

tolv artiklar är elva kvalitativa och en kvantitativ studie. Författarna valde att inkludera en 

kvantitativ studie för att stärka arbetet, eftersom den ger bredare svarsfrekvens, då den valda 

kvantitativa studien hade större urval. Sammanfattningsvis betraktar författarna till detta 

arbete att studiernas resultat gav en djupare förståelse för personers upplevelse av att leva med 

övervikt eller fetma oavsett användning av studiens metod. 

Författarna till detta arbete har valt att vara neutrala vid sökningar. Sökningar var 

begränsade med ämnesord, dock har författarna använt sig av fritextsökning när vissa ord 

saknades som ämnesord, detta beroende på vilken databas sökningen genomfördes i. 

Författarna har utfört fritextsökning med ordet stigma och depression, eftersom orden 

framgick i många av de valda artiklarna. Författarna ansåg att användningen av ordet stigma 

och depression skulle bredda sökningen och beskriver patienters upplevelser i samband med 

övervikt eller fetma. Dock har samtliga sökningar och sökord varit relaterade till arbetets 

syfte. 

Att använda ordet stigma och depression som sökord kan tolkas som en svaghet, eftersom 

det kan ses som att författarna till detta arbete har förförståelse och inte är neutrala kring valt 

ämnesområde. Författarna har försökt att lägga förförståelsen åt sidan och ha öppet sinne vid 

sökningen av resultatartiklar, genom att diskutera och reflektera förförståelsen och 

erfarenheter med varandra om valt ämnesområde innan påbörjad litteraturöversikt vilket 

Henricson (2012) betonar är viktigt. 

Vid sökning av resultatartiklar till denna litteraturöversikt framkom studier från Australien, 

Kroatien, England (UK), USA, Kanada och Nya Zeeland, vilket motsvarar arbetets syfte, 

därför valdes dessa artiklar. Författarna tror att resultatet kunnat se annorlunda ut om de 

skulle ha valt artiklar från andra länder, sjukvårdssystemet ser annorlunda ut i olika länder. 

Genom att välja endast artiklar från sex länder begränsar författarna en större bild av 

personers upplevelse av att leva med övervikt eller fetma, vilket kan ses som en svaghet. 
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Vid början av arbetet skulle resultatartiklarna vara publicerade mellan år 2009–2019, vilket 

var en inklusionskriterie. Denna kriterie ändrades och författarna valde att utöka med 

ytterligare ett år (2008), eftersom författarna ansåg att relevanta artiklar till arbetets syfte var 

även publicerade år 2008. Under arbetets gång fick författarna intressanta och passande träffar 

som belyste arbetets syfte, dock exkluderade författarna dessa studier på grund av att de inte 

uppfyllde inklusionskriterien om etisk godkännande. Vid analysen av resultatartiklarna 

använde sig författarna av Friberg (2017) analysmetod, där båda författarna läste alla artiklar 

separat och gemensamt. Artiklarna lästes separat för att författarna inte skulle påverka 

varandras uppfattning av vad som framkom i artiklarna. Att arbeta med denna analysmetod 

anser författarna vara en styrka. 

Artiklarna som användes vid denna litteraturstudie var skrivna på engelska, eftersom ingen 

av författarna till detta arbete har engelska som modersmål översattes texten till svenska och 

detta kan ses som en svaghet då eventuella missförstånd kan ha förekommit vid översättning. 

Författarna har översatt texten tillsammans och använt samma översättningsmetod under hela 

arbetets gång, vilket gör att författarna får samma översättning. 

Vidare övervägde författarna metoden att ha citat refererad till deltagarna i studierna för att 

bekräfta dessa personers upplevelser och känslor. Författarna diskuterade och valde att inte ha 

med citattecken, eftersom det enbart lyfts fram en röst av flera deltagare som har samma 

upplevelse. Avslutningsvis har det varit en styrka att båda författarna till detta arbete haft 

möjligheten att sitta och skriva arbetet tillsammans med kontinuerliga reflektioner och 

diskussioner, samt diskuterat arbetets resultat om vad som ansågs vara relevant för arbetet. 

Det har varit till stor hjälp av att kunna diskutera de relevanta ämnena tillsammans och fånga 

upp två perspektiv med gott samarbete och sammanhållning. Författarna har behandlat 

varandra med lyhördhet och respekt under hela processen. 

 

Resultatdiskussion 

Övervikt och fetma och dess påverkan på livet 

I resultatdelen av detta arbete framgår det att personer med övervikt eller fetma upplever 

stigmatisering, diskriminering och mobbning på grund av sin sjukdom, vilket har långsiktiga 

emotionella konsekvenser. Visram, Crosland och Cording (2009) och Jung, Spahlholz, 

Hilbert, Riedel-Heller och Luck-Sikorski (2017) bekräftar detta resultat, där de även påstår att 

personer med övervikt eller fetma upplever allt detta relaterad till deras sjukdom. Vidare 

framkommer det i resultatet av denna litteraturöversikt att stigmatisering kan leda personer 
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med övervikt eller fetma till desperata situationer som vidare kan leda till självmordstankar 

och psykisk ohälsa. Teoretikern Katie Eriksson beskriver att livslidande kan komma från att 

ha drabbats av ohälsa och sjukdom som påverka personens livssituation. Vidare skriver hon 

att livslidandet kan komma i samband med att vara människa, att vara med andra människor 

och betydelsen av att vara vid liv (Eriksson, 2015). Författarna till detta arbete anser att 

personer med övervikt eller fetma är i en utsatt situation vilket skapar ett livslidande hos 

personer med denna sjukdom. 

I denna litteraturöversikt framkom det även att diskriminering är något vardagligt för 

personer med fetma. Hayden, Dixon, Dixon, Playfair och O’Brien (2010) bekräftar och 

styrker vårt resultat genom att hävda att diskriminering upplevs i nästan varje situation i 

vardagslivet av personer med fetma. Dessa personer upplever mest diskriminering inom 

hälso- och sjukvården, grupper, av lärare i skolor och på arbetsplatser. 

I resultatet framgår det att personer med övervikt och fetma känner skam. Att uppleva 

skam och skuld i förhållande till sin sjukdom är ett själslig och andlig lidande, vilket 

teoretikern Katie Eriksson anser vara en typ av sjukdomslidande (Eriksson, 2015; Dahlberg et 

al., 2003). Visram, Corsland och Cording (2009) beskriver att personer med övervikt och 

fetma upplevde att vårdpersonalen hade allmänna uppfattningar om skuld kring dem, felaktiga 

antagande om deras livsstil, samt att vårdpersonalen fick dem känna ett personligt ansvar för 

deras sjukdom. Dessa uppfattningar och antagande kunde bidra med att denna patientgrupp 

vägra prata öppet om deras hälsoproblem. Antaganden om personer med övervikt eller fetma 

kan ge en negativ effekt på deras självkänsla. Författarna diskuterade och anser att 

skuldbelägga personer med övervikt eller fetma ökar ett lidande hos personen och går emot 

det holistiska förhållningssättet som en sjuksköterska bör ha vid vårdandet. Förhållningssättet 

går ut på att se personen som helhet och dess livssituation, vilket Chambers och Thompson 

(2009) bekräftar. Fortsättningsvis framgår det i studien att sjuksköterskor bör arbeta från ett 

holistiskt synsätt, vilket anses vara ett hälsofrämjande arbetssätt. Sjuksköterskor anser att det 

är viktigt att komma till grunden av problemet, samt förstå varför patienter gör som de gör 

och överväga patientens hela miljö. 

 

Vårdpersonalens attityder och uppfattningar 

Det framgår tydligt i resultatdelen att det brister i bemötandet med patienter med övervikt 

eller fetma i vården. Fördomar och åsikter kring patienter med övervikt upplevdes, vilket 
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patienterna tyckte påverkade den kliniska interaktionen. Negativa upplevelse relaterad till 

vikten upplevdes av personer med övervikt eller fetma och framkom även i resultatet. Enligt 

Katie Eriksson teori kan detta förstås som ett vårdlidande som uppstår när ett glapp mellan 

patientens begär och behov och sjuksköterskans attityd, kunskap och hållning har till lidande 

människa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Vidare poängterades i litteraturöversiktens resultat att personer med övervikt eller fetma 

upplevde att de kunde bli nekade till vård på grund av deras vikt. Utebliven vård definierar 

Katie Eriksson även som vårdlidande (Eriksson, 2015). Robstad, Söderhamn och Fegran 

(2018) styrker arbetets resultat genom att hävda att sjuksköterskor har en avvisade attityd 

gentemot patienter med fetma som visas i form av opassande kommentarer och beteende som 

framkommer både framför patienten, personalrum och korridorer. Det bekräftas även i studien 

att det fanns uppfattningar och attityder hos vårdpersonalen som bekräftade att de såg 

patienter med fetma som endast en stor kropp och inte som en individ (Robstad, Söderhamn 

& Fegran, 2018). I en studie av Shea och Gagnon (2015) framgår att negativa attityder som 

sjuksköterskor har gentemot patienter som lever med fetma påverkar vårdkvaliteten till det 

sämre för denna patientgrupp. Det som var intressant enligt en studie av Bucher Della Torre et 

al. (2018) var att läkare hade en påtagligt sämre inställning till personer med fetma jämfört 

med sjuksköterskor. Författarna till denna litteraturöversikt anser att detta påverkar 

bemötandet med dessa personer inom vården och går emot sjuksköterskans profession som 

bör präglas av etiska värderingar utifrån ICN: den etiska koden som går ut på att lindra 

lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom och främja hälsa (svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). En möjlig förklaring till denna typ av sämre bemötande från vårdpersonalen gentemot 

denna patientgrupp kan vara på grund av bristfällig utbildning och kompetens hos 

vårdpersonalen. Bucher Della Torre et al. (2018) stödjer författarnas åsikt genom att bekräfta 

att vårdpersonalen anser att de inte får utbildning och kompetens för att vårda patienter med 

övervikt. En annan möjlig förklaring kan vara enligt Socialstyrelsen (2018) att en ökad 

arbetsbelastning hos personalen är en konsekvens av otillräcklig kompetens. Eriksson (2015) 

påstår att lidandet kan lindras om vårdaren får patienten att känna sig välkommen, väl 

omhändertagen, respekterad och vårdad. 

I och med resultatet visar att vårdpersonalen har en negativ attityd och bristande 

bemötande mot denna patientgrupp, anser författarna till detta arbete att arbetets resultat ger 

en annan bild av Katie Erikssons teori av vårdandet som går ut på att hjälpa personen och 

lindra lidande. Att “vandra med” den lidande personen, dela personens lidande och hjälpa 
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den lidande personen är Katie Erikssons definition av att vårda. Vidare säger teoretikern 

Erikssons teori att sjuksköterskans uppgift är att möjliggöra förmågan att vårda (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). I jämförelse till denna litteraturöversikts resultat framkommer det i 

en annan studie att patienter med övervikt hade en positiv upplevelse inom vården och inte 

upplevde en orättvisbehandling relaterad till deras kroppsstorlek (Brown, Thompson, Tod & 

Jones, 2006). 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt belyser olika synvinklar av hur personer med övervikt eller fetma 

upplever det vardagliga livet och bemötandet i vårdkontexter. I denna litteraturöversikts 

resultatdel framgår det att vårdpersonalen inklusive sjuksköterskor uttrycker negativa attityder 

samt diskriminerar och stigmatiserar denna patientgrupp, vilket i sin tur leder till ökad psykisk 

ohälsa. 

Sjuksköterskan möter oftast denna patientgrupp inom alla vårdkontexter och bör därför ha 

goda kunskaper för att bemöta dessa patienter med respekt, värdighet och utan värderingar. 

Resultatet visar även att det brister i bemötandet av denna patientgrupp, därför tycker 

författarna till denna litteraturöversikt att det är viktigt att vårdpersonalen får en ökad inblick 

om hur dessa personer med övervikt eller fetma upplever sin sjukdom. Genom att använda 

denna litteraturöversikt som stöd hoppas författarna att sjuksköterskor kan få mer inblick och 

genom det minska lidandet och öka vårdkvalitén för denna patientgrupp. Författarna anser att 

kunskap om bemötande av denna patientgrupp behöver införlivas under 

sjuksköterskeprogrammet, samt få kontinuerliga utbildningar inom detta ämnesområde i 

arbetslivet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån litteraturöversiktens resultatdel anser författarna till denna litteraturöversikt att det är 

ett viktigt ämnesområde som behöver forskas mer om för att öka kunskapen. Resultatet visar 

en negativ attityd från vårdpersonalen gentemot denna patientgrupp med övervikt eller fetma. 

Vid genomförandet av arbetet ansåg författarna att det fanns lite information om hur personer 

upplever att leva med övervikt eller fetma ute i den kliniska verksamheten. Kunskapsbristen 

leder till att sjukvårdsvårdpersonalen inte förstår hur personer med övervikt eller fetma 

upplever deras sjukdom, därför anses behovet finnas av vidare studie för att undersöka och 

klargöra brister samt öka kunskapen kring detta ämnesområde. 
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Slutsats  

Upplevelsen av att leva med övervikt eller fetma i vardagliga livet och i vårdkontexter 

framgår i denna litteraturöversikt, samt vilken påverkan denna sjukdom har på dessa 

personers liv. Personer med övervikt eller fetma upplever stigmatisering, diskriminering, 

psykisk ohälsa, skuld och skam. Dessa personer upplever att de blir nekade till vård och att de 

inte får den vård som de behöver, eftersom de får ett sämre bemötande av vårdpersonalen. Ett 

sämre bemötande av vårdpersonalen gav dessa personer en rädsla för förnedring och därför 

valde de oftast att undvika eller vägra undersökningar. Målet med denna litteraturöversikt var 

att belysa personers upplevelse av att leva med övervikt eller fetma i vardagliga livet och 

inom vården, samt få ett personperspektiv för att på bästa sätt tillgodose personens behov. 
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Metod: Kvalitativ metod  
Urval: 10 deltagare 
Datainsamling: Face-face 
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Dataanalys: Tematisk analys   

Verbala förolämpningar, olämpligt humör, 
negativa kroppsspråk och bristande värdighet 
från vårdgivare upplevdes av patienter med 
övervikt. 
Sju teman identifierades: uppfattning om hälsa, 
tidigare erfarenheter om kroppsuppfattning, 
konfrontering av socialt stereotyper, respekt för 
personen, säkerhet att få tillgång till vård och 
eftersträvan av hälsa.  

Thomas, S. L., 
Hyde, J., 
Karunaratne, A., 
Herbert, D., & 
Komesaroff, P. A. 

Being ‘fat’ in 
today´s world: a 
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Australien, 
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Få en fördjupad bild av både 
levda erfarenhet av fetma och 
effekterna av sociokulturella 
faktorer på personer som lever 
med fetma. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval:76 deltagare 
Datainsamling: Telefon eller 
face- face intervjuer  
Dataanalys: Kvalitativ 
analysteknik användes, med en 
jämförande analysmetod.  

Nästan alla deltagare hade upplevt 
stigmatisering eller diskriminering i barndomen, 
som ungdom eller som vuxen. Ungefär hälften 
beskrev att de hade blivit förödmjukad av 
vårdpersonal på grund av deras vikt. Deltagarna 
kände ett ansvar för att gå ner i vikt, vidare 
beskrevs upplevelse av en ökad kultur av 
“skuld” mot personer som lever med fetma 
skapad av media och folkhälsomeddelande.  

William, D. ‘Being defined’: 
large-bodied 
women’s 
experiences as 
healthcare 
consumers  

2018,  
Australien, 
Health Sociology 
Review 
 

Öka förståelse av stora 
kvinnor som vårdtagare, 
genom uttryck och tolkning 
förstå kvinnornas förståelse 
och upplevelse av deras 
hälsa/vård. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 22 deltagare 
Datainsamling: Individuella 
intervjuer och frågor via mail.  
Dataanalys: Jämförelseanalys 

Studiens resultat visar att det finns viktrelaterad 
diskriminering och stigmatisering som har 
betydelse inom vården, hälsan och 
välbefinnande hos “stor kroppade” kvinnliga 
vårdtagare. Deltagarna beskriver sina 
upplevelser av att blivit behandlade och blivit 
definierad med andra saker på grund av deras 
övervikt eller fetma och vilka konsekvenser 
dessa utryck kan ge i efterhand.  
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perspectives on 
everyday life with 
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2018, UK 
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International 
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Syftet med studien var att få 
en djupare förståelse för 
ungdomars perspektiv och 
livserfarenhet som lever med 
fetma  

Metod: Kvalitativ metod  
Urval: Fem deltagare 
Datainsamling: Individuella 
djupintervjuer. 
Dataanalys: Tematisk analys 

I studiens resultat ingår dessa tre teman:  
• Fetma som mångfacetterat, fetma ett 

tillstånd svårt att lösa  
• Fetma som skamlig och ett sårbart 

ämne 
• Mobbning och svaga sociala relationer 

Deltagarna upplevde att leva med fetma är 
utmanande och är svårt att tolka och lösa. 
Deltagarna kände en sårbarhet för att de kände 
sig “annorlunda”. Brist på integration påverkade 
deras liv. Några upplevde mobbning, 
förolämpning vilket gav långsiktiga emotionella 
effekter. Rädslan av att bli stigmatiserad 
framkom också i studien.  
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Bilaga 3. Förekomst av teman i resultatartiklar. 

Artikel Stigma/ Diskriminering  Psykisk ohälsa Skuld/ 
Skam 

(1) Ogden, J., & 
Clementi, C. (2010) x x x 

(2) Merrill, E., & 
Grassley, J. (2008) x x  

(3) Heslehurst et al. 
(2013) x   

(4) Russell, N., & 
Carryer, J. (2013) x x  

(5) Pokrajac-Bulian, A., 
Kukić, M., & Bašić-
Marković, N. (2015)  x  

(6) Megías et al. (2018) 
x x x 

(7) Bombak, A. E., 
McPhail, D., & Ward, 
P. (2016) 

x x  

(8) Reece, L. J., Bissell, 
P., & Copeland, R. 
(2016) 

x x  

(9) Brewis, A. A., 
Hruschka, D., & 
Wutich, A. (2011) 

x   

(10) Williams, D. 
(2018) x x x 
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(11) Thomas, S et al. 
(2008) x x  

(12) Øen, G., 
Kvilhaugsvik, B., Eldal, 
K., & Halding, A.-K. 
(2018) 

x x x 

 


