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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikten ökar i världen och i Sverige är varannan man och var tredje kvinna 

överviktig. Att vara överviktig är en riskfaktor för många sjukdomar och kan leda till en för 

tidig död. Sjuksköterskor har enligt kompetensbeskrivningen ett ansvar att behandla alla 

patienter lika. Trots det förekommer negativa attityder hos sjuksköterskor till överviktiga 

patienter, vilket kan leda till att överviktiga personer undviker vården.  

Syfte: Syftet är att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med övervikt. 

Metod: I litteraturöversikten har elva kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats. Vid 

genomläsning av artiklarna identifierades nyckelfynd i studiernas resultatdelar som ansågs ha 

relevans för syftet. Därefter strukturerades dessa upp i nya teman som bildar resultatet i denna 

litteraturöversikt. 

Resultat: I resultatet framkom fem teman; annorlundaskap relaterat till miljö och 

kroppsstorlek, upplevelser av stigmatisering och diskriminering, relationen till sig själv och 

andra, upplevelser i mötet med vården samt upplevelser av att kämpa med vikten. Dessa 

beskriver hur vuxna personer upplever att det är att leva med övervikt i samhället och vården. 

Diskussion: Samhället är inte anpassat för överviktiga människor, miljön leder till känslor av 

annorlundaskap, skam och skuld. Det finns en brist på ett holistiskt synsätt i vården som gör 

att man hänvisar alla hälsoproblem till patientens övervikt. Vidare är utrustningen inte 

anpassad för överviktiga vilket leder till utsatta situationer för både patient och sjuksköterska. 

Personalen kan i de här situationerna hamna i kläm. I diskussionen diskuteras resultatet mot 

livsvärldsperspektivet samt egna reflektioner. 

Slutsats: Av resultatet framgick olika svåra upplevelser som hör samman med att vara 

överviktig. Stigmatisering genomsyrar överviktiga personers möten med vården och 

samhället. De känner sig begränsade av icke anpassade miljöer och utrustning som leder till 

känslor av utanförskap. Det förekommer samma typer av fördomar och negativa attityder hos 

vårdpersonal som i resten av samhället. 

Nyckelord: Övervikt, upplevelser, stigma, livssvärld, patienters möten med vården. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Obesity is increasing all over the world and in Sweden, 50 % of the men and 37 

% of the women in Sweden are overweight. Being overweight is a risk factor for many 

diseases and can lead to a premature death. Nurses have a responsibility to treat all patients 

equally. In spite of this, nurses have negative attitudes towards obese patients, which can lead 

to overweight people avoiding health care.  

Purpose: The purpose of the literature review is to describe adult persons' experiences of 

living with obesity. 

Methods: In the literature review eleven qualitative research articles were analyzed. Key 

findings were identified in the results of the included articels that were considered relevant for 

the purpose of the literature review. These key findings were structured into new themes that 

form the results of this literature review.  

Results: The results revealed five themes; otherness related to environment and body size, 

experiences of stigma and discrimination, the relationship to self and others, experiences of 

nursing care and the experiences of struggle with weight. These describe how adults feel that 

it is to live with obesity in society and health care.  

Discussion: In this study, it is obvious that society is not suitable for obese people, and 

environmental matters often lead to feelings of otherness, shame and guilt. There is a lack of a 

holistic approach to health care and a tendency among health care providers of making 

improper referrals of any health problem to the patient's obesity. Furthermore, the equipment 

is not adapted for overweight, leading to vulnerable situations for both patient and nurse. Staff 

can in these situations end up trapped. The results were discussed, taking a standpoint in a 

life-world perspective. 

Conclusion: The results showed various difficult experiences associated with being 

overweight. Stigma permeates obese persons in their encounters with healthcare and society. 

They feel constrained by non-customized environments and equipment that lead to feelings of 

alienation.  

Keywords:  Overweight, experiences, stigma, life-world, patients’ encounters with health care
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1 Inledning      

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har funderingar väckts hos oss angående 

sjuksköterskors bemötande av överviktiga patienter och hur det påverkar omvårdnaden och 

vårdrelationen till patienten. Vi har båda erfarenheter av att ha bevittnat negativa attityder hos 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal gentemot överviktiga patienter och en del har gett 

uttryck för att det är fysiskt ansträngande att vårda överviktiga patienter. Vi kommer som 

blivande sjuksköterskor möta patienter med övervikt i alla typer av vårdkontexter. Därför 

anser vi att det är viktigt för sjuksköterskor att få kunskap om hur överviktiga patienter 

upplever att det är att leva med övervikt. Detta för att kunna möta överviktiga patienters 

behov och kunna ge dem så bra omvårdnad som möjligt.  

 

2 Bakgrund   

I bakgrunden förklaras dels vad övervikt innebär och hur förekomsten av övervikt ser ut i 

samhället, dels hur övervikt påverkar hälsan, samt vad som är sjuksköterskans ansvar när det 

gäller vården av patienter oavsett yttre attribut. Bakgrunden beskriver även förekommande 

attityder gentemot överviktiga patienter som vårdas av sjuksköterskor och vad det kan ha för 

konsekvenser för överviktiga personer.  

 

2.1 Övervikt ur ett samhällsperspektiv 

Folkhälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är ett mycket aktuellt ämne idag. Enligt statistiska 

centralbyrån är 53 % av männen och 37 % av kvinnorna i åldrarna 16-84 år i Sverige 

överviktiga (SCB, 2011 s.458). Synen på fetma och övervikt har förändrats från att ha setts 

som något som tyder på hälsa och framgång, associeras det främst till hälsorisker idag 

(Folkhälsoinstitutet, 2003 s.62). I Sverige finns det omkring en halv miljon personer i den 

vuxna befolkningen som har fetma och 2,5 miljoner som är överviktiga (SBU, 2002 s.29). 

Sverige skiljer sig mot övriga världen, där andelen överviktiga män enligt WHO är färre än 

överviktiga kvinnor, 200 miljoner män respektive 300 miljoner överviktiga kvinnor (WHO, 

2012). Fetma och övervikt kan därmed klassas som en folkhälsosjukdom eftersom den är så 

utbredd i vårt samhälle. På 20 år har antalet personer med fetma ökat från ca 5 % till ca 10% 

år 2005 (SCB, 2007, s.8). I ett internationellt perspektiv är Sverige fortfarande på den lägsta 

nivån för prevalensen av fetma. Dock ser utvecklingen i Sverige, både för barn, ungdomar 

och vuxna oroväckande ut. Ökningen över tid är brant i alla befolkningsgrupper (Neovius, 

Janson och Rössner, 2006). 



2 

 

 Det finns stora samhällsekonomiska aspekter att vinna på att förebygga övervikt med tanke 

på de sjukdomar som kan orsakas av övervikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU (2002, s.87) har beräknat att överviktsrelaterade sjukdomar kostar samhället 3 miljarder 

kronor i direkta kostnader per år. Detta är endast de direkta kostnaderna, vad de egentliga 

kostnaderna är, är inte fullständigt klarlagda. Kostnaderna är svåra att beräkna då det måste 

tas i beaktande att övervikt är en stor riskfaktor för många sjukdomar i dag (a.a.).  

 

2.2 Definition av övervikt  

Litteraturöversikten utgår från statistiska centralbyråns definition av övervikt och fetma i vårt 

arbete. Definitionen bygger på BMI, Body Mass Index, som beräknar vikt genom kilo 

dividerat i längd i meter i kvadrat. Med ett BMI på över 25 upp till 30 definieras personen 

som överviktig. Personer som har ett BMI över 30 definieras ha fetma (SCB, 2011 s.458). I 

den här litteraturöversikten används BMI som ett mått på övervikt för att beskriva 

kroppsstorlek hos patienter. I litteraturöversikten används definitionen av övervikt utan att ta 

hänsyn till kroppstyp eller midjemått som är andra viktiga faktorer när man talar om övervikt 

och ohälsa. I de olika studierna benämns övervikt med olika synonyma ord, obesity, 

overweight och bariatric. Författarna till den här litteraturöversikten använder ordet övervikt 

som en övergripande benämning som innefattar de olika orden. 

Asiatiska personer beräknas efter samma BMI-skala som resten av världen, men 

gränsdragningen är annorlunda för vad som räknas som övervikt och fetma. Ett BMI- värde 

på 23 innebär att personen är överviktig och vid 25 anses personen lida av fetma. Detta på 

grund av att asiatiska personer har en högre procentdel fett i kroppen (WHO, 2004). 

 

2.3 Övervikt relaterat till ohälsa  

Fetma är en riskfaktor till en rad sjukdomar som till exempel vissa cancersjukdomar, hjärt-

kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Övervikt hos en person ökar även risken för en förtida död 

vid jämförelse med en person med normalt BMI (SBU, 2002, s.33). I en studie gjord på  

37 674 värnpliktiga israeliska män, visar siffrorna att ökat BMI i 17-årsåldern var förenat med 

ökad risk för både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom och att kopplingen var särskilt tydlig 

när det gäller hjärt-kärlsjukdom (Tirosh et al., 2011). Antalet överviktiga individer i samhället 

ökar (SCB, 2011, s.458). Därför antar uppsatsförfattarna, då övervikt leder till 

hälsokomplikationer, att patientklientelet med överviktsproblem även ökar inom 

sjuksköterskans alla arbetsområden, från hälsofrämjande, förebyggande och behandlande 

enheter. Orsaker till fetma och övervikt är ett resultat av en obalans i energiintag och 
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energiförbrukning. Det är ofta ett tillstånd som utvecklats över lång tid och som har flera olika 

sammanvävda delar. Dels finns ärftliga faktorer till att vissa individer har lättare än andra att 

utveckla fetma, men även livsstilsrelaterade faktorer som stillasittande vanor och bristande 

motionsvanor anses som bidragande faktorer till att övervikt ökar i samhället. I många länder 

så innehåller maten en hög procentdel fett vilket kan vara en orsak till överviktsproblema-

tiken. I andra länder där kosten inte innehåller lika mycket fett så har det setts samma ökande 

statistik med övervikt och fetma, vilket tyder på att det är minskad fysisk aktivitet som kan 

vara den största faktorn till att överviktsproblematiken ökar i dessa länder (SBU, 2002, s.104). 

Det finns olika sätt att behandla övervikt/fetma. Ett sätt är förstås förebyggande behandling 

som att upprätta goda kost- och motionsvanor. Ett av problemen med övervikt är att det ofta 

är svårt att behålla en viktnedgång, många personer går upp i vikt igen efter en lyckad 

viktnedgång (SBU, 2002 s.13).  

 

2.4 Sjuksköterskans roll och attityder gentemot överviktiga personer  

För att bidra till en god och patientsäker vård förtydligar kompetensbeskrivningen 

sjuksköterskans profession och yrkesutövning (Socialstyrelsen, 2005). Kompetens-

beskrivningen för sjuksköterskor innefattar att förbygga ohälsa och främja hälsa och att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta och kommunicera med patienten oavsett dennes attribut. 

Att bemöta patienten med respekt för dennes autonomi och värdighet och att vara lyhörd, 

samt ha ett empatiskt förhållningssätt. Detta eftersom det är med dessa redskap 

sjuksköterskan skapar en vårdande relation till patienten. Sjuksköterskans uppgift är att utgå 

ifrån patientens egna önskemål och behov och att utforma vården så att den tillgodoser den 

enskilda patientens särskilda omvårdnadsbehov. Detta oavsett om dessa behov är av social, 

fysisk, psykisk, andlig eller kulturell karaktär (a.a.) Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till 

patientens integritet för att därigenom skapa förutsättningar till trygghet i vårdrelationen 

enligt SFS, 1982:763 (HSL, 2012). I Poon och Tarrants studie (2009) deltog sjuksköterskor 

som arbetade inom olika vårdkontexter i en undersökning om deras attityder till överviktiga 

patienter. 198 legitimerade sjuksköterskor deltog i studien. Resultatet visade att en 

övervägande del av sjuksköterskorna ansåg att feta människor tycker om att äta mat och att 

det är en anledning till att de är benägna att äta för mycket. Sjuksköterskorna ansåg även att 

överviktiga patienter är långsamma och oattraktiva. Av sjuksköterskorna kände 47,4 % sig 

obekväma, 34,9 % var otåliga och 29,4 % kände sig äcklade vid vård av överviktiga patienter. 

Men många av dem tyckte att överviktiga som ligger på sjukhus bör bli satta på diet under 

sjukhusvistelsen, och nästan hälften uttryckte att de fann det fysiskt ansträngande att ge 
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omvårdnad till överviktiga vuxna patienter. Vad gällde påståendet att det är motbjudande att 

vårda en överviktig patient var det 8,1 % av sjuksköterskorna i studien som höll med, 60,6% 

som valde det neutrala alternativet och 31,3 % som inte höll med påståendet (Poon & Tarrant, 

2009).  

Sjuksköterskors attityder till överviktiga kan leda till negativa konsekvenser i form av att 

överviktiga personer undviker vården (Aramburu Alegra & Luis, 2002). Detta bekräftas i 

studien av Hansson, Finn & Rasmussen, Ahlström (2011) där vårdpersonals negativa attityder 

anses kunna påverka relationen mellan vårdpersonal och patient negativt. I Aramburu Alegra 

& Luis studie (2002) framkommer det att överviktiga kvinnor har en tendens att undvika 

möten med vården och att hög och låg självkänsla har liten betydelse. Överviktiga kvinnor 

undvek vården i lika stor grad oavsett låg eller hög självkänsla. I samma studie visas att det 

finns ett samband mellan högt BMI och ett undvikande beteende att söka vård. Socialt och 

medicinskt stigma beroende på övervikt fungerar som hinder när det gäller överviktiga 

kvinnors beteende att skjuta upp eller undvika att utnyttja vårdens resurser. Även kvinnor som 

är normalviktiga men ser sig själva som överviktiga, tenderar att skjuta upp eller undvika att 

söka vård (a.a.). I Puhls och Brownells studie har 53 % av de överviktiga personerna upplevt 

att de fått olämpliga kommentarer från vårdpersonal. Samma studie visar att 41 % av de 

överviktiga vuxna personerna hanterar stigmatiserande situationer genom att undvika dessa 

eller genom att lämna de situationerna (Puhl & Brownell, 2006).   

 

3 Problemformulering 

Överviktiga patienter är en växande grupp av patienter som sjuksköterskor kommer att möta 

överallt i vården. Därför är det nödvändigt att reflektera över hur sjuksköterskor på bästa sätt 

kan förbättra bemötandet av dessa patienter, då negativa attityder har en negativ inverkan. För 

att kunna genomföra och planera så bra omvårdnad som möjligt är det angeläget att 

frambringa en sammanhållen bild av överviktiga personers upplevelser och erfarenheter. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med övervikt. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

I den här litteraturöversikten har livsvärldperspektivet använts som ansats i 

resultatdiskussionen. Dahlberg och Segesten (2010 s. 103) skriver att patientperspektivet 
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kännetecknar vårdvetenskapen, där patienten ses som medelpunkten i vårdandet. Patienten 

anses vara den självklara experten på sig själv och hur denne upplever sitt liv och hälsa. 

Vårdaren har den professionella kunskapen om hur ett tillstånd i allmänhet ter sig och vad det 

kan leda till, men det är individen som är experten på hur han eller hon upplever sin situation. 

Livsvärldsperspektivet kan bidra till att integrera patientperspektivet i omvårdnaden. 

(Dahlberg & Segesten 2010 s.127). Sjuksköterskor behöver ha förmåga att sätta sig in i den 

enskilda individens upplevelse för kunna ge optimal vård (a.a.).  

Livsvärlden kan beskrivas som den värld såsom individen upplever den. Den är unik och 

personlig för var och en. Två personer kan uppleva samma situation helt olika och ge den 

olika innebörder (Dahlberg & Segesten 2010, s127). Vårdandet av en patient kan inte 

särskiljas till att endast handla om ett tillstånd, utan patientens livsvärld måste också 

integreras för att kunna ge individen relevant vård. 

Självkänslan och identiteten är tätt sammanlänkade med upplevelsen av den levda kroppen 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s.134). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har kroppen har 

erfarenheter och upplevelser som är ett med personen. Oavsett hur personens upplevelse av 

sin kropp ser ut, kan man aldrig lämna den. Kroppen ses som ett subjekt, något som upplevs, 

och som människan upplever omvärlden genom.  Om kroppen förändras, ändras även 

upplevelsen (Dahlberg & Segesten 2010 s 131-134). 

För att en människa ska kunna känna välbefinnande måste vardagen fungera någorlunda 

även då den utspelar sig innanför sjukhusets väggar.  Det är betydelsefullt att sjuksköterskan 

kan se utanför ramarna av vårdinstitutionen för att kunna se hur patientens liv ter sig i 

vardagen. Att förstå människors upplevelser av att vara överviktiga är av intresse för 

sjuksköterskor för att kunna förbättra omvårdnaden och vårdrelationen till överviktiga 

personer.  

 

6 Metod  

Friberg (2012) beskriver att en litteraturöversikt kan göras för att fördjupa kunskap inom ett 

specifikt ämnesområde. Ett antal vårdvetenskapliga artiklar väljs systematiskt ut och granskas 

kritiskt efter deras syfte, metod och resultat som ska överensstämma med det valda motivet 

till litteraturöversikten. Dessa bearbetas genom ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 

överblick av kunskapsläget av det undersökta ämnesområdet (Friberg 2012, s 133-135). 

Artiklarna som väljs ut bör svara mot de krav på vetenskaplig grund som Segesten (2012) 



6 

 

anger det vill säga, vara granskad, skriven på engelska och skrivna i det givna formatet, 

bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion samt referenser (Segesten 2012, s.48).  

 

6.1 Datainsamling  

Vid informationssökningen har stor vikt lagts på att väl dokumentera sökprocessens 

genomförande som Friberg (2012) beskriver är viktigt. 

 Vid den inledande informationsökningen framgick att det finns mycket forskning kring 

förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn. Hälsofrämjande arbete i både primär- 

sekundär- och tertiärprevention av ohälsa relaterat till övervikt hos barn. Anhörigperspektivet 

framträder tydligt då det gäller barn och fetma. Författarna har valt att avgränsa vårt arbete till 

att gälla individer från 18 års ålder och uppåt på grund av att det tydligare stämmer in på den 

grundutbildade sjuksköterskans arbetsområde.  

    Datainsamlingen utfördes genom databaserna Cinahl, PubMed, Medline och Google 

Scholar. Författarna tog även hjälp i informationssökningen av bibliotekarie för att försäkra 

sig om att alla sökvägar utnyttjats och ingen förbisetts. I informationssökningens början 

användes databasernas ämnesordslistor vilket inte gav tillräckligt med relevanta träffar. 

Sökningen fortsatte med därför med direktöversatta ord för att få fler träffar. Enligt Östlundh 

(2012) är de misslyckade sökningarna en nödvändig del av informationsökningen. Det viktiga 

är att lära av dem och utveckla sin sökning (Östlundh, 2012, s.58). De sökord som användes 

var: “obesity”, “obese”, “experience”, “perceptions”, “stigma”, “nursing care”, 

“beliefs”,“challenges”,”values”,”self-concept”, “psycho-social factors”, “nurse-patient 

relations”. De ord som gav flest intressanta träffar var “experience”, “obese”, “stigma” och 

“perceptions”. I början av sökningarna hittades relevanta artiklar. När dessa lästes igenom 

upptäcktes att de ofta hade stigma som sökord. Därför lades stigma till som sökord. 

Sökningarna över vilka sökord och begränsningar återfinns i sökmatrisen, se bilaga 1. 

De begränsningar som användes i sökningen på PubMed var Human, 10 år, peer reviewed 

och English. I filtret ages valdes åldrar över 18 år för att om möjligt utesluta studier på barn. 

Full textfiltret har inte använts som begränsning, eftersom författarna inte ville utesluta 

artiklar med bara abstracts tillgängliga. Filtret English valdes för att inkludera internationell 

forskning och för att de flesta vetenskapliga artiklar skrivs på engelska som räknas som 

vetenskapens officiella språk (Segesten, 2012, s.49). Begränsningen 10 år användes för att få 

så aktuell forskning som möjligt. I de databaser där det var möjligt söktes enbart med Peer 

Reviewed för att få vetenskapligt granskade studier.  
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6.2 Urval  

Elva artiklar valdes ut, dessa redovisas i resultatmatrisen, se bilaga 2. Endast artiklar där 

deltagarna haft ett BMI som visar att de är eller har varit överviktiga valdes. I två av 

studierna var deltagarna inte överviktiga vid intervjutillfället, men de beskriver sina 

erfarenheter och upplevelser av att ha varit överviktiga. Syftet i litteraturöversikten är 

utformat på ett sådant sätt att kvalitativ data bäst besvarar syftet (Friberg, 2012, s.121). 

Därför är endast kvalitativa artiklar inkluderade i litteraturöversikten. Studier gjorda i 

primärvården valdes bort, eftersom en av inklusionskriterierna var att studierna skulle vara 

inom allmänsjuksköterskans arbetsområde.  

 

6.3 Analys av data  

 Analysen har baserats på Fribergs analyssteg för kvalitativa studier (Friberg, 2012, s.127-

129). De utvalda resultatartiklarna skrevs ut på papper och lästes igenom flera gånger 

individuellt. Författarna arbetade sedan gemensamt med att identifiera nyckelfynd i artiklarna 

utifrån litteraturstudiens syfte. Nyckelfynden som var upplevelser hos överviktiga vuxna i 

olika sammanhang i vardagen och samhället översattes till svenska. De klipptes ut och 

sammanställdes i ett Word- dokument, ett Word- dokument för varje artikels nyckelfynd. 

Varje fynd gavs en siffra som överensstämde med en siffra som placerades i dess artikel vid 

fyndet, för att kunna kontrollera fyndet mot originaltexten i artikeln när fyndet användes i 

resultattexten. Samma arbetsprincip tillämpades på samtliga artiklar. Dokumenten för varje 

artikels fynd bearbetades gemensamt för att finna teman bland nyckelfynden och sortera upp 

dessa under passande rubriker. Därefter sammanställdes fynden i olika teman i separata 

Word- dokument, ett för varje nytt tema där likheter och skillnader i upplevelser 

framkommit. Exempelvis så gjordes ett dokument med temat stigmatisering där alla fynd 

relaterat till stigma sammanfördes för att ge en översikt över temat och likadant gjordes för 

de andra teman som funnits. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

I litteraturöversikten har uppsatsförfattarna utgått från de forskningsetiska principerna som  

Gustafsson, Hermerén och Petersson skriver (2005, s.12) om att inte medvetet förvränga, 

plagiera eller lägga till något i det resultat som framkommit. Till detta hör också att undvika 

egna tolkningar och att föra fram allt som framkommer i artiklarnas resultat som svarar på 

litteraturöversiktens syfte inte bara sådant som stämmer överens med författarnas 
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uppfattningar. Ett inklusionskriterium var att studierna ska ha erhållit etiskt godkännande för 

deras datainsamling. Det frångicks i valet av två av artiklarna där noggranna forskningsetiska 

överväganden var beskrivna. Det är även betydelsefullt att vara noggrann vid översättningar 

från engelska då missförstånd kring textens innehåll annars lätt sker. För att säkerställa en bra 

översättning användes olika översättningstjänster och ordlexikon flitigt. 

 

7 Resultat  

Litteraturöversiktens resultat redovisas genom fem teman; annorlundaskap relaterat till miljö 

och kroppsstorlek, upplevelser av stigmatisering och diskriminering, relationen till sig själv 

och andra, upplevelser i mötet med vården samt upplevelser av att kämpa med vikten. Dessa 

behandlar olika aspekter av hur överviktiga vuxna upplever att leva med övervikt. I resultatet 

kommer författarna att benämna personerna i studierna som deltagare. Deltagare i mötet med 

vården eller i vårdkontext kommer att benämnas som patienter. 

  

7.1 Annorlundaskap relaterat till miljö och kroppsstorlek 

I majoriteten av studierna framkommer att det är en vanligt förekommande upplevelse hos 

deltagarna att inte passa in och att känna sig annorlunda i förhållande till resten av 

befolkningen i samhället. Deltagare beskrev svårigheter de mötte av att vara överviktiga i en 

värld designad för smala människor (Ogden & Clementi, 2010). De beskrev desperata känslor 

att vara annorlunda, avvikande och isolerade relaterat till offentliga miljöer (Lewis, Tomas, 

Blood, Castle, Hyde & Komesaroff, 2011). Faciliteter i offentliga miljöer är inte anpassade 

för människor av olika storlekar vilket leder till upplevelser av att inte passa in, att känna sig 

obekväm, pinsam och förödmjukad (Greenwald, Golden & Rogge, 2004; Lewis et al., 2011; 

Puhl, Moss-Racusin, Schwartz & Brownell, 2008; Hayden, Dixon, Dixon, Playfair & 

O’Brien, 2010; Ogden & Clementi, 2010) på grund av att miljön inte är anpassad för alla 

(Greenwald et al., 2004). Deltagarna beskrev en känsla av maktlöshet då det kommer till att 

kunna ta upp frågan om att förändra viktstigmatisering i den fysiska miljön. Det är en 

problematik som kräver lobbyverksamhet med företag och industrier och ibland även 

arbetsgivare för att lösa (Lewis et al., 2011). 

Deltagarna uttryckte att de inte fick plats i olika typer av stolar (Befort, Thomas, Daley, 

Rhode & Ahluwalia, 2008; Merril & Grassley, 2008; Creel & Tillman, 2011; Greenwald, 

Golden & Rogge, 2004; Lewis et al., 2011; Puhl et al., 2008; Thomas, Hyde, Karunaratne, 

Herbert & Komesaroff, 2008; Hayden et al., 2010; Ogden & Clementi, 2010). Att behöva be 

om passande stolar uttrycktes som en av det mest pinsamma upplevelserna med att vara 
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överviktig (Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011). Att inte hitta sittplats på exempelvis 

ett arbetsmöte gav en känsla av att inte passa in. Deltagare beskrev att det var stressande och 

pinsamt att de ibland inte kunde resa sig från en låg sittplats (Lewis et al., 2011). Deltagarna 

kände sig begränsade av sin vikt eftersom de inte kunde få plats i sittplatser i offentliga 

miljöer (Befort et al., 2008), så som sittplatser på teatrar, biosalonger, nöjesparker, flygplan 

eller andra former av transportmedel (Puhl et al., 2008; Hayden et al., 2010; Ogden & 

Clementi, 2010).  

Deltagarna beskrev överviktens påverkan på det dagliga livet bland annat genom 

svårigheter att hitta snygga kläder som passar dem (Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 

2011; Puhl et al., 2008; Thomas et al., 2008; Chang, Liou, Sheu & Chen, 2004; Ogden & 

Clementi, 2010). Det fick dem att känna att deras kroppar inte var socialt accepterade, snarare 

än att det handlade om klädbutikers efterfrågan och utbud (Lewis et al., 2011). Deltagarna 

upplevde bristen på kläder i större storlekar som ett uttryck från samhället att överviktiga är 

fula, äckliga och att det är deras eget fel att de inte hittar kläder. Deltagare beskrev också att 

expediter gjorde att de kände skamkänslor för att ens vilja titta på populära klädstilar (a.a.). 

Deltagarna i (Chang et al., 2004) kände sig avvisade på grund av sin kroppsstorlek och kände 

sig otillräckliga i situationer i samband med att handla kläder. Vilket gjorde att de undvek att 

handla kläder (a.a.). Att de överviktiga inte kunde hitta kläder som de kände sig fina i 

inverkade negativt på deras kroppsbild, självkänsla, självförtroende och deras sociala 

relationer. Ett exempel uttrycktes av en deltagare som upplevde att hon inte kunde uttrycka 

sin identitet genom sin klädstil, eftersom hon inte kunde bära de kläder hon vill (Lewis et al., 

2011). Deltagarna behövde ofta be om bältesförlängare på flygplan (Lewis et al., 2011; 

Thomas et al., 2008; Hayden et al., 2010; Ogden & Clementi, 2010), många uppgav också 

flygvärdinnorna hade negativa attityder mot dem när de frågade (Thomas et al., 2008). De var 

tvungna att fråga efter utrustning på exempelvis gym som är anpassande för deras stora 

kroppar. Detta förstärkte känslan hos deltagarna av att falla utanför den acceptabla normen av 

kroppsstorlek (Lewis et al., 2011). Även privat fanns problem som för korta bilbälten 

(Thomas et al., 2008) och för små badkar för deltagarna (Ogden & Clementi, 2010). 

 

7.2 Upplevelser av stigmatisering och diskriminering 

Att leva med övervikt innebär enligt deltagarna att möta stigmatiserande attityder och 

beteenden från samhället. Enligt deltagarna är det kulturellt accepterat att ge negativa 

kommentarer till överviktiga personer utan att fundera över deras känslor av förödmjukelse 

(Greenwald, Golden & Rogge, 2004). Fördomar mot fetma är enligt deltagarna de sista 
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legitima fördomarna i samhället (Lewis, Tomas, Blood, Castle, Hyde & Komesaroff, 2011). 

Deltagarna beskrev att de utsattes för stigmatisering i hemmet och på offentliga platser såsom 

affärer, restauranger, teatrar, parker, skolan och arbetsplatser (Lewis et al., 2011; Puhl, Moss-

Racusin, Schwartz & Brownell, 2008; Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 

2008). De flesta stigmatiserande erfarenheterna upplevdes av deltagarna i relationer med 

främmande människor, och baserades på moraliska fördömanden av varför deltagarna var 

överviktiga (Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011). Deltagarna önskade att omgivningen 

inte skulle döma dem efter deras yttre och att de skulle få möta respekt, vänlighet samt att folk 

ska förstå att de inte själva vill vara överviktiga (Puhl et al., 2008). Många deltagare upplevde 

stigmatisering och diskriminering relaterat till övervikt, som att främlingar kommenterade 

deras vikt, särskilt när de handlade mat eller kläder (Lewis et al., 2011; Thomas et al., 2008). 

Diskriminering upplevdes i olika former av deltagarna i situationer i det dagliga livet 

(Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011; Chang, Liou, Sheu & Chen, 2004; Hayden, 

Dixon, Dixon, Playfair & O’Brien, 2010; Ogden & Clementi, 2010). De yngre deltagarna 

upplevde social diskriminering mer än de äldre, exempelvis genom att de inte blev medbjudna 

till sociala aktiviteter i samma utsträckning som deras vänner som inte är överviktiga. 

Deltagarna berättade om att samhällets diskriminering förekom i olika möten med familj, 

kompisar, skola, arbetsplatser (Hayden et al., 2010) och sjukvårdspersonal (Hayden et al., 

2010; Creel & Tillman, 2011). De upplevde att biträden i affärer var ovilliga att assistera 

överviktiga (Greenwald et al., 2004), de blev ignorerade av dem och affärsbiträdena vägrade 

att tilltala dem (Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011).  

Deltagarna beskrev att de värsta erfarenheterna av stigmatisering var i form av verbala 

fördomar, negativa kommentarer, förolämpningar, bli kallade nedsättande namn, retade och 

att människor gör sig roliga på deras bekostnad på grund av deras övervikt (Creel & Tillman, 

2011; Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011; Puhl et al., 2008; Hayden et al., 2010; 

Ogden & Clementi, 2010). Deltagarna upplevde fördomar till överviktiga och deras vanor 

(Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011; Puhl et al., 2008; Hayden et al., 2010). Deras 

övervikt användes för att ifrågasätta deras roller och förmågor (Greenwald et al., 2004; Lewis 

et al., 2011) exempelvis arbetsförmågan (Greenwald et al., 2004). I flera studier framkom att 

deltagarna upplevde fördomar från andra om att de skulle vara lata (Greenwald et al., 2004; 

Lewis et al., 2011; Puhl et al., 2008; Hayden et al., 2010; Ogden & Clementi, 2010). 

Deltagarna beskrev hur de upplevde diskriminering i olika jobbsammanhang och att det 

inverkade på deras jobbkarriär (Lewis et al., 2011; Thomas et al., 2008; Hayden et al., 2010; 

Ogden & Clementi, 2010). I Ogdens & Clementis studie, (2010) beskrev deltagarna att de inte 



11 

 

blev befordrade lika ofta som andra (a.a.). Deltagarna beskrev att kollegorna konstant gav 

dem diettips och viktminsknings tips. På vissa arbetsplatser hade policys införts som hindrade 

dem från att bli befordrade på grund av övervikt. Deltagarna beskrev att de inte hade tillgång 

till listor att skriva upp sig på till möjlig befordran inom yrket. Deras övervikt beskrevs som 

ett hinder för deras prestationsförmåga, även då det är uppenbart att vikten inte har någon 

inverkan på arbetsuppgifterna, vid exempelvis arbete med att utforma webbsidor (Lewis et al., 

2011). Flera deltagare beskrev att de upplevt att de inte har fått jobb eller att de blivit 

avskedade på grund av sin övervikt (Thomas et al., 2008). 

 

7.3 Relationen till sig själv och andra 

Olika tankar och känslor om sig själv, sin kropp och relation till andra utgör återkommande 

beskrivningar från deltagarna. Övervikten beskrevs påverka känslorna inför sin kropp och 

dess utseende, samt känslor och uppfattningar kring sig själv som person (Chang, Chang & 

Cheah, 2009; Befort, Thomas, Daley, Rhode & Ahluwalia, 2008; Greenwald, Golden & 

Rogge, 2004; Chang, Liou, Sheu & Chen, 2004; Hayden, Dixon, Dixon, Playfair & O’Brien, 

2010; Ogden & Clementi, 2010). Att vara överviktig beskrevs i flera studier ha stor inverkan 

på självkänsla och självförtroende (Greenwald et al., 2004; Lewis et al., 2011; Chang et al., 

2004; Hayden et al., 2010; Ogden & Clementi, 2010). Förhållandet till sin överviktiga kropp 

beskrev deltagarna i skilda ordalag. En del deltagare beskrev sin kropp med positiva ord 

(Befort et al., 2008; Greenwald et al., 2004). De kände sig vackra och attraktiva “trots” sin 

övervikt (Greenwald et al., 2004) och att skönhet och självförtroende kommer inifrån, att det 

inte har med utseende eller specifik kroppsstorlek att göra (Befort et al., 2008). De upplevde 

sig själva som generösa, utåtriktade och att de hade gott självförtroende (Thomas, Hyde, 

Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008; Ogden & Clementi, 2010). I hälften av 

resultatartiklarna uttryckte deltagarna negativa känslor till sin kropp som att de hatar sin 

kropp och att de tycker den är ful och att de är missnöjda med att vara överviktiga (Chang et 

al., 2009; Befort et al., 2008; Greenwald et al., 2004; Hayden et al., 2010; Ogden & Clementi, 

2010). Flera deltagare beskrev hur de kände sig obekväma utan kläder och att de ogillade och 

undvek att se sig i spegeln när de var nakna (Befort et al., 2008; Ogden & Clementi, 2010). 

Merril och Grassley, (2008) och Ogden & Clementis studie, (2010) visade att negativa 

känslor kan resultera i att individen mentalt distanserar sig från sin fysiska kropp och att 

deltagarna kände sig annorlunda och onormala på grund av sin övervikt (Merril & Grassley, 

2008; Ogden & Clementi, 2010;). 
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Deltagarna beskrev smärtsamma upplevelser av hur de blivit sårade vid viktrelaterad 

mobbning, skämt och avsiktliga kommentarer. Vilket ledde till att de blev mer självmedvetna 

och att de kände sig arga, sårade och förtvivlade (Puhl et al., 2008; Chang et al., 2004). 

Upplevelser av skuld för att de är överviktiga är vanligt och dåligt självförtroende är ett 

resultat av samhällets stigmatiserande attityd mot dem (Greenwald et al., 2004; Chang et al., 

2004; Ogden & Clementi, 2010). Erfarenheter av att ha blivit socialt isolerade och retade som 

barn beskrevs kunna ge långvariga emotionella konsekvenser (Thomas et al., 2008; Chang et 

al., 2004). Flera deltagare beskrev hur missförstånd och diskriminering i barndomen 

resulterade i djupt rotade känslor av underlägsenhet och skam som följde dem in i vuxenlivet 

(Greenwald et al., 2004; Chang et al., 2004; Hayden et al., 2010). Känslor av skuld och skam 

relaterat till sin övervikt togs upp av deltagarna som en stor del i deras känsloliv (Creel & 

Tillman, 2011; Lewis et al., 2011; Puhl et al., 2008). Deltagarnas sociala liv påverkades av 

övervikten (Lewis et al., 2011; Thomas et al., 2008; Hayden et al., 2010). Människors 

attityder och det sätt deltagarna upplevde att de bemöttes med gjorde att de ofta undvek att 

delta i aktiviteter. Yngre deltagare upplevde att de kände sig socialt exkluderade när folk inte 

tog sig tid att lära känna dem, vilket gjorde att de kände sig osynliga (Lewis et al., 2011; 

Hayden et al., 2010). Deltagare beskrev skadade relationer på grund av övervikten på alla 

nivåer i deras liv (Thomas et al., 2008). Det vill säga inte bara relationer mellan individer, 

utan också i samhället till överviktiga som grupp. Det beskrevs även att relationer med 

vårdpersonal skadades. Övervikten leder till att vissa deltagare får dåligt självförtroende, blir 

deprimerade, drabbas av ätstörningar isolerar sig samt att de kan ha en oförmåga att 

upprätthålla nära relationer (a.a.).  

 

7.4 Upplevelser från möten med vården 

Patienter har blandade erfarenheter av sitt möte med hälso-och sjukvårdspersonal. Frågan 

ställs av deltagare huruvida överviktiga får samma kvalitet på vården som någon som inte är 

överviktig, eftersom det upplevs som att sjuksköterskorna inte ser överviktiga patienter som 

lika förtjänta av samma kvalitativa hälsovård (Creel & Tillman, 2011). 

Få patienter uppgav att vårdpersonalen väntade med att ta upp deras vikt innan de själva 

tog upp den (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008; Hayden, Dixon, 

Dixon, Playfair & O’Brien, 2010), vilket inte uppskattades av patienterna då de ansåg att de 

redan är medvetna om sin övervikt. På grund av det upplevde patienterna det som att de blev 

idiotförklarade och negativt bemötta (Merril & Grassley, 2008; Greenwald, Golden & Rogge, 

2004). I flera studier framgår att patienter ofta upplevde att de blev avfärdade när de kom till 
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sjukvården med sina hälsoproblem (Merril & Grassley, 2008; Creel & Tillman, 2011; Puhl, 

Moss-Racusin, Schwartz & Brownell, 2008; Hayden et al., 2010). Patienterna upplevde att det 

hälsoproblem de sökte hjälp för inte togs på allvar och att personalen uttryckte att om de bara 

gick ned i vikt skulle alla hälsoproblem lösa sig (Hayden et al., 2010; Creel & Tillman, 2011; 

Puhl et al., 2008). Flera patienter berättade om negativa upplevelser, som att ha blivit 

förödmjukade och att de inte kände sig respekterade av sjukvårdspersonal, (Merril & 

Grassley, 2008; Greenwald et al., 2004; Thomas et al., 2008) och att sjuksköterskor fällde 

negativa kommentarer (Creel & Tillman, 2011). Patienterna upplevde att sjuksköterskor 

bidrog till känslor av skam genom att visa samma stigmatiserande beteenden som i samhället 

i stort. Dessutom upplevde patienterna att sjuksköterskorna inte förstod hur deras beteende 

påverkade dem emotionellt (Creel & Tillman, 2011). Bland de erfarenheter patienter i 

studierna nämnt finns, negativa yttranden om deras kroppsstorlek, att sjuksköterskor 

grimaserade när de såg dem och att patienterna upplevde en ovilja hos sjuksköterskorna att 

fysiskt beröra dem (Creel & Tillman, 2011). Patienter uppgav också att de fick kämpa för att 

få respekt från sjuksköterskorna (Greenwald et al., 2004) och att de blev skuldbelagda av 

sjuksköterskorna då det till exempel var svårt att sätta en PVK, perifer venkateter på grund av 

deras övervikt (Creel & Tillman, 2011).  

En del patienter upplevde positivt bemötande eftersom de blev bemötta med respekt av 

vårdpersonal och sjuksköterskor. Det ledde till att patienterna kände sig positivt inställda till 

att följa de hälsoråd de fick (Merril & Grassley, 2008). Patienterna uppskattade när 

vårdpersonal tog sig tid att prata om deras hälsa och välmående i stort. De hade positiva 

erfarenheter av att vårdpersonalen var starka försvarare av deras behandling och vård 

(Thomas et al., 2008). 

Patienterna berättade att de förväntade sig svårigheter i vårdutrymmen som till exempel 

väntrum, på grund av sin kroppsstorlek (Merril & Grassley, 2008;). Utrustning som 

sjukhussängar var för smala, blodtrycksmanschetter passade inte (Merril & Grassley, 2008; 

Creel & Tillman, 2011) och att de patientskjortor som erbjöds var för små (Merril & Grassley, 

2008; Hayden et al., 2010). Patienterna berättade även om att de hade svårigheter att hitta 

sittplatser i väntrum och undersökningsrum (Merril & Grassley, 2008; Creel & Tillman, 

2011). Det fattades även utrustning som liftar och vågar som klarade deras vikt. Brist på liftar 

kunde ibland leda till att patienter nekades dusch på grund av personalens rädsla att skada sig 

vid ett eventuellt lyft av patienten om denne skulle falla i duschen. Sjuksköterskor pekade 

konstant ut skillnaden mellan överviktiga och normalviktiga i och med den specialutrustning 

som de behövde. Detta ledde till känslor av skam för den överviktiga patienten. I mötet med 
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sjuksköterskan kunde patienterna även känna skuld och tycka synd om den personal som 

behövde vårda en patient av större storlek. De kunde också känna skam inför att se vilket 

antal personal som behövdes för att kunna utföra vändningar (a.a.). 

    Patienterna beskrev olika former av stigmatisering i sjukvården (Merril & Grassley, 

2008; Creel & Tillman, 2011). Sjuksköterskor uttryckte förutfattade meningar baserat på 

deras utseende eller vikt. Exempelvis antogs deltagarna leva ohälsosamt, att de inte 

motionerade och att deras åkommor alltid berodde på övervikten. Sjuksköterskornas 

beteenden och attityder till överviktiga och att ge basal omvårdnad och behandlingar 

förstärkte patienternas känslor av utanförskap. De upplevde att de sågs som gnälliga patienter 

och att sjuksköterskorna var otåliga och att det var besvärligt att vårda överviktiga på grund 

av att specialutrustning behövdes. Att deras tillstånd var en olägenhet för sjuksköterskan och 

att de kände sig oönskade och icke förtjänta av sjuksköterskans omvårdnad och 

uppmärksamhet (Creel & Tillman, 2011). Patienterna beskrev att de ville bli sedda som 

individer med individuella problem snarare än att bli föremål för den senaste behandlingen för 

övervikt (Hayden et al., 2010; Thomas et al., 2008). Det framkom att många överviktiga 

patienter om möjligt försöker att undvika hälso- och sjukvården (Greenwald et al., 2004; 

Creel & Tillman, 2011), eftersom de upplevt dåligt bemötande tidigare inom vården (Creel & 

Tillman, 2011). Flera väntade en lång tid med att söka behandling eftersom de tyckte att det 

var skrämmande och stressande att möta vårdpersonal. Extra ångestfullt var det vid möten 

med för dem nya vårdare, vilket gjorde att de försökte om möjligt undvika att möta ny 

vårdpersonal (a.a.). 

 

7.5 Upplevelser av att kämpa med vikten 

Flertalet av studierna tar upp deltagarnas känslor och upplevelser inför strävan att gå ned i 

vikt. Deltagarna beskrev det som en evig kamp och något som upptog deras tankar konstant 

(Befort, Thomas, Daley, Rhode & Ahluwalia, 2008; Merril & Grassley, 2008; Greenwald, 

Golden & Rogge, 2004; Puhl, Moss-Racusin, Schwartz & Brownell, 2008; Thomas, Hyde, 

Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008; Chang, Liou, Sheu & Chen, 2004; Hayden, 

Dixon, Dixon, Playfair & O’Brien, 2010; Ogden & Clementi, 2010). Flera upplevde att 

omgivningen inte förstår hur oerhört svårt det är att gå ned i vikt och att behålla en eventuell 

viktnedgång (Merril & Grassley, 2008; Greenwald et al., 2004; Puhl et al., 2008). Deltagarna 

önskade att människor i deras omgivning skulle få uppleva, om så bara för en dag, de 

fördomar som en överviktig människa tvingas möta varje dag för att få ökad förståelse (Puhl 

et al., 2008). De beskrev desperata känslor av frustration mot sin vikt, att de hatade att vara 
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överviktiga och att de ofta tog ut det på sig själva genom att känna skuld över att de inte 

klarade av att tappa vikt (Greenwald et al., 2004; Puhl et al., 2008; Ogden & Clementi, 2010). 

Upprepade misslyckanden av att gå ned i vikt påverkade deras emotionella och psykiska hälsa 

och gjorde att de blev ledsna, kände sig skyldiga samt att de anklagade sig själva för att vara 

lata (Thomas et al., 2008; Chang et al., 2004). Anledningen till att deltagarna ville gå ned i 

vikt skiljde sig åt mellan yngre och äldre deltagare. Av de äldre deltagarna uppgavs främst 

hälsorelaterade orsaker till att vilja gå ned i vikt, medan de yngre deltagarnas primära 

anledning var skönhet och att vilja vara attraktiv. Hälsoaspekten togs inte upp av de yngre 

kvinnorna om de inte tillfrågades. Deltagarna uttryckte dock att hälsa borde vara den 

viktigaste anledningen till att vilja gå ned i vikt (Chang et al., 2004; Hayden et al., 2010). 

   Deltagarna beskrev flera olika fysiska hälsokonsekvenser av sin övervikt (Ogden & 

Clementi, 2010). Som till exempel diabetes, hjärtproblem och ledvärk men studien visade 

också att oro för sin hälsa är central i upplevelsen av att vara överviktig (a.a.). Ork och 

andnöd relaterat till övervikt var ett återkommande tema i tre av studierna (Chang, Chang & 

Cheah, 2009; Befort et al., 2008; Ogden & Clementi, 2010). Deltagarna kände sig begränsade 

av sin vikt genom att de: inte kunde böja sig lätt, hade svårigheter att gå upp flera trappor i 

streck, inte kunde sätta på sig strumporna, inte kunde leka med barnen eller att de inte orkade 

utföra hushållssysslor (Befort et al., 2008; Ogden & Clementi, 2010). Deltagarna beskrev att 

de blev hindrade av andnöd och blev tvingade att stanna upp och hämta andan vid fysisk 

ansträngning (Chang et al., 2009; Ogden & Clementi, 2010). De upplevde att deras övervikt 

gjorde dem mindre effektiva och att de fort blev utmattade. Deltagarna kände sig begränsade 

av sin brist på energi både i arbetslivet och till vardags (Chang et al., 2009; Befort et al., 

2008). Att gå ned i vikt skulle ge frihet och ork att utföra dagliga sysslor som att gå upp och 

nerför trappor, gå och handla utan att behöva pusta och stöna (Ogden & Clementi, 2010). 

 

8 Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi att granska hur tillvägagångssättet fungerat och vad det kan ha 

haft för påverkan på resultatet som framkom. Därefter diskuteras resultatet i 

litteraturöversikten. 

 

8.1 Metoddiskussion  

Litteraturöversikten har endast inkluderat kvalitativa studier i resultatet. Inkludering också av 

kvantitativa studier hade medfört data av annan karaktär än den som presenteras i kvalitativa 
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studier. Det skulle ha gett en bredare grund för resultatet. Vi valde att inte ta med kvantitativa 

studier med anledning av att det skulle ha komplicerat presentationen av resultatet då de olika 

resultaten ej är jämförbara med varandra. Det problematiska med att använda en 

litteraturöversikt som metod är att det inte har funnits tillgång till ursprungsmaterialet, vilket 

kan ha påverkat resultatet då det omedvetet kan ha gjorts egna tolkningar av vad data visar. 

Litteraturöversikten genomfördes ur enbart patientens perspektiv vilket kan vara en 

svaghet. Om även sjuksköterskans eller de närståendes perspektiv hade inkluderats, kunde det 

ha gett en bredare grund för resultatet. Syftet avgränsades dock till patientperspektivet med 

anledning av att patientens upplevelser är grunden för att vårdaren ska få kunskap om deras 

omvårdnadsbehov. Kunskapen kan bidra till en bättre vård. 

Litteraturöversikten har ett internationellt perspektiv då flertalet av de valda artiklarna har 

sitt ursprung i västerländska länder som USA, Storbritannien och Australien, medan två av 

artiklarna är skrivna i Asien (Taiwan och Malaysia), det ger en styrka åt resultatet. Författarna 

fann det intressant att patienters upplevelser av övervikt är beforskat i så begränsad 

utsträckning i de nordiska länderna. Av resultatartiklarnas informanter var en övervägande 

andel kvinnor. Om en jämnare könsfördelning uppnåtts skulle det ha kunnat påverka 

resultatet. Trots att upplevelser och känslor inte har ett bäst före datum begränsades 

sökningarna till att vara publicerade de senaste tio åren. Av de artiklar som valdes ut, är ingen 

skriven tidigare än år 2004, vilket ses som en styrka då det ger ett väl uppdaterat resultat som 

kan vara aktuellt för vården idag.  

Att ha varit två författare har varit en styrka då vi kunnat bidra med olika reflektioner och 

nya infallsvinklar utifrån vår livserfarenhet och erfarenheter från vården. En svaghet i 

analysen var att vi utifrån de teman vi formade omedvetet kunde förbise data som inte såg ut 

att höra någonstans. Allteftersom analysarbetet pågick uppkom dock nya teman och 

kategorier som kunde inkludera ny data. De teman och kategorier som skapades ses vara av 

övergripande karaktär för att så lite data som möjligt förloras. Svagheter i litteraturöversikten 

kan ha varit att flera artiklar bara har haft kvinnor bland deltagarna, vilket kan ha påverkat 

resultatet. En svaghet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är att majoriteten av artiklarna inte 

kommer från vårdvetenskapliga tidskrifter. Artiklar som inte publicerats i specifikt 

vårdvetenskapliga tidskrifter har därför granskats noga och kritiskt för att se om de har ett för 

vårdvetenskapens grundantaganden och för litteraturöversikten relevant perspektiv.  
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8.2 Resultatdiskussion  

Författarna skapade fem teman av deltagarnas och patienternas upplevelser. Det 

internationella perspektivet i litteraturstudien har i och med att det ingår studier från olika 

delar av världen, visat att människor har mycket likartade upplevelser vad gäller övervikt trots 

att förutsättningarna är skilda i de olika länderna. Gemensamt för alla artiklarna är att de tar 

upp negativa konsekvenser av att vara överviktig på olika sätt. 

I resultatet framgår i – annorlundaskap relaterat till miljö och kroppsstorlek och 

upplevelser av stigmatisering – otaliga situationer av stigmatiserande erfarenheter och 

upplevelser. Exempelvis att inte få rum i olika sittplatser eller att möta folks verbalt uttryckta 

fördomar. Resultatet visar att överviktiga personer är en utsatt grupp i samhället. De är 

föremål för en i många fall stereotyp bild om hur de är som personer och varför de är 

överviktiga. Upplevelser av att bli bemött med fördomar genom yttranden och negativt 

bemötande påverkar individens syn på sig själv och sin kropp.  

I världen idag är 500 miljoner människor överviktiga (WHO, 2012). Överviktiga personer 

utgör därmed en stor grupp i samhället. När det gäller offentliga miljöer och vården kan det 

utläsas av resultatet att överviktiga personer utestängs genom att miljöerna inte är anpassade 

för deras kroppsstorlek. Dessa länder har därför misslyckats med att bygga ett samhälle 

anpassat för alla. Vilket bekräftas av de upplevelser och erfarenheter som deltagarna 

beskriver. Att ständigt möta andras nedsättande blickar och kommentarer ger även känslor av 

att inte passa in i samhället. Flera studier beskrev hur upplevelsen av sig själv och sin kropp 

är tätt sammanlänkade och att självbilden, självkänslan och självförtroendet påverkas av att 

vara överviktig och hur kroppen förändras. Vi tolkar detta i likhet med Dahlbergs definition 

av livsvärldsperspektivet som att upplevelsen påverkas av den överviktiga kroppen och 

därmed påverkas också självbilden av övervikten. Genom livsvärldsperspektivet förklarar 

Dahlberg och Segesten (2010) att en förändrad kropp leder till en förändrad upplevelse. 

Självkänslan och identiteten är tätt sammankopplade med upplevelsen av den levda kroppen 

(Dahlberg & Segesten, 2010 s.134). Detta bekräftas i studierna av Overgaard (2002) och 

Christiansen,   Borge och Fagermoen (2012) där det talas om att en disharmoni med kroppen 

leder till låg självkänsla (Overgaard, 2002; Christiansen et al. 2012). Overgaards studie syftar 

till att beskriva överviktiga människors upplevelser av att leva med övervikt och beskriver hur 

distanserade deltagarna kände sig gentemot sin kropp (Overgaard, 2002). Christiansens studie 

(2012) ämnar beskriva upplevelser av det dagliga livet hos överviktiga och tar upp hur 

självbilden påverkas av att vara överviktig (Christiansen et al., 2012). 
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I kampen med vikt framgår att deltagarna känner sig distanserade från sin kropp, att de inte 

hör ihop med den. De ger uttryck för att de inte identifierar sig som överviktiga, trots att deras 

kropp är det. I flera studier från vårt resultat uppger deltagare att de avskyr sin kropp och 

uttrycker stort missnöje med att vara överviktiga. Detta bekräftas av studien av Overgaard 

(2002) där ett framträdande tema är att deltagarna uttrycker starkt ogillande av sin kropp och 

att det påverkar deras självbild. Studien beskriver deltagarnas svårigheter att bryta sedan 

barndomen invanda ätvanor. Den tar även upp att en förutsättning för harmoni är acceptans av 

sin kropp (a.a.). Vi anser i enlighet med Dahlberg och Segesten (2010) att förändring av 

kroppen, exempelvis vid viktuppgång, kan leda till att personen inte känner tillhörighet med 

sin kropp. Detta kan beskrivas som en förändring av livsvärlden, och därmed förändras 

upplevelsen av livet självt (Dahlberg & Segesten 2010, s.133). 

Det framkommer i resultatet att det skiljer sig mellan unga och äldre deltagare när det 

gäller av vilken anledning som de önskar och kämpar för att gå ner i vikt. Unga deltagare vill 

ofta gå ner på grund av att de vill se bra ut och vara attraktiva, medan äldre deltagare uppgav 

att de vill gå ner i vikt för att slippa eller undvika att förvärra negativa hälsokonsekvenser av 

övervikten. En tolkning vi gör är att de yngre deltagarna, på grund av sin ålder, kanske inte 

har uppfattat de kroppsliga besvär och hälsoproblem som de äldre deltagarna har upplevt eller 

oroar sig för. Därför känns de kroppsliga hälsoproblemen inte lika aktuella för de yngre 

deltagarna. De yngre deltagarna upplevde diskriminering och samhällets skönhetsideal 

starkare. På grund av att deltagarna var övervägande kvinnor kan det ha haft inverkan på 

resultatet, då vi upplever att massmedias bild av skönhetsideal är mer fokuserat på kvinnor 

och deras kroppsform, än det skönhetsideal som råder för män. Studien av Waller, Lampman 

& Lupfer-Johnson (2012) som utförts på psykologistudenter och sjuksköterskestudenter 

bekräftar att de undermedvetna negativa attityderna mot överviktiga är starkare när det gäller 

kvinnor än män (Waller, Lampman & Lupfer-Johnson, 2012). En annan aspekt av 

viktminskningsfrågan är att det kanske inte handlar om att bli hälsosam. I ett samhälle där 

utseende i allmänhet är mycket viktigt och där idealet är att vara smal, handlar det ofta om att 

uppnå ett skönhetsideal. Sjuksköterskans uppgift och ansvar är bland annat att förklara 

konsekvenser av livsstil och att motivera personer till en hälsosam livsstil (Socialstyrelsen, 

2005 s.11-12). För att kunna axla den hälsofrämjande rollen, menar vi att det är bra att veta 

vad som motiverar personer till förändring, i det här fallet viktminskning. Samt att ha en 

förståelse för den kamp viktnedgång kan vara. I likhet med Dahlberg och Segesten, anser vi 

att kunna sätta sig in i personens livssituation och därmed livsvärld, är att skapa goda 

förutsättningar till förståelse för patientens situation. Vi anser att genom att förstå patientens 
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situation bättre kan sjuksköterskan också sätta sig in i patientens svårigheter eller möjligheter 

att förändra sin situation (Dahlberg & Segesten, 2010 s.127). 

I Lewis, Hyde, Castle, Blood och Komesaroffs studie (2007) framkommer att de allmänna 

hälsoråden angående övervikt inte överensstämmer med överviktiga personers upplevelser av 

att vara överviktig. Deltagarna var måna om att poängtera att de hela tiden försöker maximera 

sin hälsa och välmående. De vill att allmänna hälsoråd ska riktas från BMI-kriterier och i 

stället fokusera mer på hälsa. och att de befintliga råden har en negativ klang som leder till 

moraliska fördömanden av deras riskabla beteende, de bör riktas mer mot positiva råd om 

fördelarna med hälsosamma beteenden som träning. Deltagarna upplevde att hälsoråden var 

alltför förenklade och smalt fokuserade. Råden ignorerar den kamp många överviktiga 

personer har med sin vikt och tar inte sociokulturella aspekter, fysiska miljöer i beaktande 

som kan påverka individerna och resultaten. Förenklade råd om komplexa hälsoproblem är 

inte bara ineffektiva utan kan vara stigmatiserande för dem vars beteenden råden försöker 

förändra (Lewis, Hyde, Castle, Blood & Komesaroff, 2007). 

I möten med vården beskriver deltagarna att de ofta upplever att deras hälsoproblem 

avfärdas som endast överviktsproblem och att alla problem kan lösas med hjälp av 

viktminskning. Patienterna gav uttryck för att de ville bli sedda som unika individer med 

unika hälsoproblem. Övervikten är en konsekvens av olika bakomliggande problem hos olika 

individer, patienterna upplevde att vårdarna endast lyfter fram övervikten som problem. Detta 

är något som skapar känslor av frustration. Vi anser att det kan ses som en brist på förmåga att 

se på överviktiga personer med ett holistiskt synsätt eftersom alla interventioner koncentreras 

till att handla om enbart kroppen och dess övervikt. Förståelse utifrån ett livsvärldsperspektiv 

för patientens upplevelser och bakomliggande orsaker saknas hos sjuksköterskor. Upplevelser 

hos patienter av att sjuksköterskan anser att det är betungande eller motbjudande att vårda 

patienter av större storlek, påverkar vårdrelationen negativt eftersom de ser sig som en 

belastning för sjuksköterskan. Vi anser i likhet med Dahlberg och Segesten (2010 s.127) att 

ett empatiskt och lyhört förhållningssätt kan underlätta för sjuksköterskan att bättre förstå och 

sätta sig in i patientens livsvärld och därmed skapa en känsla av trygghet hos patienten. 

I möten med vården framkommer även att bristen på eller avsaknaden av resurser och 

utrustning i sjukvårdssammanhang får patienten att känna sig annorlunda och att inte passa in. 

Detta framkom även i studien utförd av Singh, Arthur, Worster, Iacobellis och Sharmas 

(2007), som visar att både sjuksköterskor och patienter upplever att det finns en brist på 

tillräcklig utrustning i förhållande till patientens BMI, som exempelvis patientskjortor, 

blodtrycksmanschett, säng, toaletter och liftar. Det förstärker känslan av skam och förnedring 
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som samhällets stigmatisering av överviktiga leder till (a.a.). Sjukvården har enligt lag en 

skyldighet att behandla alla patienter lika och att skapa förutsättningar för att tillgodose 

patientens behov av trygghet (HSL, 2012). I vården är inte alltid utrustningen anpassad för 

överviktiga patienter, eftersom deras kroppsstorlek ligger utanför normen. Vi anser att det är 

allvarligt då svenska hälso- och sjukvårdslagen säger att målet är lika vård på lika villkor för 

alla i befolkningen (HSL, 2012).  

De överviktiga patienterna i studierna upplever att sjuksköterskor har förutfattade 

meningar om deras livsstil. Vi menar i likhet med Dahlberg och Segesten (2010) att 

sjuksköterskor behöver förståelse för och sätta sig in i patientens livssituation för att kunna 

veta hur övervikten påverkar personens liv och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010 s.128). I 

Merril och Grassleys studie (2008) framgår att de patienter som uppgivit att de blivit bemötta 

med respekt och värdighet upplever att de har haft viljan att ta till sig de råd om 

livsstilsförändringar som givits av sjukvårdspersonal (Merril & Grassley, 2008). Det visar att 

ömsesidig respekt är en förutsättning för att dels kunna stödja patienten i dennes livssituation 

dels stödja patienten att genomföra hälsosamma livsstilsförändringar. 

Att flera patienter uppgav att de upplevt nedsättande kommentarer och mött 

stigmatiserande beteende i vården anser vi är nedslående. Det tolkar vi tyder på att flera 

sjuksköterskor har samma negativa attityder och fördomar som resten av samhället. 

Litteraturstudien (Brown, 2006) bekräftar att det förekommer att sjuksköterskor har negativa 

attityder till överviktiga patienter. Den beskriver även att sjuksköterskan syn på vad som 

orsakat övervikten avgör vilka attityder som sjuksköterskan uttrycker. Exempelvis om lathet 

ses som orsaken till övervikten, bidrar det till negativa attityder och fördomar om patienten 

(a.a.).  

 

9 Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva överviktiga personers upplevelser av att leva 

med övervikt. Av resultatet framgick olika svårigheter som hör samman med att vara 

överviktig. Stigmatiserande attityder genomsyrar överviktiga personers möten med samhället. 

Överviktiga personer känner sig begränsade av att olika miljöer i samhället inte är anpassade 

för dem, samt att anpassad utrustning saknas och att det kan leda till känslor av 

annorlundaskap. Resultatet visar att det i vården finns samma problematik och att det även 

förekommer samma typer av fördomar och negativa attityder som i resten av samhället hos 

vårdpersonal. Övervikten påverkar många saker hos individen så som dennes självbild, 
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självförtroende och kroppsuppfattning men också personens förmåga att upprätthålla sociala 

relationer. En central del i de överviktigas liv är kampen med vikten.  

Vi anser att förståelse för individens livsvärld underlättar en helhetssyn på den unika 

människa vi alla är oavsett yttre attribut. Med ett livsvärldsperspektiv kan kunskapen om och 

förståelsen för individens livssituation och livsval öka. Litteraturöversikten har bidragit med 

kunskap om överviktigas upplevelser av att leva med övervikt och vad det innebär. Utifrån 

detta anser vi att omvårdnaden av överviktiga patienter i högre grad behöver personcentreras 

och ta hänsyn till den personliga upplevelsen av att leva med övervikt. 

 

9.1 Praktiska implikationer för vården 

Överviktiga patienter önskar bli bemötta med respekt och värdighet och vill bli sedda som 

unika individer med specifika problem. Det anser vi är vad alla människor som söker sig till 

vården önskar sig. Av resultatet kan utläsas att det inte är en självklarhet, därför anser vi som 

sjuksköterskor att detta är viktigt att beakta. För att kunna förändra sjuksköterskors och 

vårdpersonals attityder som försvårar bemötandet av överviktiga patienter, behövs utbildning 

och kunskap om deras livssituation och förståelse för överviktiga personers individuella 

upplevelser. Fördomar och negativa attityder bekämpas genom olika sätt att skapa kunskap. I 

teorin är det lätt att belysa dessa fördomar, negativa attityder och problem, men det finns en 

svårighet i att uppmärksamma och åtgärda detta i praktiken inom vården. Vi anser att 

bristande utrustning kan leda till utsatta situationer för sjuksköterskan som till viss del har 

ansvar för både vårdpersonals och patienters säkerhet vilket kan bidra till stigmatisering av 

överviktiga patienter och negativa attityder mot dem. Det krävs av ledningen att identifiera 

dessa brister för att kunna åtgärda dem. De här bristerna i vården måste främst åtgärdas på 

organisationsnivå då de till stor del är av ekonomisk karaktär. En slutgiltig fundering från vår 

sida är om samhället är utformat efter idealet eller efter hur befolkningen faktiskt ser ut. 

Resultaten från denna litteraturstudie visar att olika miljöer i samhället och inom vården 

behöver anpassas för att möta behov hos överviktiga patienter, för att inte förstärka ytterligare 

upplevt utanförskap. 

 

9.2 Fortsatt forskning 

Författarna efterlyser fler studier på mäns upplevelser av övervikt. Det skulle möjligtvis ge ett 

annat resultat som skulle komplettera bilden än det författarna fått fram i den här 

litteraturöversikten. Att få veta hur både män och kvinnor upplever sin livssituation skulle ge 

en mer nyanserad bild. Det vore intressant att se eventuella skillnader i upplevelserna mellan 



22 

 

könen för att se om kvinnor är mer utsatta av den negativa påverkan övervikten utgör i 

relation till sig själv och andra. Sjuksköterskeperspektivet är inte väl studerat då det gäller 

attityder till överviktiga patienter. Sjuksköterskor behöver upplysas om vad det finns för 

attityder och hur de påverkar vårdandet ur patienternas perspektiv. Det är betydelsefullt 

särskilt för sjuksköterskor att veta om sina egna fördomar och attityder gentemot olika 

patientgrupper. 
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