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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Övervikt är ett av vårt samhälles största folkhälsoproblem. Med en 
ökande andel överviktiga personer följer en ökning av antalet komplikationer 
som framtida hjärt- och kärlsjukdom och onormal sockeromsättning. Övervikten 
påverkar människans sätt att uppleva livskvaliteten, med hänsyn till faktorer 
såsom lidande, hälsa samt välbefinnande. Syfte Studiens syfte är att beskriva 
vuxna människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma i vardagen. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på tio vetenskapliga 
artiklar. Resultat: I studien framkom det att överviktiga personer hade upplevt 
många lidande situationer i relation till övervikten. Dessa situationer kunde 
uppstå i samband med att andra personer yttrade elaka kommentarer, ignorerade 
eller diskriminerade dem för deras övervikt. Övervikt kunde även utgöra fysiska 
hinder vilket ledde till isolering och utanförskap. Slutsats: I studien 
framkommer det att vuxna människor upplever sin vardagsvärld begränsad i 
samband med deras övervikt samt sämre livskvalite. Övervikt är ett komplex 
tillstånd där många aspekter måste tas till hänsyn till för att skapa sig en 
fullständig bild av hur det är att leva med övervikten.  
 

 
    Nyckelord: känslor, psykosociala faktorer, upplevelse, övervikt/fetma. 
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INTRODUKTION  
 
Övervikt är ett av vårt samhälles största folkhälsoproblem (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009). Som överviktig kan det vara svårt att visa sin kropp ute 
och delta i olika aktiviteter. Detta kan i sin tur skapa en negativ spiral med till 
exempel stillasittande, isolering, självförakt samt ökad känsla av skuld och 
skam. Den fysiska attraktionen är ofta ansedd vara obefintlig hos personer med 
övervikt.  
 
Med en ökande andel överviktiga personer följer en ökning av antalet 
komplikationer som framtida hjärt- och kärlsjukdom och onormal 
sockeromsättning (Britton 2005). Detta innebär att dessa personer uppsöker 
vård samt blir behandlade på olika sjukvårdsinstitutioner. Inom vården möter 
sjuksköterskorna överviktiga personer i flera vårdsituationer (Lindroos & 
Rössner, 2007).  En sjuksköterska har ett stort ansvar att ge personer som 
uppsöker vård ett rättvist och icke dömande bemötande. Ökad förståelse för hur 
personer med övervikt och fetma upplever sin livsvärld kan bidra till att minska 
de negativa attityder som förekommer såväl inom hälso- och sjukvården som 
samhället (Crandall, 1994).  
 

BAKGRUND  
Övervikt och fetma 
Enligt Britton (2005) ökar fetma och övervikt bland alla åldersgrupper, ras och 
etniska grupper. Det beräknas utgöra ett globalt problem som kommer att 
fortsätta öka. I Sverige har omkring en halv miljon personer fetma och omkring 
2,5 miljoner är överviktiga (a.a.). Fetma och övervikt har inte riktigt samma 
betydelse. Fetma är ett allvarligt tillstånd, en sjukdom, medan övervikt kan leda 
till att man insjuknar i fetma (Flodmark & Nowicka, 2006). Emellertid har 
författarna av den här studien beslutat att använda termen övervikt, där både 
övervikt och fetma ingår i termens betydelse. 
 
Ett enkelt sätt att fastställa om en person lider av övervikt är att räkna ut BMI- 
Body mass index. BMI anger förhållandet mellan en persons längd och vikt. En 
normalviktig person har ett BMI mellan 18,5 och 25, en överviktig ligger på 25 
till 30. BMI på över 30 tyder att personen lider av fetma. Det är dock viktigt och 
förstå att denna beräkning inte gäller för alla (Flodmark & Nowicka, 2006).  
BMI kan variera beroende på fettcellernas placering och kroppsbyggnad. En 
vältränad person med mycket muskelmassa kan få ett högt BMI utan att vara 
överviktig (Lindroos & Rössner, 2007). 
 
Övervikt utvecklas efter en längre tid som ett resultat av en obalans mellan 
energiintag och energiförbrukning. Faktorer som bidrar till utvecklingen av 
övervikt och fetma är genetiska, biologiska, sociala, psykologiska och kulturella 
(Melin, 2001). I dagens samhälle rör människor sig mindre och äter onyttigare 
mat än förr. Människors övervikt har uppstått på grund av en förändrad livsstil, 
snarare än förändringar i generna (Edlund & Zethelius 2009). En del av 
vardagslivet som tidigare krävde stor muskelaktivitet har kompenserats av 
transportmedel som till exempel bilar,  
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hissar och rulltrappor; samt att datorerna och teven har tagit över den fysiska 
aktiviteten.  I epidemiologiska undersökningar framstår det tydligt att 
övervikiga personer löper en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, hypertoni, depressioner och vissa cancersjukdomar jämfört med 
människor som har en normal kroppsvikt (Britton 2005). 
 
I studien av Bidgood & Buckroyd, (2005) framhävs det att överviktiga personer 
upplever att det finns många allmänna fördomar och stigmatisering av personer 
med övervikt. Det framkommer även att övervikiga personer upplever sig vara 
mer stigmatiserade ju mer de gick upp i vikt (a.a.). Stigmatisering innebär att 
samhället lägger en negativ klang i beteenden och de synliga avvikelserna hos 
den enskilde individen. Samhället skapar normer och värderingar, och att avvika 
från dessa kan leda till stigmatisering. Detta kan medföra till att stigmatiserade 
personer drar sig undan från det sociala livet (Acorn & Joachim, 2000). Både 
överviktiga män och kvinnor upplever minskat deltagande i gruppverksamheter 
och andra former av uteliv och socialt umgänge (Lindroos & Rössner, 2007). 
Goffman (2002) menar att när en människa tvingas till isolering och går miste 
om den hälsosamma stimulansen som daglig social samvaro, resulterar i att 
individen blir lätt misstänksam, deprimerad, ängslig och förvirrad. Enligt 
Sullivan, Karlsson, Sjöström, Backman, Bengtsson, Bouchard, Dahlgren, 
Jonsson, Larsson, och Lindstedt, (1993) finns det ett tydligt samband mellan 
depressiva symptom och mycket överviktiga personer. Det framkommer även 
att depression är tre till fyra gånger högre hos svårt överviktiga personer än hos 
normalviktiga individer (a.a.). 
 
Övervikt kan ge allvarliga konsekvenser som kan kräva långvarig vård, som i 
sin tur orsakar fysiska hinder och minskad livskvalité. Vid kraftig fetma kan 
livskvalitén vara lika låg som hos personer med ryggmärgsskador, svår kronisk 
smärta och avancerade cancersjukdomar (Sullivan, Karlsson, Sjöström et al. 
1993). Den emotionella, fysiska och sociala hälsan visar sig vara sämre i 
jämförelse med normalviktiga. Dessa faktorer hör ihop och bidrar till att 
upplevelsen av livskvaliteten blir sämre. Övervikt handlar inte enbart om den 
fysiska kroppsuppfattningen, även det psykiska lidandet av att vara överviktig 
kan innebära stora påfrestningar. Övervikten påverkar människans sätt att 
uppleva livskvaliteten med hänsyn till faktorer såsom lidande (Edlund & 
Zethelius, 2009). Enligt Wiklund (2003) beskrivs det att upplevelser och 
uppfattningar av människans livsvärld är personliga och det går inte att 
generalisera upplevelser. Alla människor har olika erfarenheter och skapar sin 
egen tolkning av en händelse (a.a.).  

 
Teoretisk referensram         
Livsvärld 
Enligt Dahlberg, Fagerberg, Segesten, Nyström, och Suserud, (2003) innebär 
livsvärldsperspektivet att se, förstå och beskriva, samt analysera världen, eller 
delar där utav, så som den upplevs av människor. Livsvärlden är den världen så 
som vi uppfattar den. Den består exempelvis av minnen, eller människans 
upplevelse av vardagsvärlden.  
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Dahlberg m.fl. (2003) menar vidare att människor upplever världen och har 
tillgång till livet genom den egna kroppen. Detta innefattar begrepp såsom 
människans subjektiva och levda kropp. Det är just genom den subjektiva 
kroppen som människan har tillgång till livet, då den subjektiva kroppen 
inrymmer fysiska, psykiska, existentiella samt andliga aspekter av livet. I 
studien av Bidgood och Buckyard (2005) framkommer det att överviktiga 
personer led inte endast av fysiska besvär men även psykiskt lidande blev mer 
påtaglig med ökande BMI (a.a.). Detta bekräftas likaså i studien av Sullivan 
m.fl. (1993). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär begreppet subjektiv 
kropp, att kroppen inte kan ses som ett objekt, istället ska den förstås som ett 
subjekt, något levande. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) innebär livsvärlden den 
levda världen, det vill säga människans dagliga tillvaro och vardagsvärld. Att se 
världen ur ett livsvärldsperspektiv ger en möjlighet att förstå, beskriva, se samt 
analysera helheten och delarna av livsvärlden så som den upplevs av 
människan. I vanliga fall ser människan kroppen som en helhet, men vid skada 
eller sjukdom uppstår problem då det plötsligt rör sig om en förlorad förmåga, 
en förlorad tillgång till livet och världen. Varje förändring i kroppen medför en 
förändring av att uppleva världen och livet. En människa som kan hantera sitt 
liv, hälsa och lidande, upplever sig som en hel människa (Eriksson, 1995, 
Dahlberg et al. 2003).  

 
Lidande  
Enligt Eriksson (2004) har människor alltid någon form av livslidande i sitt liv, 
till exempel när en person är deprimerad, eller upplever smärta och ångest. 
Smärta är en varningssignal för människan att något är på tok, och så fungerar 
också lidandet på det psykiska och andliga planet. Lidande och hälsa hör ihop 
och är en naturlig del av livet, och innebär att människan utvecklas och skapar 
en ny helhet, på så sätt uppnås en bra hälsa. Lidandet behöver inte innebära att 
hälsan utesluts, hälsa kan upplevas även om lidande är närvarande. En människa 
kan få negativa upplevelser i samband med sin sjukdom och det kallas då för 
sjukdomslidande. Det betyder att lidandet kommer genom den kroppsliga 
smärtan eller genom det själsliga lidande (a.a.). Detta kan innebära en påtaglig 
och djup upplevelse av ensamhet samt känslor av bland annat skuld och skam 
(Dahlberg et al. 2003).      
 
En stor del av det lidande vi genomgår orsakas av andra människor, det vill säga 
när vi blir offer för någon annans persons agerande. Att bli illa bemött och 
behandlad av andra människor leder ofta till lidande. Det kan vara plågsamt att 
inte känna sig älskad, att inte vara efterfrågad, att inte bli förstådd eller 
respekterad (Dahlberg et al. 2003). Lidande kan ge upphov till att inte orka 
kämpa, då individen upplever sig sakna ett värde eller något syfte med livet. 
Människor uttrycker sitt lidande på olika sätt. Varje människas lidande är unikt, 
och handlar om att människan har berövats sin värdighet som människa. En 
sjuksköterska bör uppmärksamma en patients lidande och lindra lidandet. Inom 
vården kan det hända att personer med övervikt bemöts med mindre respekt 
eller diskriminering jämfört med personer med normalvikt (Lindroos & 
Rössner, 2007). Bidgood och Buckyard (2005) framhäver att överviktiga 
personer ibland upplever att vårdpersonalen har en dömande inställning.  
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Eriksson (2004) använder begreppet vårdlidande för att beskriva lidande i 
vården. Vårdlidande är ett onödigt lidande som uppstår i vårdsituationer på 
grund av inkompetens, dåligt omdöme samt bristande kommunikation mellan 
patienten och sjukvårdspersonalen (a.a.). 
 

SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva vuxna människors upplevelse av att leva med   
 övervikt och fetma. 
 

METOD 
Studien är en litteraturstudie där författarna valt att använda sig av en kvalitativ 
ansats. Kvale (1997) menar att fördelen med den kvalitativa ansatsen är att den 
ger en djupare förståelse av individens beteende samt skildrar olika syn och 
förhållningssätt som betraktar människan ur helhetsperspektiv som 
utgångspunkt (a.a.). Metoden skapar en möjlighet att fånga och förstå vuxna 
människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma. Innehållsanalysen av 
vetenskapliga artiklar, har genomförts enligt Graneheim och Lundmans (2004).  
 

 
Urval 
Denna litteraturstudie grundades på tio vetenskapliga artiklar. Av dessa 
vetenskapliga artiklar var nio stycken kvalitativa intervjustudier och en är 
baserad på kvalitativa litteraturstudier. Författarna till denna studie har använt 
databaserna Pubmed, Elin och Cinahl. Vid sökningen i Cinahl användes 
begränsningarna ”Peer Reviewed”, ” References Available”, ” Linked Full Text 
” samt att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000. Vid sökning i 
PubMed användes begränsningarna ”All Adult”. ”Linked full text” och att 
artiklarna skulle vara publicerade efter 2000.  I vissa fall användes trunkering av 
ord. Det trunkerades ord kännetecknas med tecken * på slutet (se Bilaga 1). 
Detta görs för att söka på flera böjningsformer och ändelser och därmed utvidga 
sökresultatet.  
 
Alla artiklar kvalitetsbedömdes utifrån Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis 
(2006) protokoll (se Bilaga 2). Sökorden som valdes att börja med var 
”Overweight OR Obesity”. Dessa ord kombinerades med olika sökord som 
feelings, experience, qualitative research, qualitative study, attitudes, 
psychosocial factors. De artiklar som skulle inkluderas i denna studie skulle 
beskriva överviktiga vuxna personers upplevelser. Ytterligare inklusionskriterier 
var att artiklar skulle vara publicerade efter år 2000. Inget specifikt kön eller 
land valdes ut eftersom författarna till denna studie strävade efter en så stor 
mångfald som möjligt. Artiklarna till i denna litteraturstudie skulle vara skrivna 
på engelska eller svenska eftersom författarna behärskar dessa språk bäst. 
Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats som berör personers livsvärld. 
Exklusionskriterier var åldersgruppen barn, då syfte till denna studie berör 
vuxna människors upplevelse, därmed har barn under 18 år exkluderas i studien. 
Artiklarna har granskats och kvalitetsbedöms utifrån Willmans, Stoltzs och 
Bahtsevanis (2006) protokoll (se Bilaga 3).  
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Kvalitetsbedömning av artiklarna graderades med nivårerna grad 1, grad 2 och 
grad 3, där grad 1 förklaras som en stark artikel , grad 2 som medel och grad 3 
som en svag artikel. Graderna är ett mått på artiklarnas kvalitet, då grad tre 
innebär att artikeln inte är av tillräcklig god kvalitet, alltså är svag och 
exkluderades Författarna till denna studie har valt ut artiklar som var de mest 
relevanta för syftet, samt att de uppfyllde kriterierna för att betraktas som 
vetenskapliga. Artiklarnas abstrakt har lästs igenom för att avgöra om de var 
relevanta för syftet. Därefter lästes hela artikeln för att få en mer klar bild om 
vad den handlade om. 

 
 
Analys 
Artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell. 
Med hjälp av modellen kan man på ett enkelt sätt ta ut det essentiella budskapet 
i artiklarna utan att tappa innehållet och innebörden. Budskapet i texten vara 
antingen manifest (det uppenbara) eller latent (det dolda).  Manifest analys 
innebär att beskriva det som direkt uttrycks i texten alltså det synliga i texten 
medan latent analys lyfter fram den underliggande i texten det vill säga 
forskarens egen tolkning av texten. För att skapa en helhetsbild lästes allt 
material enskilt upprepade gånger därefter gjordes en manifest innehållanalys 
med latenta inslag. Egna markeringar gjordes, som sedan diskuterades och 
sammanställdes. Utan att tappa sammanhanget plockades relevanta fraser, så 
kallade meningsenheter ut som främjade syftet. De olika meningsenheterna 
översattes sedan till svenska, utan att tappa innebörden. I nästa steg 
kondenserades enheterna, vilket innebär att dessa kortades ner så att det 
väsentliga innehållet i enheterna lyftes fram. Genom att färga de olika 
kondenserade meningsenheterna grupperades de och kodades i olika kategorier. 
Som sista steg samlades alla koder av likadan färg och användes som rubriker.  
 

RESULTAT  
Resultatet som berör vuxnas människors upplevelse av att leva med övervikt 
och fetma kommer att redovisas i fyra kategorier; skuld och skamkänslor, 
isolering och utanförskap, en negativ kroppsuppfattning, och upplevelse av 
stigmatisering. 
 
Skuld och skamkänslor 
Vikten sågs av överviktiga personer som något de själva hade orsakat och stod 
ansvariga för, vilket medförde till att de kände skuld och besvikelse över att de 
hade förorsakat övervikten (Golden, Greenwald & Rogge, 2004). De 
medverkande i studien av Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff 
(2007) erfor samhällets växande skuldbeläggande av överviktiga. Det fanns 
även överviktiga personer som ansåg att detta betonades av läkarkåren, politiska 
beslutsfattare och media, som ständigt talade om den börda som överviktiga 
människor utsatte hälso- och sjukvårdssystem samt samhället för (a.a.).  
Eftersom känslan av skuld och skam var stor, försökte många dölja samt 
förneka situationen och därmed valde att lida i det tysta (Grassley & Merrill, 
2008). 
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De medverkande hade försökt någon gång under sitt liv att gå ner i vikt. Det 
fanns en önskan om att uppnå ett tilltalande utseende, en god hälsa och vara en 
tillgång för samhället (Holm, Raben & Sabinsky, 2006). Eftersom många 
skämdes för sina problem, ville de först och främst komma till rätta med dem på 
egen hand, vilket ofta resulterade i misslyckande. Detta ledde till att många 
kände sig misslyckade som person och maktlösa inför sin situation (Jones, 
Furlanetto, Jacksson & Kinn, 2007). I studien av Golden m.fl. (2004) upplevde 
flera personer skammen över att de tappat kontrollen över sitt ätande och låtit 
situationen gå så långt. Överviktiga personer beskrev också hur de kände sig 
generade över sina kroppar inför andra personer (a.a.)  

 
Det framkom även att de som oftast utövade påtryckningar på överviktiga 
personer för att de skulle minska sin vikt var släktingar, vänner och 
sjukvårdspersonal (Thomas et al. 2007). Vid möte med sjukvårdspersonalen på 
olika sjukvårdsinstitutioner där överviktiga personer sökt hjälp för bättre eller 
ny hjälpmedelsutrustning hade de känt att de blivit klandrade för sin övervikt 
(Pain & Wiles, 2006). Thomas m.fl. (2007) framhävde att hälften av de 
medverkande i studien uppgav att de blivit förödmjukade eller fått 
nedvärderande kommentarer gällande deras vikt av vårdgivare som sedan 
bidrog till ökad känsla av skuld och skam. Dock i studien av Brown m.fl. (2007) 
framkom det att majoriteten av deltagande hade en bra relation med sin 
vårdgivare som var en god, tillmötesgående samt lyhörd vägledare. Detta 
framkom även i studien av Grassley och Merrill (2008) där flera deltagare inte 
upplevde någon skuldbeläggande för sin övervikt. Vårdpersonalen visade 
respekt och förståelse för situationen överviktiga personer befann sig i (a.a.). 
 
Isolering och utanförskap  
Isolering och utanförskap var en del utav vardagen för överviktiga personer. Att 
infinna sig bland folkmassa upplevdes som obekvämt och förödmjukande. 
Isolering ledde till att många gick miste om att närvara i sociala evenemang 
(Pain & Wiles, 2006). Även i studien av Thomas m.fl. (2007) visade det sig att 
nästan hälften av de medverkande upplevde sig isolerade. Överviktiga personer 
ansåg sig vara ständig utsatta för dömande blickar och skällsord (a.a.). 
Upplevelsen av att vara exkluderad från samhället var vanligt förekommande 
bland medverkande (Grassley & Merrill, 2008). Många utryckte att de flesta 
platserna i samhället var anpassade för normal viktiga individer och kände 
därmed att de inte passade in. De missanpassade utrymmen ledde till delvis 
ofrivillig utanförskap från den sociala världen (Pain & Wiles, 2006).  
 

“ I have got to say that actually every time you go outside 
your front door, life’s really difficult . . . . Barriers all the 

way along, really.” (Pain & Wiles, 2006, s. 1215). 
 
Överviktiga personer upplevde många hinder i samhället, både i och utanför 
hemmet. Ett av många hinder för de som var kraftigt överviktiga var att förflytta 
sig runt allmänna platser. Övervikten framställdes även som ett stort hinder för 
att få en bra anställning.  
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Det fanns en stark övertygelse bland männen att överviktiga personer kunde ge 
företagen en dålig image och att de var mindre effektiva samt hade högre 
sjukfrånvaro än normalviktiga personer. De medverkande i studierna uttryckte 
att arbetsgivaren föredrog att anställa smala personer. Motståndet överviktiga 
personer upplever bidrog till att de blev fångar i sina egna hem och hoppet om 
att delta i samhället avtog (Holm, Raben & Sabinsky, 2006; Pain och Wiles, 
2006). I studien av Golden m.fl. (2004) framhävdes det också att överviktiga 
personer blev nekade anställning på grund av deras övervikt. En intervjuad 
kvinna i studien uttryckte sig så här:  

 
I’ve been for job interviews and they said you’re not what we’re looking for. 

When I asked why, they said! Well your size, we want someone who’s appealing 
greeting our customers". (29 year old female) (Thomas et al. 2007, s. 324). 

 
I en studie av Thomas m.fl. (2007) framkom det att en del personer med 
övervikt undvek andra individer och stängde ut sig själva från samhället. 
Studien visade samtidigt att det fanns överviktiga personer som inte upplevde 
sig vara särskilt utsatta när de vistades ute i allmänheten och att de hanterade sin 
övervikt i samhället genom självriktad humor. I en annan studie av Parker och 
Keim (2004) framhävdes det också att det fanns överviktiga kvinnor som inte 
kände någon form av utanförskap. De menade vidare att det fanns fortfarande 
män som tyckte om överviktiga kvinnor och att deras övervikt inte hindrade 
dem från att träffa en partner (a.a.).  

 
En negativ kroppsuppfattning 
Övervikten påverkade inte endast hälsan utan även självkänslan, som var låg 
hos många överviktiga. Förekomst av begreppen "olycklig", "deprimerad" och 
"upprörd", var ett vanligt fenomen i beskrivning av sina känslor (Ogden, 
Clementi & Aylwin, 2006). Personer med övervikt nedvärderade sig själva och 
såg sig ofta som oattraktiva, vilket medförde dåligt självförtroende och mindre 
sociala nätverk (Golden et al. 2004). Smalhet betraktades som något 
eftertraktad, som gjorde en person attraktiv och som ökade chanserna att träffa 
en partner. I Kolotkin m.fl. (2001) studie konstaterades det att kvinnor visade 
mer psykosociala problem på grund av sin övervikt än män. Det visade även att 
kvinnor upplevde större missnöje än män med sin kropp (a.a.). Män betonade 
att hälsorisker av övervikt var viktigare än viljan av att ha ett magert utseende.  
En orsak till att utseende hade en liten betydelse var att männen inte såg sig 
själva som överviktiga, eftersom de inte hade lika kritisk kroppsuppfattning som 
kvinnor (Holm et al. 2006). Det framkom även att övervikt var något som 
ständigt förföljde personerna i tankarna. Det var något överviktiga personer var 
oavbrutet medvetna om. En kvinna uttrycker sig så här: 
 
Being overweight is the worst thing in my life, and it consumes my life. 

It’s not something I think about one or two times a day. It’s something 
that is always, always there from getting out of bed to going to 

work…I’m trying to pay off the credit cards that I owe because of going 
out there for every new thing [for weight loss]. (Grassley & Merrill 2008, s. 

142). 
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Att vara överviktig ansågs av medverkande som socialt oacceptabelt. Detta 
ledde till psykiskt lidande och missnöje med sin kropp. Äta var för flera en 
hanteringsmetod, s.k coping mekanism (Thomas et al. 2007). Detta kunde 
utlösas under perioder av stress, sorg och depression. För många var det ett sätt 
att komma bort, och ett sätt att hantera sina emotionella känslor. Detta medförde 
till att personerna ökade i vikt och på grund av detta mådde de sämre psykiskt 
(Parker & Keim 2004).  
 
Upplevelse av stigmatisering 
 I studierna av (Grassley & Merrill, 2008; Brown et al. 2006) framhävdes det att 
överviktiga kvinnor upplevde sårbarhet och stigmatisering på grund av sitt 
utseende som avvek från det kulturella idealet. Detta bidrog till att överviktiga 
personer identifierade sig som ”icke mänskliga”. Mötet med vården beskrevs av 
flera som en kamp för att passa in och att vägra ge upp för de negativa 
attityderna, samt känslan av att inte vara tillräckligt mänsklig. Enligt Grassley 
och Merrill (2008) beskrev överviktiga kvinnor känslan av inte vara likvärdiga 
andra smala kvinnor, och när andra personer visar respektlöshet trodde de att det 
relaterade till deras övervikt. Det framkom även i intervjuer med överviktiga 
män och kvinnor att dessa personer utgick ifrån att andra människor hade 
negativa föreställningar och ståndpunkter relaterat till deras vikt.  
I flera fall upplevde överviktiga personer att andra normalviktiga personer såg 
den stora vikten och inte deras personlighet (a.a.).  
 
Överviktiga personer var övertygade om att andra normalviktiga personer ansåg 
att de saknade viljestyrka, var lata och gick upp i vikt på grund av sin 
okontrollerbara glupskhet. Känslan av stigmatisering stärktes av förekomst av 
negativa kommentarer från främlingar, både vuxna och barn. Personer med 
övervikt upplevde negativa kommentarer i samband med köp av livsmedel/mat 
samt kläder (Brown et al. 2006). 
 Det framkom dock i studien av Thomas m.fl. (2006) att det fanns överviktiga 
personer som inte upplevde oacceptans, stigma och diskriminering från andra 
personer eller från sig själva rörande vikten och kroppsstorlek (a.a.).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En kvalitativ metod användes för att svara på syftet och för att kunna få en ökad 
förståelse av personernas upplevelse om hur det är att leva med övervikt. 
Kvalitativ forskning är en process där forskarna bildar en breddare och djupare 
förståelse av det fenomen som studeras. Detta baserat på noggrann 
undersökning som utforskar sociala och mänskliga dilemma så att forskaren kan 
skapa en sammanhängande helhetsbild. I den kvalitativa metoden används inga 
mätinstrument. Syftet är inte alls att mäta kvantiteten av en viss kvalitet hos en 
företeelse, utan tvärtom att upptäcka en eller flera kvaliteter (Kvale, 1997). 
Svagheten i sådan studie kan vara att den baseras på få deltagande.  
Den begränsade antalet medverkande kan leda till generalisering och en 
otillräcklig tillförlitlighet. Sökningen påbörjades med orden ”Overweight and 
obesity” detta gav många träffar som visade sig vara orelevanta till vårt syfte.  
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Vi bestämde oss därför att avgränsa sökningen genom att kombinera med fler 
sök ord samt att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000. Detta 
resulterade i mindre antal träffar som var mer passande för vårt syfte. Sökningen 
fortsattes på flera databaser, eftersom för få artiklar hade funnits. Svagheter som 
författarna upplevde under datainsamlingen var att sökorden gav så många 
träffar att en stor begränsning var nödvändig. Artiklarna begränsades till bland 
annat ”peer-reviewed”, ” linked fulltext” och ”all adult”. På så sätt kunde ett 
visst antal artiklar ha missats, tyvärr var detta av nödvändighet då antalet 
sökträffar blev så stort. Dock är författarna medvetna om att artiklar som är 
”linked full text” inte alltid är de bästa. Begränsningen gjordes dock på grund av 
ekonomiska skäl och tidspressen. Vid sökningen i databaserna hittades flertal 
kvantitativa studier rörande övervikt och fetma, dock hittade vi inte några som 
gynnade syftet då upplevelsen stod i centrum.  
 
Till studien valdes tio vetenskapliga artiklar. En utav av de artiklarna vi valde ut 
var en kvalitativ litteraturstudie, denna användes då den innehöll värdefull 
information samt la en stor fokus på hur överviktiga personer upplever sin 
livskvalité och sin livsvärld. Artiklarna kvalitetssäkrades med hjälp av Willman 
m.fl. (2006) protokollet (Bilaga 2). Vi valde att söka artiklar på engelska och 
svenska, men vi hittade inga svenska artiklar som främjade vårt syfte. Fem utav 
studierna är utförda i Storbritannien vilket kan innebära att landet 
överrepresenteras. I flera av artiklar behandlas frågan om viktminskning, dock 
inkluderades studierna eftersom innehållet var även relevant för vårt syfte. Trots 
att författarna valde att inte begränsa sig till några specifika länder, så hittades 
enbart artiklar från i-länder, med överlägsenhet i västländer.  
 
Detta kan påverka resultatet då den enbart beskriver upplevelser i samband med 
övervikt i i-länder. Upplevelserna kan variera beroende på vilken kroppsideal 
som dominerar samt vilken syn man har på övervikt i de olika länderna. I 
artiklarna har vi observerat att män är underrepresenterade i studierna, de flesta 
deltagande var kvinnor, vilket kan bero på att kvinnor har större bekymmer 
rörande sin vikt. Studiens syfte är att beskriva människans upplevelse i samband 
med övervikten oavsett könsskillnader, dock blir resultatet ofullkomlig då män 
är underrepresenterade i studierna och i två av våra artiklar är kvinnor de enda 
medverkande. Analysen utav Granheim och Lundman (2003) analysmodell. Det 
ansågs vara väl beskriven och passande för studiens ändamål. Med hjälp av 
modellen kunde vi på ett enkelt sätt ta ut det viktiga budskapet i artiklarna utan 
att tappa innebörden. Författarna valde att göra manifest, beskrivande analys 
med latenta inslag. Detta gjorde att ett helhetsperspektiv utav innehållet i 
artiklarna kunde åstadkommas.   
 

RESULTATDISKUSSION 
I resultatet framkommer det att överviktiga känner skuld och skam för sin 
övervikt. Många upplever att övervikten var något som de själva har orsakat och 
står ansvariga för. Personer med övervikt upplever även skam på grund av 
multipla misslyckanden i viktnedgång. 
 Enligt Dahlberg m.fl. (2003) upplever människan ofta känslor av hopplöshet, 
skuld och skam i samband med sjukdomstillstånd och kan inte dela dessa 
känslor med någon utan bär på dem själv (a.a.).  
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Skam är oftast något som upplevs omedvetet och visar sig i form av till exempel 
blyghet, låg självkänsla eller dåligt samvete (Wechsler, 1993).  I studien av 
Bidgood och Buckroyd (2005) redovisas det att överviktiga personer lider av låg 
självkänsla och brist på självförtroende, vilket medförde att dessa personer 
kände sig oattraktiva och deprimerade (a.a.). 

 
Resultatet visar även att personer med övervikt upplever skuldbeläggning och 
stigmatisering som enligt överviktiga personer råder i samhället. Acorn och 
Joachim (2000) påpekar att stigmatiserade personer blir socialt frånstötta vilket 
leder till att de dra sig undan från det sociala livet (a.a.). Stigmatiseringen 
förstärktes ytterliggare av negativa anmärkningar från, familjmedlemmar, 
släktingar och främlingar. I vissa fall är känslan av skam och skuld så stor, att 
många försöker dölja, samt förneka situationen och väljer att lida i det tysta. 
Samhället upplevs vara anpassad för normalviktiga individer vilket bidrar till 
känslan av att inte passa in. Detta leder till rädsla för att vistas ute, och därmed 
till isolering. För de flesta överviktiga personer var isolering och utanförskap en 
del utav vardagen. Övervikt framställs som ett stort hinder för att få en bra 
anställning. Smala personer ansågs ha en större chans att få ett bra jobb jämfört 
med överviktiga.  
 
De medverkande i studierna uttryckte att arbetsgivaren föredrar att anställa 
smala personer. Enligt Goffman (2002) är socialt samvaro väsentligt för att 
kunna hantera svåra sociala livshändelser. En person med bra social samvaro får 
större motståndskraft mot påfrestande situationer (a.a.). Karlsson (2004) menar 
att det finns ett starkt samband mellan social samvaro och hur vi upplever vår 
känsla av delaktighet och inflytande. För en god livskvalité krävs det att 
individen mår bra psykosocialt för en välfungerande vardag (a.a.). Vidare visar 
resultatet tydligt att kvinnor inte känner sig likvärdiga andra normalviktiga 
kvinnor. De känner sig sårbara på grund av sitt utseende som inte stämde 
överens med det typiska kroppsidealet.  
 
Goffman (2000) påpekar att bli godkänd och bekräftad är något individer strävar 
efter i alla sociala situationer. Känsla av bekräftelsen upplevs som positiva 
känslor, att inte bli bekräftad leder till motsatta känslor (a.a.). Resultatet visar 
även att det finns en skillnad mellan kvinnor och män, då kvinnor lider av en 
sämre kroppsuppfattning. Överviktiga män känner inte lika mycket krav av att 
minska i vikt jämfört med kvinnor. Detta bekräftas även av Sullivan m.fl. 
(1993) där studien visar att för många överviktiga kvinnor lider av större 
missnöje och oacceptans av sin kropp än överviktiga män. För dessa kvinnor 
resulterar detta i en ständig kamp mot vikten, och en ökning av oro och 
depression (a.a.). När överviktiga personer söker stöd och hjälp för sina känslor 
är det vikten det sätts fokus på istället. Det framkommer i resultatet att 
överviktiga personer upplever lidande i samband med vården. Då överviktiga 
personer upplever att personalen inte är mottaglig och lyhörd samt att 
sjukvården är dålig förbered att ta hand om överviktiga personer. Utrustning 
saknas och utrymmen i sjukvårdslokalerna är missanpassade.  
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Enligt Eriksson (2004) kan vårdlidande undvikas om människans värdighet sätts 
i fokus. Med detta menas att personen inte bör kränkas eller fördömas (a.a.). 
Övervikt visar sig i flera av fallen vara en liten del av ett större problem. 
Övervikt kan orsaka eller orsakas av faktorer som ensamhet, depression, 
ätstörningar och låg självkänsla (Lindroos & Rössner, 2007). Eftersom övervikt 
är ett multifaktoriellt problem behöver vårdpersonalen se hela människan samt 
ägna sig åt identifiering och hantering av faktorer som leder till välbefinnande. 
Det finns ingen generell lösning på överviktigas problem, eftersom alla har 
olika erfarenheter, olika sociala bakgrunder, ekonomiska bakgrunder, kulturella 
och biologiska förutsättningar. Alla individer kräver lösningar som passar just 
dem (Edlund & Zethelius, 2009). Dahlberg m.fl. (2003) betonar vikten av att se 
patienten som en unik person, det vill säga att den unika människan är mer än 
en patient. Ur ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv är det av en stor 
betydelse att ha en god öppenhet och följsamhet för en vårdtagarens levda värld. 
Det etiska kravet innebär även att vårdpersonalen ska vara öppen för en annan 
persons unikhet och möta den andra så fördomsfritt som möjligt (a.a.). En god 
vård är fylld av estetiskt tänkande i strävan mot att minska lidande (Eriksson, 
2004). Resultatet visar även att alla överviktiga personer inte upplever 
stigmatisering från andra personer eller en oacceptans från sig själv rörande 
kroppsstorleken. Många anser även att deras vikt inte hindrar dem från att ha 
sociala förhållanden eller uppnå en bra livskvalité. 
 

SLUTSATS 
Studien visar att vuxna människor upplever sin vardagsvärld begränsad i 
samband med deras övervikt. Överviktiga personer finner sin vikt problematiskt 
då den påverkar negativt på fysiska såsom psykiska aspekter av deras liv. 
Känsla av skuld, skam, diskriminering samt stigmatisering är frekvent 
förekommande och leder till många lidande situationer. Det är väsentligt att 
stigmatisering uppmärksammas, samt att en större förståelse skapas för hur 
stigmatiserade personer upplever sin situation, men även vilka konsekvenser 
stigma medför på livskvalitet. Resultatet innehåller värdefullt information av en 
övervikig persons upplevelser. Inom vården möter vårdpersonalen denna 
patientgrupp och bör understödja till att minska patientens lidande.En större 
kännedom kan leda till bättre omvårdnad och bli mer individ anpassad. Vidare 
forskning inom området med fokus på vad som kan minska eller eliminera 
lidandet i vården är av ett stort intresse, då detta är ett växande 
folkhälsoproblem. 
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BILAGA 1 ARTIKELSÖKNING 

Tabell 1. Artikelsökning i Cinahl. 
 
Datum 
 

Databas 
 

Begränsningar 
 

Sökord 
 

Antal 
träffar 
 

Lästa 
abstract 

Granska
de 
 

Använda 
artiklar 
 

 
2009-11-5 

Cinahl 
 

Tid: 
2000‐ 2009 
Peer Reviewed 
Full text 
 

Obesity OR 
Overweight 
 

1089 0 0 0 

   Obesity OR 
Overweight  
AND 
Experience* 
 

43 10 4 3 

   Obesity OR 
Overweight 
AND  
Qualitative 
research* 
 

2 2 0 0 

   Obesity OR 
Overweight 
AND  
attitudes  

55 15 1 1 

   Obesity And 
Qualitative 
research 

2 2 0 0 

   Obesity OR 
Overweight 
And 
Qualitative 
study 
 

7 6 3 3 

   Obesity OR 
overweight 
And 
psychosocial 
factors 

84 10 3 1 
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BILAGA 1  
Tabell 2. Artikelsökning i PUBMED. 
 
Datum 
 

Databas 
 

Begränsningar 
 

Sökord 
 

Antal 
träffar 
 

Lästa 
abstract 

Granskade 
 

Använda 
artiklar 
 

2009-
11-06 

PUBMED 2000-2009 
all adult 
linked full text 
human 

Obesity OR 
Overweight 
 

12446 
 

0 0 0 

   Obesity OR 
Overweight  
AND 
Experience* 
 

389 
 

0 0 0 

   Obesity OR 
Overweight 
AND 
Qualitative 
research* 
 

10348 0 0 0 

   Obesity And 
Qualitative 
research 

36 6 3 1 

   Obesity OR 
Overweight 
AND  
attitudes  

1275 0 0 0 

   Obesity OR 
Overweight 
And 
Qualitative 
study 
 

10348 0 0 0 

   Obesity And 
Qualitative 
study 
 

190 0 0 0 

   Obesity OR 
Overweight 
And 
psychosocial 
factors 

11681 

 

0 0 0 
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BILAGA 1 ARTIKELSÖKNING 

Tabell 3. Artikelsökning i Elin. 
 
Datum 
 

Databas 
 

Begränsningar 
 

Sökord 
 

Antal 
träffar 
 

Lästa 
abstract 

Granskade 
 

Använda 
artiklar 
 

2009-
11-07 

Elin 2000-2009 
linked full text 

Obesity 
OR 
Overweight 
 

2043 0 0 0 

   Obesity 
OR 
Overweight  
AND 
Experience 
 

206 0 0 0 

   Obesity 
OR 
Overweight 
AND 
Qualitative 
 

111 3 1 0 

   Obesity 
AND 
Qualitative 
research 

19 5 2 1 

   Obesity 
OR 
Overweight 
AND  
attitudes 
AND ault 

6 7 1 0 

   Obesity 
OR 
Overweight 
And 
Qualitative 
study 
 

39017 0 0 0 
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Bilaga 2. Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och 
klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 
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Bilaga 3. Artikelöversikt/Kvalitetsbedömning 1/4 
     

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat/kvalitetsbedömning 
Golden, A., 
Greenwald, 

M., & Rogge, 
M. 

 
 
 
 
 
 

Obesity, 
stigma and 
civilized 

Oppression 

Advances in 
nursing science 

(2004) 

Att undersöka hur det är 
att leva med fetma som 

en kronisk sjukdom 
utifrån den överviktigas 

persons och dess 
familjs perspektiv. 

kvalitativ 
13 personer med fetma samt 

5 familjemedlemmar 
intervjuades.  

Deltagarna i studien visade ofta erfarenheter av 
stigmatisering och 
diskriminering på grund av sin fetma.  

Grad 1 
 

Merrill, E., &  
Grassley, J. 

ruta  

Women’s 
stories of 

their 
experiences 

as 
overweight 

patients. 

Journal of Advanced 
Nursing 
(2008) 

Att belysa kvinnornas 
upplevelse som 

överviktiga patienter i 
deras bemötande med 

sjukvården. 

Det intervjuades 8 kvinnor i 
ålder 20-61 år bosätta i 

USA. Alla de medverkande 
har upplevt nån form av 

hälsosjukvård. Blev 
interbjudades med hjälp av 

bandspelare. 
 

Studien belyser behovet av en mer noggrann 
förståelse av en överviktig kvinnans erfarenhet. 
Överviktiga kvinnor upplever sjukvården som 
en ständig kamp då de anser sig vara utstötta 

samt upplever av de inte passar in. De känner sig 
annorlunda och inte likvärdiga andra smala 

kvinnor.. 
 

Grad 1 
 
 

Kolotkin, 
R.L., Meter, 

K., & 
Williams G.R. 

Quality of 
life and 
obesity 

Obesity rewiev 
 

Att sammanställa 
resultatet av studier 

gjorda för att undersöka 
relationen mellan 

livskvalitet och fetma. 
 

Kvalitativ 
Litteraturstudie. Studier 

rörande fetma och 
livskvallite med hög 

kvalitetsnivå 
 

Överviktiga/Feta personer upplever markant 
lägre hälsorelaterad livskvallite än normalviktiga 

personer. 
 
 

Grad 2 
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Bilaga 3. (2/4) 

Författare Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat/kvalitetsbedömning 
 Pain, H., & 

Wiles, R. 
 
 
 

The experience of 
being disabled and 

obese 
 

Disability and 
Rehabilitation, 

(2006) 
 

Syftet var att undersöka hur de 
funktionshindrarde samt väldigt 

överviktiga personer upplever sitt liv i 
det samhället de lever i. Vika hinder de 

påträffar hemma och ute. 

Det är en kvalitativ studie där 
djupa intervjuer genomfördes med 

6 överviktigt och handikappade 
personer i deras hem. 

 
4 kvinnor 

2 män 
 

De utmaningar som fetma skapar 
förvärras av funktionshinder, bl.a. 

krav på  högre nivå av vård. 
men även de högre kostnaderna för 

hjälpmedel.  Studien visar att det kan 
finnas ett behov av utbildning för 

yrkesverksamma 
som arbetar med överviktiga, 

funktionshindrade för att tillgodose 
behov på lämpligt och 
kostnadseffektivt sätt. 

 
Grad 2 

 
Brown, I., 
Thompson, 
A., & Jones, 
G. 

 

Primary care support 
for 

tackling obesity : a 
qualitative study of 

the 
perceptions of obese 

patients 
 

The British 
journal of general 

practice 
 

Att undersöka feta 
patienters upplevelser av 

stöd från vårdgivare 
 

Halvstrukturerade 
Intervjuer. 
18 kvinnor 

10 män 
 
 

Deltagarna upplevde att tillgången 
och kvaliteten på 

primärvården var ett viktigt stöd i 
kampen mot fetma.  Deltagarna 

visade en stark känsla av 
personligt ansvar för deras tillstånd 

och 
stigma-relaterade upplevelser var 

vanliga. 
 

Grad 1 
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Bilaga 3. (3/4) 

Författare Titel  Tidskrift Syfte  Metod  Resultat/kvalitetsbedömning 
Holm, 

Raben & 
Sabinsky 

 
 

Overweight men´s 
motivations and 

perceived 
barriers toward 

weight loss 
 

European journal 
of clinical 
nutrition 

 

Att undersöka motivation 
och hinder för 
viktminskning 

hos danska män 

Fokusgrupp 
Halvstrukturerade 

Frågor. 
 

Denna studie visar att männens (från 
lägre socioekonomiska bakgrunder) 
motivation till viktminskning är inte 
kopplad till smalhet och god hälsa, utan 
snarare till en ökad effektivitet och 
prestanda på arbetsplats, alltså vara en 
tillgång. 
 
 

Grad 1 
Ogden, J., 

Clement, C., 
& Aylwin, S. 

 
 

The impact of 
obesity surgery 
and the paradox 

of control: A 
qualitative study. 

 

Psychology and Health 
 

Studien syftade till att 
utforska patienters 

erfarenheter av att ha fetma 
kirurgi 

 

Djupgående intervjuer genomfördes 
 
 

Resultaten visar att människor som 
beslutar att genomföra en kirurgi 
behandling har gånger upprepade 
misslyckats med traditionella 
lösningar/bantningsmetoder . Patienterna 
uttryckte också de positiva följderna av 
vikt förlust inklusive bättre förtroende, 
självkänsla, energi och i stort sätt 
förbättring i 
livskvalitet. 

Grad 1 
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Bilaga 3. (4/4) 

Författare Titel  Tidskrift Syfte  Metod  Resultat/kvalitetsbedömning 
Thomas, S., 

Hyde, J., 
Karunaratn, 
A., Herbert, 

D., & 
Komesaroff, 

P.A. 
 
 

Being “fat" in today"s 
world: a qualitative 
study of the lived 

experiences of people 
with obesity in 

Australia 
 

The lived 
experience of 

obesity in 
Australia. 

 

Att utveckla en 
djupgående bild av 

överviktigas upplevelser  
av att leva med fetma 

och effekten av 
sociokulturella faktorer 

om människor som lever 
med fetma. 

Kvalitativ metod, använder 
djupgående 

semistrukturerade 
intervjuer 

 

De flesta av deltagande har kämpat hela sina 
liv med övervikten. Samtliga upplevde 

diskriminering och stigmatisering. Många 
upplevde skuld och skam på grund av sin 

övervikt. 
 

Grad 1 
 
 

Kolotkin, 
R.L., Meter, 

K., & 
Williams G.R. 

Quality of 
life and 
obesity 

Obesity 
rewiev 

 

Att sammanställa 
resultatet av studier 

gjorda för att undersöka 
relationen mellan 

livskvalitet och fetma. 
 

Kvalitativ 
Litteraturstudie. Studier 

rörande fetma och 
livskvallite med hög 

kvalitetsnivå 
 

Överviktiga/Feta personer upplever markant 
lägre hälsorelaterad livskvallite än 

normalviktiga personer. 
 
 

Grad 2 
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BILAGA 4. (1/2) EXEMPEL PÅ KATOGISERING  
 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

Half of 
participants stated 
that they 
had been 
humiliated or had 
derogatory 
comments 
made about their 
weight by health 
professionals. 
 

(2007) 

Hälften av 
deltagarna uppger 
att de blivit 
förödmjukade eller 
fått nedsättande 
kommentarer 
gällande deras vikt 
av vårdpersonal.  

Hälften av de 
överviktiga 
patienterna i 
studien upplever 
mötet med 
vården som 
förödmjukande 
och 
nedvärderande. 

Stigmatisering 
 

Upplevelse av 
stigmatisering 
 

Obese people 
passively agree 
with the major 
construction 
of obesity as their 
own fault, because 
that 
is how they have 
been inculcated 
socially. 
 

(2004) 

Feta personer håller 
passivt med om att 
Konstruktionen av 
deras övervikt som 
deras eget fel, därför 
att det är så de har 
fått det inpräglat 
socialt. 

 
 
 
 

De medverkande 
i studien känner 
skuld över sin 
övervikt. 
 

Känslor Skuld och skam 

Participants 
described an 
emerging culture 
of blame against 
obese people.  
 
        
 

Deltagarna beskrev 
en ny kultur 
om skuld mot 
överviktiga.  

Upplevelse av 
skuld  

Känslor Skuld och skam 
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deras eget fel, därför 
att det är så de har 
fått det inpräglat 
socialt. 

 
 
 
 

De medverkande 
i studien känner 
skuld över sin 
övervikt. 
 

Känslor Skuld och skam 

Participants 
described an 
emerging culture 
of blame against 
obese people.  
 
        
 

Deltagarna beskrev 
en ny kultur 
om skuld mot 
överviktiga.  

Upplevelse av 
skuld  

Känslor Skuld och skam 
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BILAGA 4. 2/2 
 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

To assess quality 
of life, women 
showed poorer 
quality of life. 
Obese women 
perceived 
markedly more 
psychosocial 
problems due to 
their obesity 
than men 

(2001) 

Att bedöma 
livskvalitet, visade 
kvinnor  
sämre livskvalitet. 
Överviktiga kvinnor 
uppfattas ha 
betydligt mer 
psykosociala 
problem på grund av 
sin fetma 
än män. 

 

Kvinnor upplever 
sämre livskvalite 
och mer 
psykosociala 
problem än män. 

Livskvalite Negativ 
Kroppsuppfattning 

Participants also 
spoke about 
the day to day 
impact of obesity 
on their lives, 
including being 
unable to buy 
clothes to fit them 
,to use seatbelts in 
cars because they 
were not long 
enough or to go to 
the theatre or 
university lectures 
because the seats 
Were too small. 
 

Deltagarna talade 
också om 
dagliga effekten av 
fetma på deras liv, 
inklusive att inte 
kunna köpa kläder 
som passar dem 
att använda 
säkerhetsbälte i bil, 
eftersom de 
inte räckte runt eller 
att gå på teater eller 
universitet 
föreläsningar 
eftersom sätena 
var för små. 

Övervikten 
skapar hinder för 
att befinna sig ute 
i samhället. 

Ofrivillig 
isolering 

Isolering och 
utanförskap 
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