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- en kvantitativ studie
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Abstrakt

Fetma utgör ett folkhälsoproblem. Fokusering på vikt och olika risker med 
fetma är otillräckligt för att förstå hur personers hälsorelaterade livskvalitet 
påverkas. Studiens syfte var att beskriva självskattad hälsorelaterad livskvalitet
hos personer med fetma. Kvantitativ ansats valdes och 100 personer med ett 
BMI ≥ 30 besvarade ett självskattande instrument, SF-36. Dataanalys 
genomfördes med korrelations test för att få styrkan i samband mellan variabler. 
Independent samples t-test med signifikantnivå på 0,05 användes för att testa 
skillnad i variansen mellan två variabler och vid tre eller fler användes 
variansanalys. Resultatet visade att personer med fetma upplever sämre fysisk 
och psykisk hälsa i förhållande till den allmänna populationen i Sverige. 
Kvinnliga deltagare hade signifikant lägre medelvärde än män. Vidare visade 
resultatet att med stigande ålder sker en nedgång i hälsostatus och fysisk hälsa 
sjunker i takt med att BMI värdet ökar. Män och kvinnor med fetma upplever 
nedsatt hälsorelaterad livskvalitet och fetma påverkar främst fysiska hälsomått.

Nyckelord: fetma, hälsorelaterad livskvalitet, SF-36, upplevelse
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Self reported quality of life among women and men with obesity

- a quantitative study

Maria Rångevall

Department of Health Science

Luleå University of Technology 

Abstract:
Obesity is a public health disease. Focus on weight and different kinds of risks are 
not enough to gain an understanding about how quality of life influences people 
with obesity. The aim for this study was to describe self reported of quality of life
among people with obesity. A quantitative design was used and 100 persons with 
BMI ≥ 30 answered a standardized instrument, SF-36. Test of correlation was 
used to explore the power of the relations between variables. Independent samples 
t-test with a level of significance at 0.05 was used to estimate differences between 
two variables and with three or more variables test of variance was used. The re-
sult showed that people with obesity have experiences of worse physical and psy-
chical health than the normative population of Sweden. Women reported signifi-
cantly worse health than men. The result also showed that worse health was re-
lated to rising age and physical health decreased when BMI increased. Men and 
women with obesity have decreased quality of life and obesity mainly influence 
their physical health.

Keywords: obesity, quality of life, SF-36, experiences
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Bakgrund

Fetma utgör ett folkhälsoproblem som innebär ett växande hot mot hälsa i länder över hela 

världen. Utbredningen är så vanligt förekommande att det kan jämställas med mer 

traditionella hälsoproblem, som svält och infektionssjukdomar. Denna expansion medför en 

stor utmaning och svår uppgift för prevention och behandling, som fordrar långsiktig strategi 

och stor kunskap (WHO - World Health Organization, 2000; SBU – Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2002). Även om den allmänna förekomsten av fetma i Sverige 

fortfarande är låg i förhållande till internationella perspektiv har resultat av dess utveckling de 

senaste årtiondena blivit alarmerande (Neovius, Janson & Rössner, 2006), då omkring en halv 

miljon personer är feta och omkring två och en halv miljoner överviktiga (SBU, 2002). WHO 

(2000) klassificerar fetma som en sjukdom medan SBU (2002) har valt att betrakta fetma som 

en riskfaktor. Men detta innebär inte, att det hot som fetma utgör mot folkhälsan tonas ned. 

Övervikt och fetma innebär ansamling av överskottsfett genererat av obalans mellan 

energiintag och energiförbrukning. Ett för stort energiintag i förhållande till kroppens 

energiförbrukning resulterar i ett energiöverskott som lagras i kroppen som fett. Detta kan

tyckas vara ett enkelt klarläggande, men fetma är inte enkelt, utan består av många komplexa 

faktorer. Medverkande krafter som kan vara avgörande är ärftlig benägenhet, livsstilsfaktorer 

samt sociala, beteendemässiga, kulturella och samhälleliga faktorer. Dessa faktorer har stor 

betydelse för uppkomst av fetma vilket är välbelagt men exakt hur stor del som påverkar

återstår att fastställa (WHO, 2000; SBU, 2002). 

I allmän framställning blandas ofta övervikt och fetma samman. I medicinskt och 

vetenskapliga sammanhang är dessa två begrepp helt åtskilda. De mått som bäst avspeglar

mängd kroppsfett för att klassificera övervikt och fetma, bedöma risker samt förekomst av 

fetma i en population är Body Mass Index (BMI) och midjemått (midjeomfång). Body Mass 

Index (BMI) är ett mått på relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i 

kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. Fördelen med BMI är att en enda 

siffra beskriver hur normal eller onormal kroppsvikten är (tabell 1). BMI värdet är ett svagt 

mått så till vida att det för vuxna personer är oberoende av ålder och kön och inte heller kan 

skilja på fett och muskelmassa, vilket betyder att ett BMI-värde kan innebära olika mängder 

fett. Den andra metoden för att klassificera övervikt och fetma är att uppskatta bukfetma 

(WHO 2000; SBU, 2002). Midjemått eller bukomfång ger information om bukens 
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sammanlagda fettmassa, utanpå och inuti. Till skillnad från BMI är sambanden mellan 

midja/höftkvot och riskfaktorer mer proportionella (SBU, 2002).

Tabell 1 Internationell klassifikation av vuxna med BMI (WHO, 2000)

Klassificering BMI (kg/m2)

Undervikt <18,5

Normalvikt 18,5-24,9

Övervikt 25,0-29,9

Fetma klass I 30,0-34,9

Fetma klass II 35,0-39,9

Fetma klass III ≥40.00

I takt med att BMI-värdet och andel av kroppens fettmassa lokaliserad till framför allt buken 

ökar, medför detta upptrappad risk för en lång rad allvarliga sjukdomar så som diabetes, hjärt-

kärlsjukdom, olika typer av cancer, sömnapné samt ledbesvär. Följden av dessa kan på sikt bli 

livshotande (WHO 2000; SBU, 2002). Förutom följdsjukdomar och risk för en för tidig död 

förknippas fetma även med en nedsatt livskvalitet. Den tidigare tämligen ensidiga 

fokuseringen på vikt, BMI och olika risker med fetma är otillräcklig för att förstå hur 

människors livskvalitet påverkas (SBU 2002). 

Livskvalitet är ett komplext, mångfacetterat begrepp som används i dagligt tal i många olika 

sammanhang. Historiskt startade studier gällande livskvalitet inom sociologi och psykologi. 

Det var ett begrepp som ansågs vara nödvändigt då inte bara ekonomiska eller materiella 

variabler var tillräckliga för att beskriva en persons livssituation. Detta kom snabbt att 

implementeras inom vården och då som hälsorelaterad livskvalitet, för att tydliggöra den 

livskvalitet en person kunde uppleva trots ohälsa (Haas, 1999).  

Livskvalitet är delvis beroende av omgivningens attityder (SBU, 2002). Stigma och 

stigmatisering innebär nedvärderande utpekande och förakt mot grupp eller enskild person 

som avviker från gällande norm. Goffman (2008, s.14) anger tre olika sorter av stigma. 

Kroppsliga stigman som ett fysiskt handikapp, karaktärsstigman med exempelvis bristande 

hederlighet samt gruppstigman som kan gälla religion, etnicitet, klass och kön. Personer med 

fetma blir kränkta på ett utstuderat sätt vilket genererar en känsla av att vara negativt värderad 

och dömd då de inte kan möta sociala kriterier på ett tillfredställande sätt. Fördom, 

diskriminering och stigma på basen av fetma förekommer i ett otal situationer. Det kan vara i 

hemmet eller på serviceenheter så som affärer, restauranger, offentliga lokaler, vid olika 



6

transportsätt och även på arbete och i utbildningsmiljöer (Cossrow, Jeffery & McGuire, 2001; 

Rogge, Greenwald & Golden, 2004; Bidgood, & Buckroyd, 2005; Puhl & Brownell, 2001, 

Phul & Heuer, 2009). Familj, vänner, kollegor och även främlingar framställer negativa 

kommentarer på ett skämtsamt, ironisk eller retsamt sätt vilket otvetydigt upplevs som 

förolämpande och kränkande. Personer med fetma betraktas som mindre kvalificerade och 

intelligenta samt anses generellt ha sämre arbetsmoral, känslomässiga problem och inte kunna 

hantera mellanmänskliga relationer (Cossrow et al., 2001). Personer med fetma har andra 

behov som ignoreras och de måste anpassa sig till många vardagliga problem. Allt ifrån att 

hitta kläder som passar, kunna rymmas i trånga utrymmen på bussar, tåg, flyg och biografer, 

till att söka bekväma sätt att bo på (Bidgood, & Buckroyd, 2005; Puhl & Brownell, 2001, 

Phul & Heuer, 2009). Normala vardagsaktiviteter blir ofta tröttande och svåra att utföra. 

Dessa dagliga besvär och problem leder till ett hämmat inskränkt socialt liv och ger upphov 

till känsla av utanförskap (Cossrow et al., 2001; Bidgood & Buckroyd, 2005). 

Sjukvårdsmiljö hämmar och orsakar utanförskap för personer med fetma. Den fysiska miljön 

innebär praktiska besvär då stolar, sängar, operationsbord, röntgenapparater samt 

undersökningsrum ofta är alltför små. Otillräckliga vågar och blodtrycksmanschetter är ett 

ständigt återkommande problem. Detta leder till tidsspill, förnedring och kamp för att passa in 

(Merrill & Grassley, 2008). Fördomar på grund av fetma förekommer ofta inom vården 

(Cossrow et al., 2001; Bidgood, & Buckroyd, 2005; Puhl & Brownell, 2001, Phul & Heuer, 

2009). Studier gällande sjuksköterskors inställning till personer med fetma visar en komplex 

blandning av attityder och antydan till fördomar med negativ trend (Brown, 2006). Ett 

skuldbeläggande synsätt från sjukvården ger upphov till känsla av diskriminering. Detta är

psykiskt påfrestande och kan motverka förmågan att försöka hålla viktutvecklingen under 

kontroll och ta nya tag vid misslyckanden (Cossrow et al., 2001). Känsla av att vara 

borträknad, avfärdad, betraktad som onormal och annorlunda på grund av kroppsstorlek är

hämmande (Merrill & Grassley, 2008). 

Det finns ingen skillnad mellan könen på hur stigma hanteras (Cossrow et al., 2001; Puhl & 

Brownell, 2001, Phul & Heuer, 2009). Däremot kan kön spela en roll för hälsorelaterad 

livskvalitet då män och kvinnor uppvisar olika fysiologiska och psykosociala skillnader (Heo,  

Moser & Widener, 2007). Generellt sett så spenderar kvinnor mer timmar av sitt liv på sociala 

kontakter och deltagande i kognitiva aktiviteter medan män använder fler timmar än kvinnor 

på fysiska aktiviteter. Även ålder kan påverka livskvalitet så till vida att fetma begränsar äldre
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personers möjlighet till ett fysiskt aktivt liv. De väljer mer stillsamma aktiviteter som tv

tittande framför fysiskt krävande göromål (Jenkins & Fultz, 2008).

En definition och tolkning av livskvalitet är svårt. Vidden och den mångdimensionella natur i 

begreppet ses som ett problem då det flitigt används men sällan tydligt definieras (Haas, 

1999). Begreppet livskvalitet inom sjukvården är synonymt med hälsorelaterad livskvalitet. 

Begreppet avser då funktion och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och behandling (SBU 

2002). Denna studies begreppsförklaring av hälsorelaterad livskvalitet är baserat på fysisk, 

psykisk och social självskattning av det dagliga livet och inkluderar nivåer av välmående och 

personliga subjektiva utvärderingar. Studier om hälsorelaterad livskvalitet vid fetma är en 

relativt ny företeelse. Den kunskap som finns pekar på att denna mätning tillför ny

information av kliniskt värde (SBU, 2002). 

Stigma kan begränsa personers liv och hindra behandling (Bidgood & Buckroyd 2005). Ökad 

förståelse för fetma kan bidra till att minska de fördomar som förekommer i vården och 

samhället i stort (SBU, 2002). Sjuksköterskor har möjlighet att reducera stigma relaterat till 

fetma. De måste bara undersöka sina egna attityder och språk gällande fetma för att kunna 

generera omvårdnad på ett respektfullt sätt i en omvårdade miljö (Brown, 2006). Hur kvinnor 

och män med fetma mår och fungerar i vardagen är fortfarande otillräckligt belyst vilket ger 

utrymme för fortsatta studier.

Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor 

och män med fetma. 

Metod

Då denna studies syfte var att visa samband mellan fetma och hälsorelaterad livskvalitet 

genom en systematisk process valdes kvantitativ ansats med ett självskattande instrument som 

metod (Polit & Beck, 2004, s.19). Kvantitativ metod syftar till att förklara, förutse eller visa 

samband. Ett deduktivt resonemang sker i sökandet efter bevis och säker kunskap. Den 

verklighet som studeras speglas objektivt genom rena beskrivningar som är fri från tolkning, 

förklaring och spekulation. Alla steg i processen genomförs på ett logiskt strukturerat sätt 

vilka planeras innan arbetet verkställs (Polit & Beck, 2004, s.15-16, 48-53). Motiv för att 
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använda livskvalitet som effektmått vid fetma är att begreppet bygger på personbaserad 

information. Det är mångdimensionellt och hälsorelaterat samt ger god förmåga att styrka 

förändringar i hur personer mår och fungerar i sin vardag (SBU, 2002). 

Deltagare och datainsamling 

Deltagare till denna studie rekryterades från Norra Sveriges MONICA-undersökning, ett 

projekt som initierats av WHO för att kartlägga riskfaktorer för och förekomst av hjärt-

kärlsjukdom. MONICA- undersökningen har ett stratifierat urval av deltagare med 250 män 

och 250 kvinnor i åldersgrupper: 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 och 65-74 år från Norrbotten och 

Västerbotten. Inför denna studie i samband med hälsoundersökning fyllde MONICA-

undersökningens forskningssjuksköterskor i uppgifter om kön, ålder, vikt och längd på ett 

medföljande formulär, och delade ut informationsbrev (bilaga 1) och instrument gällande 

självskattad hälsorelaterad livskvalitet (bilaga 2) samt ett svarskuvert till både kvinnor och 

män i alla åldersgrupper och som hade ett BMI ≥30. Detta pågick under tiden januari till april 

2009. Inga personuppgifter kom att behöva anges utan de som ville besvarade instrumentet

och skickade det till författaren i medsänt svarskuvert. Totalt uppfyllde 231 personer dessa 

kriterier varav 202 besvarade instrumentet. Denna studie baseras på  de 100 först besvarade,

som inkommit till författaren i medsänt svarskuvert. Detta antal bedömdes rimligt för att 

erhålla data, som var tillräckligt stort för att uppnå studiens syfte, generera förutsättningar att 

fånga den undersökta frågeställningen samt kunna genomföra analyser.

Instrument 

I denna studie användes ett standardiserat instrument för självskattad hälsorelaterad 

livskvalitet, den svenska versionen av SF-36 (Short Form -36 Health Survey). SF-36 är 

vetenskapligt utprovat, ett av de mest använda instrumenten för att mäta självuppskattad 

hälsorelaterad livskvalitet, samt testat för svenska förhållanden och går att använda vid 

internationella jämförelser (Sullivan et al., 1995; Sullivan & Karlsson, 1998). SF -36 är ett 

självskattningsinstrument som visar personers tillstånd och begränsning i vardagen och består 

av 8 skalor med 36 frågor. Skalorna har utvecklats för att representerar två huvuddimensioner, 

fysisk och psykisk hälsa. De fysiska hälsomåtten innefattar fysisk funktion (PF) vilket täcker 

begränsning i fysisk aktivitets nivå. Fysisk rollfunktion (RP) som består av problem med att 

utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter på grund av fysisk ohälsa. Grad av smärta 

(BP) självskattas liksom den allmänna hälsan (GH). Psykiska hälsomått värderas genom 

vitalitet (VT) där skattningen anger känsla av trötthet alternativt energi. Social funktion (SF) 
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som står för upprätthållande och eller störningar i det normala sociala umgänget i och utanför 

hemmet genom fysisk eller psykisk ohälsa. Emotionell rollfunktion (RE) skattar svårigheter 

att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter på grund av känslomässiga problem och 

slutligen psykiska välbefinnandet (MH) i vilket nedstämdhet alternativt harmoni och glädje i 

det dagliga livet värderas. Inom parentes har de amerikanska förkortningarna för respektive 

skala angivits (Sullivan et al., 1995; Sullivan & Karlsson, 1998). Tabell 2 visar fysiska och 

psykiska hälsomått utifrån funktion och välbefinnande, antal delskalor, svarsalternativ och 

nivåer för var och en av de åtta delskalorna. Skalorna är poängsatta enligt Likerts metod som 

innebär summering av svar med lika vikt. Värdet på variablerna för respektive delskala 

beräknas enligt ett standardiserat beräkningssystem och genomförs i tre steg. Poängsättningen 

genererar värden mellan 0-100 och högre värden innebär bättre hälsorelaterad livskvalitet

(Sullivan, Karlsson & Ware, 1994).

Tabell 2 Hälsoprofilens åtta skalor sammanfattande i 36 frågor
Innehåll Antal delfrågor Antal svars 

alternativ
Antal nivåer inom 
respektive skala

Funktion:

Fysisk funktion (PF) 10 3 21

Fysisk rollfunktion (RP) 4 2 5

Emotionell rollfunktion (RE) 3 2 4

Social funktion (SF) 2 5 9

Smärta (BP) 2 6 11

Välbefinnande;

Psykiska välbefinnandet (MH) 5 6 26

Vitalitet (VT) 4 6 21

Allmänna hälsan (GH). 5 5 21

Förändring av hälsan 1 5 5

(Sullivan et al.., 1994).

Skalorna i SF-36 summeras även till två övergripande hälsoindex, fysisk hälsa (PCS) och 

psykisk hälsa (MCS). Cirka 80-85% av den gemensamma variansen för de åtta delskalorna 

kan förklaras utifrån de två dimensionerna vilket ger en samlad bild av hälsorelaterad 

livskvalitet (Sullivan et al., 1994).

Data analys

Efter datainsamling genomfördes först en registrering i ett excel dokument varefter data 

överfördes till SPSS (Statistical Package for Social Science) där vikt och längd omvandlades 

till BMI värde samt statistiska analyser beräknades. Kvantitativa studier är resultat av att 

definierade problem testas på ett systematiskt sätt och analyseras med statistiska procedurer. 
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Statistik kan sägas bestå av deskriptiv och analytisk statistik. Typiskt för deskriptiv statistik är 

att framställa det insamlade materialet med centralmått och spridningsmått för varje variabel. 

Variabler är egenskaper som varierar i gruppen och dessa ska definieras. Efter att insamlade 

data har beskrivits görs vidare analytisk statistik. (Polit & Beck, 2004, s. 15-16, 48-53477, 

479, 505-508). I denna studie användes dels deskriptiv statistik med medelvärde som 

centralmått och standardavvikelse (SD) samt medelfel (SE) som spridningsmått för att kunna 

göra jämförelser mellan de olika grupper, kön, ålder och grad av fetma. SD beskriver 

avvikelser från medelvärde medan SE åsyftar till trovärdighet av medelvärde och utgör ett 

grundläggande mått på precision runt en skattning (Abrams & Scragg, 1996). Dessa mått och 

gruppindelning gällande ålder och kön återfinns även i tidigare studier med SF-36 och på så 

sätt möjliggörs jämförelser med andra grupperingar av deltagare. Efter arbetet med att ta fram 

den deskriptiva statistiken, vilket gav en bild av variabelmönstret med urvalets variation 

fortsatte analysen med sambands- och signifikants analyser. Korrelations test med Pearsons r 

(produktmomentkorrelationskoefficient) gjordes för att få styrkan i sambandet mellan 

variabler ålder och BMI. Korrelation mäter det linjära sambandet mellan två parametriska 

variabler (Abrams & Scragg, 1996). Vid datainsamling finns ofta ett intresse av att först 

beskriva och tolka själva data och i andra hand att jämföra resultatet och testa hypoteser, 

vilket kan indikera om slutsatsen statistiskt sannolikt avspeglar populationen. Forskning med 

kvantitativ ansats bygger på antagande. En sorts antaganden handlar om skillnad mellan 

grupper. Frågan om skillnad mellan gruppers medelvärde beror på att det finns en verklig 

skillnad eller om det enbart kan förklaras med slumpen. Signifikansanalys används som 

testfunktion vilket resulterar i ett tal. Talet omvandlas till ett p-värde. Signifikansnivån är en 

fast gräns som bestäms i förväg innan signifikansanalysen görs och genom tradition har 

signifikansnivån 0,05 blivit vanligast, p<0,05 (5%) innebär att det föreligger en statistiskt 

signifikant skillnad (Abrams & Scragg, 1996). Independent samples t-test  med 

signifikantnivå på 0,05 användes för att testa skillnad i variansen mellan könens BMI 

medelvärde, SF-36 Hälsotillstånd (8+2) i förhållande till variabel kön och vid 

åldersjämförelser av två åldersgrupper. Vid de tillfällen då fler än två mätvärden ska jämföras 

används variansanalyser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003 s.241). Analys av BMI i 

förhållande till SF-36 hälsotillstånd innehöll fler än två viktklasser varvid variansanalys 

(ANOVA) användes kombinerat med post-hoctest (Bonferroni)(Djurfeldt et al., 2003 s.260)

Etiska överväganden
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All forskning med människor måste prövas etiskt för bevarande av mänskliga rättigheter.

Nytta ställs mot den skada och risk som studien kan medföra för deltagare och den större 

grupp som dessa representerar (Polit & Beck, 2004, s. 159, 663). Många tillstånd och 

sjukdomar ger upphov till etiska frågeställningar. Det kan gälla frågor om levnadsbetingelser 

som genererar fetma, om bemötandet av personer med fetma i både privat och offentliga 

sammanhang. (SBU, 2002). Genom att beskriva personers erfarenheter av fetma kan nytta 

överstiga skada. För att säkerställa respekt av mänsklig värdighet skall deltagare ges möjlighet 

till kontroll över sin situation och visshet om att utan anledning kunna avböja deltagande. 

Detta bör tydligt framgå genom information. Information har en central roll och informerat 

samtycke innebär att deltagare måste få så mycket information att de vet vad de samtycker till 

(Polit & Beck, 2004, s. 159, 663). Att leva med fetma är ett projekt vid Institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, vars syfte är att studera kvinnor och mäns 

upplevelse av att leva med fetma och upplevelse av bemötande inom hälso- och sjukvården.

Som en del i detta projekt ingår en kvantitativ studie av hälsorelaterad livskvalitet bland 

kvinnor och män med fetma. Denna studie gavs möjlighet att få ta del av utdelade enkäter.

Regional etisk nämnd i Umeå har sedan tidigare godkänt projektet: Att leva med fetma, 

kvinnor och mäns upplevelser (Dnr 06-050M). För denna del av projektet har även en etisk 

tilläggsansökan genomförts och blivit godkänd (Dnr 06-050M, 2008-11-05).

Resultat

Demografisk beskrivning av deltagare 

Resultat till denna studie baseras på  de 100 först besvarade frågeformulär som inkommit till 

författaren under tiden januari till mars 2009. Totalt uppfyllde 231 personer urvalskriterier

varav 202 besvarade instrumentet, vilket innebar en svarsfrekevens på 87%. Deltagare som 

inte fyllde i uppgifter om ålder och eller kön beräknades inte som bortfall utan kom att ingå i 

resultatet under betäckning uppgift saknas. Detta gällde fem män och sju kvinnor vilka inte 

fyllde i sin ålder samt en deltagare som inte uppgett kön eller ålder. Undersökningsgruppens 

demografiska data presenteras i Tabell 3. Åldergrupper indelades i tre intervaller för att 

möjliggöra jämförelser med referensgrupper från Svensk normal-population (Sullivan, 

Karlsson & Ware, 1994). Resultatet visar att deltagarnas fördelning i ålder och kön var 

relativt likartat. 
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Tabell 3 Översikt av åldersgrupp, kön och BMI medelvärden 

Kön
        Man     Kvinna Total

Åldersgrupp Antal
Medelvärde 

BMI Antal
Medelvärde 

BMI
Medelvärde

BMI
Minimum

BMI
Maximum

BMI
24-44 18 32,94 20 35,51 34,21 30,06 46,1
45-64 16 32,08 18 34,73 33,65 29,74 44,44
65-74 5 31,98 10 32,47 32,44 29,74 38,29

Uppgift 
saknas 5 35,55 7 36,62 35,68 30,42 42,94

Total 44 32,84* 55 34,76* 33,93 29,74 46,1
* P ≤ 0.05 (independent samples t-test)

Resultatet visade vidare att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan ålder och BMI. 

Kvinnor hade högre BMI medelvärde i samtliga åldersgrupper och det finns en signifikant 

skillnad i variansen mellan total BMI medelvärde och kön. Fördelningen mellan fetma-klasser 

var dock snedfördelad (Tabell 4). Merparten av deltagare, 67%, fanns inom ramen av fetma 

klass I medan 31% sorterades inom fetma klass II och III. Variabelbortfall gällande BMI 

genererades av två deltagare som inte uppgett vikt eller längd.

Tabell 4  Översikt enlig internationell klassifikation av vuxna enligt BMI (WHO, 2000)

BMI (kg/m2) Total Antal Procent Valid Procent Kumulativ 
Procent

Fetma klass I 30,0  -34,9 67 67,0 67,0 67,0
Fetma klass II 35-39,9 22 22,0 22,0 89,0
Fetma klass III ≥40.00 9 9,0 9,0 98,0

Uppgift saknas 2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Självskattad hälsa i förhållande till variabel kön

Vad gäller SF-36 så genereras inget värde om inte alla frågor har ett giltigt svar. 

Variabelbortfall gällde åtta deltagare som inte fyllt i en eller flera frågor. För de övriga 92 

deltagarna har skalorna i SF-36 summerats till två övergripande hälsoindex, fysisk hälsa 

(PCS) respektive psykisk hälsa (MCS). Resultatet visade lägre värden för både kvinnor och 

män gällande både fysisk och psykisk hälsa i förhållande till referensvärden (Tabell 5). Den 

mest framträdande avvikelsen var kvinnors låga självskattning av fysisk hälsa (PCS). 
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Tabell 5 Fysisk hälsa (PCS) respektive psykisk hälsa (MCS) per kön

Medelvärde Valid (N)
Standard 
Deviation Referensvärde*

Man pcs 48,6 43 9,32 50,6

mcs 49,22 43 10,56 50,7

Kvinna pcs 44,31 49 9,53 49,4

mcs 48,24 49 10,15 49,4

Total pcs 46,31 92 9,63 50,0

mcs 48,7 92 10,3 50,0

* PCS och MCS referensvärde för Svensk normal population (Sullivan et al.,1994).

Fördelen med dessa övergripande hälsoindex av psykisk och fysisk hälsa är att det ger en 

samlad bild av skillnaden mellan fysisk och psykisk hälsotillstånd men kan dölja specifika 

effekter som synliggörs i SF-36 profilens åtta delskalor. Resultatet visade att det fanns 

skillnad mellan könen, då kvinnliga deltagare, hade lägre medelvärden i alla delskalor (8) med 

undantag för SF (Tabell 6). Vidare visade resultatet signifikant medelvärdes differens 

gällande fyra fysiska hälsomått (PCS, PF, RP, BP) och två psykiska hälsomått (VT, MH) till 

kvinnors nackdel.

Tabell 6 SF-36 hälsotillstånd (8+2)i förhållande till kön 
Kön N Medel

värde
Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

Medelvärdes 
differens

PF Man 43 85,16 20,23 3,09
9,07*

Kvinna 52 76,09 21,48 2,98
RP Man 43 81,98 31,49 4,80

13,35*
Kvinna 51 68,63 38,35 5,37

BP Man 43 75,00 27,03 4,12
15,58*

Kvinna 53 59,42 28,97 3,98
GH Man 43 68,44 20,38 3,11

5,72
Kvinna 53 62,72 20,59 2,83

VT Man 43 64,77 20,53 3,13
9,45*

Kvinna 53 55,31 20,19 2,77
SF Man 43 85,76 20,70 3,16

-0,56
Kvinna 53 86,32 19,65 2,70

RE Man 43 82,17 36,62 5,58
2,04

Kvinna 52 80,13 33,18 4,60
MH Man 43 81,40 14,96 2,28

6,26*
Kvinna 53 75,13 18,40 2,53

pcs Man 43 48,60 9,32 1,42
4,85*

Kvinna 50 43,76 10,20 1,44
mcs Man 43 49,22 10,56 1,61

0,02
Kvinna 50 48,43 10,14 1,43

* P ≤ 0.05 (independent samples t-test)

Självskattad hälsa i förhållande till variabel ålder
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Resultatet visar att med stigande ålder sker en nedgång i hälsostatus. Denna försvagning 

gäller fysisk hälsa (PCS, PF, RP, BP), medan motsvarande nedgång inte gäller för psykiskt 

välbefinnande (Tabell 7). 

Tabell 7  SF-36 hälsotillstånd (8+2) jämförelser av deltagare i tre åldersgupper

Åldersgrupp

24 - 44 45-64 65-74   

Medel
värde

Antal Std. 
Deviation

Medel
värde

Antal Std.
Deviation

Mede
värde

Antal Std. 
Deviation

PF 86,62 37 17,72 82,90 31 20,28 70,75 14 19,07

RP 81,76 37 30,98 69,35 31 36,92 73,21 14 38,56

BP 75,51 37 26,50 63,35 31 30,25 61,93 14 25,03

GH 69,43 37 20,24 67,52 31 18,30 55,43 14 21,03

VT 60,68 37 21,54 59,52 31 19,21 57,86 14 21,19

SF 87,84 37 20,09 85,89 31 18,47 81,25 14 26,29

RE 84,68 37 31,03 77,42 31 38,86 80,95 14 36,31

MH 78,38 37 13,55 78,19 31 20,26 73,93 14 20,84

pcs 49,20 37 9,01 45,82 31 9,30 42,36 14 8,89

mcs 48,48 37 10,78 48,36 31 9,98 48,41 14 11,05

Vid signifikansanalys av åldersjämförelser förenklades gruppindelning till bara två 

åldersgrupper för att kunna använda t-testet, vilket även gav en relativt jämn fördelning av 

antalet deltagare (Tabell 8). 

Tabell 8  SF-36 hälsotillstånd (8+2) jämförelser mellan två åldersgupper

Åldersgrupp

≤ 49 ≥ 50

Antal Medel 
värde

Std. 
Deviation

Std.
Error Mean

Antal Medel 
värde

Std. 
Deviation

Std.
Error Mean

Medelvärdes 
differens

PF 43 85,23 20,41 3,11 41 77,28 20,49 3,2 7,9*

RP 44 80,68 31,84 4,8 40 68,75 38,29 6,05 11,33

BP 44 74,05 29,68 4,47 41 61,71 25,94 4,05 12.34*

GH 44 68,5 20,52 3,09 41 62,22 19,87 3,1 6,28

VT 44 61,48 21,31 3,21 41 57,11 19,94 3,11 4,36

SF 44 88,92 18,91 2,85 41 83,54 21,55 3,37 5,38

RE 44 83,33 32,55 4,91 40 80 36,83 5,82 3,33

MH 44 77,36 17,53 2,64 41 78 17,09 2,67 -0,64

pcs 43 48,68 9,43 1,44 40 43,94 9,8 1,55 4,74*

mcs 43 48,35 10,68 1,63 40 48,74 10,2 1,61 -0,39

* P ≤ 0.05 (independent samples t-test)

Analysen exponerade att fysisk hälsa för äldre deltagare ( ≥50 år) var sämre än för yngre 

deltagare (≤49 år) och medelvärdeskillnaden var signifikant gällande PCS, PF, BP (Tabell 7). 
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Psykisk hälsa (MCS) gav ett högre värde för dessa äldre deltagare men var icke signifikant vid 

analys med independent samples t-test. Vid ålderbaserad jämförelse mellan kvinnor och män 

fanns inga signifikanta skillnader men visade att äldre kvinnor hade ett lägre medelvärde i 

samtliga delskalor (Figur 1). För både män och kvinnor hade yngre deltagare högre 

medelvärde gällande fysisk hälsa än de äldre och det var yngre män som skattade sin fysiska 

hälsa högst.

                               
                                                         Figur 1  SF-36 del skalor (8) medelvärde per åldergrupp och kön.   

Självskattad hälsa i förhållande till variabel BMI

De två övergripande hälsoindex, fysisk hälsa (PCS) respektive psykisk hälsa (MCS) 

jämfördes med BMI.  Resultatet visade att medelvärdet för fysisk hälsa (PCS) sjunker i takt 

med att BMI värdet ökar. Denna neråtgående trend av medelvärdet gällde inte psykisk hälsa 

(MCS), vilket visas i Figur 2. För att få relativt likstora grupper med en relativt jämn 

fördelning av antalet deltagare i varje grupp, användes en gruppindelning av BMI-medelvärde 

som inte följer den internationell klassifikation av vuxna enligt BMI (WHO, 2000). 
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                                Figur 2  Fysisk hälsa (PCS) respektive psykisk hälsa (MCS) per BMI grupp. 

Utifrån resultat gällande det fysiska och psykiska hälsotillståndet i förhållande till BMI-

grupper och den markanta skillnaden gjordes endast variansanalys av SF-36 profilens fyra 

fysiska delskalor. Resultatet visar att vid variansanalys (ANOVA) framträder PF med 

signifikant skillnad mellan viktklasser hos deltagare. För att i nästa steg veta mellan vilka 

viktklasser signifikansen fanns gjordes ett post-hoctest (Bonferroni). Vilket tydliggjorde att 

skillnaden endast var signifikant mellan lägsta och högsta viktklassen (se Tabell 9). 

Tabell 9  SF-36 hälsotillstånd (4) jämförelser mellan BMI grupp

N Medel
värde

Std. 
Deviation

Std.
Error

P-
värde

PF <=31,2 35 87,286 15,0168 2,5383 0,021*

31,3-34,2 28 80,734 21,52298 4,06746

>=34,3 31 72,993 24,15386 4,33816

Total 94 80,621 21,00581 2,16658

RP <=31,2 35 82,143 31,25525 5,2831 0,367

31,3-34,2 28 70,536 36,67523 6,93097

>=34,3 30 72,5 37,91438 6,92219

Total 93 75,538 35,15851 3,64577

BP <=31,2 35 71,371 27,13917 4,58736 0,175

31,3-34,2 29 69,862 29,45666 5,46996

>=34,3 31 58,968 29,34903 5,27124

Total 95 66,863 28,82139 2,95701

GH <=31,2 35 68,829 18,27484 3,08901 0,461

31,3-34,2 29 65,241 24,19217 4,49237

>=34,3 31 62,613 18,47102 3,31749

Total 95 65,705 20,26992 2,07965

* P ≤ 0.05 (ANOVA, Bonferroni)
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Variansanalyser (ANOVA) av de fyra fysiska delskalorna genomfördes även per kön. 

Gällande män framkom att PF och GH visade en signifikant skillnad mellan lägsta och högsta 

viktklassen (Bonferroni). Kvinnors medelvärde visade neråtgående resultat vid ett ökat BMI 

men det framkom inte någon signifikant skillnad vid analys.

Diskussion

Resultat diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor 

och män med fetma. I resultatet framkom lägre värden för personer med fetma gällande både 

fysisk och psykisk hälsa i förhållande till den allmänna populationen i Sverige (Sullivan et al. 

1994). Resultatet visar vidare signifikant medelvärdesdifferens mellan män och kvinnors

medelvärde i de flesta delskalor. Även detta resultat speglar den allmänna populationen i 

Sverige som rapporterar att kvinnor generellt upplever sämre hälsa än män (Sullivan & 

Karlsson, 1998). Internationella jämförelser med normal population i USA och Storbritannien 

visar stor överensstämmelse avseende detta svarsmönster. Största differensen mellan män och 

kvinnor gäller vitalitet (VT) och smärta (BP) (Sullivan et al. 1994).

Ett av det mest framträdande resultat i studien var kvinnors låga självskattning av fysisk 

hälsa. Detta återfinns i Smith, Thompson, Raczynski och Hilner (1999), studie som visar att

kvinnor upplever större missnöje än män med sin kropp, dess storlek samt förmåga. Fetma är 

starkt associerat med detta missnöje. Vidare är kroppsuppfattning en multidimensionell 

konstruktion med varierande aspekter som skiljer sig mellan könen. Gucciardi, Wang, Badiani 

och Stewart (2007) menar att förekomst av förvrängd kropps bild/uppfattning finns bland 

kvinnor i alla åldrar. Carryer (2001) beskriver att vara smal kvinna associeras med god hälsa 

och att vara fet är förknippat med ohälsa och moraliskt förfall. Wray och Deery (2008) anser

att tidsenligt skönhetsideal för kvinnor ger bränsle åt ett socialt fördömande. Vidare visar 

Merrill och Grassleys (2008) resultat hur kvinnor med fetma får kämpa mot fördomar och 

stigma relaterad till fetma. 

Resultatet i denna studie visade också att yngre män skattade sin fysiska hälsa högst. Detta 

svarsmönster återfinns bland svensk normalpopulation som visar att den mest framträdande 

skillnaden ligger bland yngre och medelålders män jämfört med kvinnor i samma ålder 

(Sullivan et al. 1994). Män förnekar oftare än kvinnor att övervikt och fetma kan utgöra en 
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hälsorisk. Men acceptansen är beroende av rådande hälsostatus och ökar vid fysiska åkommor 

så som diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck och/eller blodfetter. Emellertid, vid upplevd 

god fysisk hälsa, så motsätter sig män att fetman är en risk. Ursprunget kan vara att de inte 

upplever sig som feta och att de på så sätt inte sätter fetma i samband med hälsorisk (Gregory, 

Blanck, Gillspie, Maynard & Serdula, 2008). Många myter om manligt beteende i relation till 

hälsa och kroppsuppfattning existerar. Att vara stor upplevs som fördelaktigt. Prat om hälsa är 

inte ansett som manligt samt att uppsöka vård ses som den sista utvägen. Män är medvetna 

om att deras kroppsuppfattning, skiljer sig från kvinnors ideal. Att vara stor innebär många 

fördelar. Bland annat genererar det respekt och förknippas med makt. Detta innebär att 

intresset för byta av livsstil, som viktreducering inte prioriteras. Alla män är dock inte nöjda 

med sin kroppsform. Speciellt relaterat till när de var yngre och mer fysiskt i trim (O’Kane, 

Craig & Sutherland, 2008). 

Resultatet i denna studie visade att med stigande ålder sker en nedgång i hälsostatus. Denna 

försvagning gäller den fysiska hälsan, medan motsvarande nedgång inte gäller för psykiskt 

välbefinnande. Även referensvärden för den allmänna populationen i Sverige visar denna 

tydliga försämring (Sullivan & Karlsson, 1998). En markant försämring av den fysiska 

funktionsförmågan för kvinnor inträffar vid åldergränsen över 50 år. Motsvarande nedgång 

för män sker inte förrän 5 år senare ( Sullivan et al., 1994).  Internationell jämförelse med 

normal population i USA och Storbritannien speglar liknande resultat med den betydande 

försämringen av fysisk hälsa medan skillnaderna i psykisk välbefinnande mellan yngre och 

äldre är påfallande marginella. Fysisk funktion (PF) mäter begränsning i förmåga att utföra 

fysiska aktiviteter. Av alla delskalor är den starkast kopplat till ålder (Sullivan & Karlsson, 

1998). Det finns samband mellan kroniska sjukdomar, ökad frekvens av vårdkontakter och 

lägre värden av livskvalitet bland äldre deltagare. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till ökad 

livskvalitet (Guallar-Castillona, Sendinoa, Banegasa, Lopez-Garcıa & Artalejoa, 2005).

Forskning gällande äldre personers fördel av dieter och viktreducerande behandling är 

minimal. Däremot så finns det resultat som visar fördelar med fysisk aktivitet. Fetma bland 

äldre personer ökar konstant. Det är inte klart hur stort problemet kommer att bli men den 

dramatiska tillväxten av fetma bland befolkningen kräver ytterligare studier om 

behandligsstrategier (Rössner, 2001). I denna studie deltog 15 personer mellan 65 och 74 år. 

Larsson et al (2002) menar att i många studier gällande livskvalitetsmätningar exkluderas 

äldre deltagare då fysiska hälsostatus avtar med stigande ålder och detta kan komma i konflikt 

med studiers syfte. Även svarsfrekvensen tenderar att bli sämre med stigande ålder.  
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Resultatet i denna studie visar att medelvärdet för fysisk hälsa (PCS) sjunker i takt med att 

BMI värdet ökar. Denna neråtgående trend av medelvärdet gällde inte psykisk hälsa (MCS). 

Fysisk funktion (PF) har signifikant skillnad mellan viktklasser hos deltagare i denna studie. 

För den allmänna populationen i Sverige är medelvärdet av fysisk funktion (PF) 87,9. Värdet 

för den 25:e percentilen är 85 vilket innebär att den fjärdedel av befolkningen som skattar sin 

fysiska funktion sämst har värden mellan 0 och 85. Medianen, det vill säga, 50% av den 

svenska befolkningen  har ett värde mellan 0-95 och den andra halvan har mellan 95 och 100 

(Sullivan et al., 1994).  Personer med fetma i denna studie skattar sin fysiska funktion sämre 

än 50% av den svenska befolkningen och vid ett BMI <=31,3 sämre än 75% av befolkningen.  

För de övriga tre fysiska hälsomåtten ligger personer med fetma i alla viktklasser med ett 

medelvärde som är sämre än 50% av den svenska befolkningen. Fetma medför förödande 

konsekvenser för betydelse av livskvalitet speciellt gällande den fysiska funktions kvalitet. 

Det finns ett otal svårigheter och besvär i deras dagliga liv (Fontaine & Bartlett, 1998). 

Larsson et al., (2002) menar att sambandet mellan fetma och mental hälsa har varit ett ämne 

som diskuterats i decennier men signifikanta samband visar att fetma påverkar fysisk hälsa till 

större del än psykisk. 

Metod diskussion

Kvantitativa studier baseras ofta på numeriskt material som är resultat av någon formell 

mätning med strukturerade instrument. Beslut att använda självinstruerade frågeformulär som 

instrument baseras på ett antal överväganden som känsligheten i ämnet, deltagares verbala 

förmåga och tillgänglig tid. Fördelen med dessa är att de är mindre kostsamma och mer 

tidsbesparande än intervjuer samt erbjuder på ett bättre sätt anonymitet. Dock ger intervju ett 

rikare innehåll (Polit & Beck, 2004, s.15-16, 49, 350, 369). Resultatet i denna studie baseras 

på  de 100 först besvarade frågeformulär, vilket bedömdes rimligt för att erhålla tillräckligt 

stor data. Vid större studier krävs nästan att antalet deltagare överstiger 200, detta för att 

erhålla och uppnå bästa möjliga precision (Sullivan et al., 1994). Resultatet visar att 

deltagarnas fördelning i ålder och kön var relativt likartat. Vid urvalet togs inte hänsyn till 

etniskt ursprung. Analys av data från tidigare forskning visade att förekomsten av övervikt 

och fetma är större för personer som inte var födda i Sverige och de har även lägre nivåer av 

hälsorelaterad livskvalitet (Larsson et al., 2002).
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Frågeformulären samt uppgifter om kön, ålder, vikt besvarades i direkt samband med en 

hälsoundersökning vilket gav deltagare aktuell och korrekt data om sin vikt och längd. Detta

skulle förhoppningsvis eliminera risken för fel med självuppskattning. Individbortfallet bestod 

av fem män och sju kvinnor vilka inte fyllde i sin ålder samt en deltagare som inte uppgett 

vare sig kön eller ålder. Variabelbortfall gällande BMI genererades av två deltagare som inte 

uppgett vikt eller längd. Detta kan bero på att de har glömt att svara, inte ville svara då ålder 

och vikt kan vara en känslig fråga eller helt enkelt missat den. Vad gäller SF-36 så genereras 

inget värde om inte alla frågor har ett giltigt svar. Variabelbortfall gällde åtta deltagare som 

inte fyllt i en eller flera frågor. Det fanns inte någon enhetlig frånvaro av svar. I vissa enkäter 

var det enstaka frågor och i andra var det flera frågor. Detta gör det svårt att bedöma om det 

var ett frivilligt val att hoppa över frågorna eller om frågan var för svår att besvara eller bara 

en ofrivillig miss.

Vid kvantitativ design används validitet och reliabilitet som kriterier för att fastställa kvalitet.

Reliabilitet står för noggrannhet, grad av fasthet, soliditet, stadga och förknippas oftast med 

metod som mätt variablerna. Statistisk reliabilitet hänvisar till möjligheten av samma resultat 

vid ett nytt stickprov (Polit & Beck, 2004  s. 35-36, 40). SF-36s reliabilitetsnivå speglar 

instrumentets förmåga att motstå slumpinflytelser och ge samma mätresultat från gång till 

gång. Reliabilitet på 0,70 innebär att 70% av den mätta variansen är tillförlitlig. Den svenska 

versionen av SF-36 är god eller bättre än jämförelsepopulationer från USA eller England då 

alla skalor översteg med marginal den kritiska nivån på 0,70 (Sullivan et al., 1994). Validitet 

är ett mer komplext begrepp med vidare betydelse som graden av meningsfull information. 

För att lyfta fram och stärka validitet, måste begrepp som avses att mäta definieras noggrant, 

för att visa hur pass bra måttet representerar egenskapen (Polit & Beck, 2004  s. 35-36, 40).

Innehålls-, begrepps-, och kriteriebaserad validitet är testat för SF-36 och bedöms som hög 

(Sullivan et al., 1994).

Det finns en lockelse i att använda sofistikerade avancerade metoder och analyser av data, 

vilket måste ses med viss försiktighet, även om dessa ibland är nödvändiga kan det enkla vara 

bättre och mer passande (Abrams & Scragg, 1996). I denna studie användes deskriptiv 

statistik med medelvärdet som centralmått och standardavvikelse (SD) samt medelfel (SE) 

som spridningsmått och vid analytisk statistik beräknades korrelationskoefficienten (r) med 

Pearsons r. Signifikansanalys Independent samples t-test med signifikantnivå på 0,05 
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nyttjades samt variansanalys (ANOVA) användes kombinerat med post-hoctest (Bonferroni).

Dessa analyser bedömdes som relevanta.

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att män och kvinnor med fetma upplever nedsatt 

hälsorelaterad livskvalitet, och att fetma påverkar främst fysiska hälsomått. Medelvärdet för 

fysisk hälsa sjunker i takt med att BMI värdet ökar. Denna neråtgående trend av medelvärdet

gällde inte psykisk hälsa. Vidare visade resultatet att med stigande ålder sker en nedgång i 

hälsostatus och det fanns signifikant skillnad mellan könen, då kvinnliga deltagare hade lägre 

medelvärden i flertalet av hälsomåtten. Den mest framträdande avvikelsen var kvinnors låga 

självskattning av fysisk hälsa och det var yngre män som skattade sin fysiska hälsa högst.

Implikationer för omvårdnad

För personer med fetma är relation med vårdpersonal betydelsefull. Det viktigt att ha insikt 

om vilka besvär och komplikationer ett beslut om att be om hjälp och stöd kan innebära. 

Personer med fetma får kämpa, för att bli betraktad och accepterad som normal. De försöker 

passa in och övertyga vårdpersonal om att de är vanliga människor för att få ett bättre 

bemötande (Merrill & Grassley, 2008). När vårdpersonal endast fokuserar på vikt genererar 

det känsla av diskriminering (Cossrow et al., 2001). Fetma kan orsaka psykologiskt lidande, 

inte minst till följd av omgivningens intolerans, okunnighet, och medföra negativa sociala 

konsekvenser, vilket leder till påtagligt sänkt livskvalitet vilket kan jämföras med andra svåra 

och livshotande sjukdomar (SBU, 2002). Omvårdnad är ett svårfångat begrepp inte bara att 

definiera utan även att mäta. Om omvårdnads forskare är intresserad av att mäta omvårdnad

finns många instrument att välja på och multipla faktorer måste tas med i beslutsprocessen 

(Beck, 1999). Genom att nyttja ett självskattande instrument för hälsorelaterad livskvalitet, 

där resultat kan ställas mot referenser, ger det en möjlighet att se trender om var forskning kan 

kompletteras dels med större antal deltagare och dels med andra metoder som ger en mer djup 

förståelse. Studera självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos män och kvinnor med fetma kan 

ge ökad förståelse för hur fetma påverkar dagligt liv vilket kan bidra till att minska de 

fördomar som förekommer i vården. 



22

Referenslista

Abrams, K., & Scragg, A. (1996). Quantitative methods in nursing research. Journal of Ad-
vanced Nursing,  23, 1008-1015.

Beck, C. (1999). Quantitative measurement of caring.  Journal of Advanced Nursing, 30, 24-
32. 

Bidgood, J., & Buckroyd, J. (2005).  An exploration of obese adults’ experience of attempting 
to lose weight and to maintain a reduced weight. Counselling and Psychotherapy Research, 5,
221-/229. 

Brown, I. (2006). Nurses’ attitudes towards adult patients who are obese: literature review. 
Journal of Advanced Nursing, 53, 221–232.

Carryer, J. (2001). Embodied largeness: a significant women’s health issue. Nursing Inquiry, 
8, 90–97.

Cossrow, N., Jeffery, R., & McGuire, M. (2001). Understanding weight stigmatization: a fo-
cus group study. Journal of Nutrition Education, 33, 208-213.

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2003) Statistisk verktygslåda -
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.

Fontaine, K., & Bartlett, S. (1998). Estimating health-related quality of life in obese indi-
viduals. Disease Management & Health Outcomes, 3, 61-70.

Goffman, E. (2008). Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts (Origi-
nalarbete publicerat 1963). 

Gregory, C., Blanck, H., Gillspie, C., Maynard, M., & Serdula, M. (2008). Perceived helth 
risk of excess body weight among overweight and obese men and woman: differences by sex. 
Preventive Medicine, 47, 46-52.

Guallar-Castillona, P., Sendinoa, A., Banegasa, J., Lopez-Garcıa, E., & Artalejoa, R. (2005). 
Differences in quality of life between women and men in the older population of Spain. Social 
Science & Medicine, 60, 229–1240.

Gucciardi, E. Wang, S., Badiani, T., & Stewart, D. (2007). Beyond adolescence exploring 
Canadian women and men’s perception of overweight. Women’s Health Issues, 17, 374–382.

Haas, B. (1999). A multidisciplinary concept analysis of quality of life. Western Journal of 
Nursing Research, 21, 728-42.

Heo, S., Moser, D., & Widener, J. (2007). Gender differences in the effects of physical and 
emotional symptoms on health-related quality of life in patients with heart failure. European 
Journal of Cardiovascular Nursing 6, 146–152.

Jenkins, K., & Fultz, N. (2008). The relationship of older adults' activities and body mass in-



23

dex. Journal of Aging and Health, 20, 217-234.

Larsson, U., Karlsson, J., & Sullivan, M. (2002). Impact of overweight and obesity on health-
related quality of life—a Swedish population study. International Journal of Obesity, 26, 
417–424.

Merrill, E., & Grassley, J. (2008). Women’s stories of their experiences as overweight pa-
tients. Journal of Advanced Nursing, 64, 139–146. 

Norra Sveriges MONICA-undersökning (Internet). Tillgänglig från: 
http://www.umu.se/phmed/medicin/monica/   (081114).

Neovius, M., Janson, A,. & Rössner, S. (2006). Prevalence of obesity in Sweden. Obesity Re-
views, 7, 1–3. 

O’Kane, G., Craig, P., & Sutherland, D. (2008).  Riverina men’s study: an exploration of rural 
men’s attitudes to health and body image. Nutrition & Dietetics, 65, 66–71.

Polit, D., & Beck, C. (2004). Nursing research. Principles and methods. Philadelphia: Lip-
pincott Williams & Wilkins.

Puhl, R., & Brownell, K. (2001). Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9, 778-
905. 

Puhl, R., & Heuer, C. (2009).  The stigma of obesity: a review and update. Obesity, 17, 941–
964.

Rössner, S. (2001). Obesity in the elderly – a future matter of concern? Obesity reviews, 2, 
183–188. 

Rogge, M., Greenwald, M., & Golden, A. (2004). Obesity, stigma and civilized oppression. 
Advances in Nursing Science, 27, 301-315. 

SBU. (2002:160). Fetma- problem och åtgärder. En systematisk litteraturstudie. Stockholm: 
Statens beredning för medicinsk utredning. 

Smith, D., Thompson, K., Raczynski, J., & Hilner, J. (1999). Body image among men and 
women in a biracial cohort: the cardia study. TheIinternational Journal of Eating Disorders, 
25, 71–82. 

Sullivan M, Karlsson J & Ware JE. (1994).  SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och 
Tolkningsguide (Swedish Manual and Interpretation Guide). Göteborg: Sahlgrenska 
University Hospital. 

Sullivan M., Karlsson J., & Ware, E. (1995). The Swedish SF-36 Health Survey-I. Evaluation 
of data quality, scaling assumptions, reliability and construct validity across general popula-
tions in Sweden. Social Science & Medicine, 41, 1349–58.

http://www.umu.se/phmed/medicin/monica


24

Sullivan, M., &  Karlsson, J. (1998). The Swedish SF-36 health survey III. Evaluation of cri-
terion-based validity: results from normative population. Journal of Clinical Epidemiology, 
51, 1105 – 1113.

Wray, S., & Deery, R. (2008). The medicalization of body size and women’s healthcare. 
Health Care for Women International, 29, 227–243.

WHO. (2000:894). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO 
Consultation.Geneva: World Health Organization.



25

Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt-

Att leva med fetma, kvinnor och mäns upplevelser av livskvalitet

Vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet pågår ett forskningsprojekt om 
kvinnor och mäns upplevelser av att leva med fetma. Studien genomförs i samarbete med MONICA-
undersökningen i Norrbotten och docent Mats Eliasson vid Sunderby Sjukhus och Umeå Universitet. 
En del i detta projekt är att studera kvinnor och mäns upplevelse av livskvalitet.

Denna förfrågan om deltagande ställs till kvinnor och män som ingår i befolkningsundersökningen i 
MONICA-undersökningen 2009 och som vid undersökning har ett kroppsmasseindex, även kallat 
body mass index (BMI), över 30. Studien kommer att genomföras med ett frågeformulär med frågor 
om livskvalitet. Beräknad tid för att svara på frågorna är cirka 15 minuter. Dina svar kommer att 
hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem och kommer även att behandlas så att ingen person 
kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad i den färdiga rapporten. Frågeformuläret kommer 
att bearbetas och sammanställas i en rapport och finnas tillgänglig via http://epubl.ltu.se. 

Om Du är intresserad av att delta i vår studie ber vi dig besvara frågeformuläret och skicka dem i det 
bifogade kuvertet inom 7 dagar. Deltagandet är helt frivilligt och du kan även välja att inte besvara 
frågeformuläret utan att ange skäl.
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