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Abstrakt 
Människor med övervikt blir allt vanligare i dagens samhälle och 
sambandet mellan övervikt och sjukdomstillstånd har på senare tid 
uppmärksammats. Övervikt är svår att åtgärda och dietprogram fungerar 
ofta dåligt på sikt. Fetma klassas numera som kronisk sjukdom. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med 
övervikt. Studien baseras på tolv internationella vetenskapliga artiklar från 
1990-2001 som analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fem kategorier; att känna ett behov av att visa sig 
duktig beskrev hur överviktiga utåt håller skenet av att leva ett obekymrat 
liv. Kategorin att ha skuldkänslor och dölja sitt problem beskrev ett 
missbruksliknande förhållande till mat som doldes för andra. Att kämpa 
för att få kontroll över sitt liv beskrev en ständigt pågående kamp för att 
förändra sin tillvaro. Att känna sig som en stor klump och vara rädd för att 
bli förnedrad beskrev rädslan för att hamna i utsatta situationer och 
missnöje med den egna kroppen. Att trivas med sig själv trots sin vikt 
beskrev hur hälsa i sjukdom ändå kunde upplevas. I omvårdnaden av 
överviktiga är det centralt att ha förståelse för den komplexa 
problematiken och att utgå från individens egna förutsättningar. 
 
 
Nyckelord: övervikt, upplevelse, matberoende, kronisk sjukdom, kvalitativ 
innehållsanalys. 
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Människor som kan berätta om sin upplevelse av fetma är lättast att hitta i västvärlden. I 

USA lider en fjärdedel av befolkningen av fetma, i Europa ungefär en sjättedel. Asien är 

mindre drabbat och där förekommer fetma endast hos några få procent av befolkningen. 

Enligt Lin Khor, Yusof, Siong Tee, Kandiah och Soo Lee Huang (1999) är fetman idag 

ett växande problem över hela världen. 

 

Attityden till överviktiga har förändrats i många kulturer genom åren. Tidigare 

kopplades ökad vikt ihop med högre status. En stor kroppshydda var ett tecken på 

välstånd och hälsa, medan smalhet ansågs vara orsakad av fattigdom. Enligt Powers 

(1996) ses numera den smala kroppen som det eftersträvansvärda idealet och synen på 

de överviktiga har förändrats.  

 

Fetma är resultatet av att man tillför kroppen mer energi än man förbrukar. Störst 

betydelse för fetma-patogenesen har balansen mellan energiintag och träning. För att 

räknas som överviktig skall personens body mass index (BMI) ligga över 25 kg/m2, för 

fetma-obesitas över 30 kg/m2. Det innebär att en kvinna som är 160 cm lång får 

diagnosen fetma om hon väger mer än 75 kg. Den typiska utvecklingen av fetman är att 

en individ ökar sin kroppsvikt med cirka 20 kilo under en tioårsperiod, orsaken är ett 

överskott i energiintaget med ca.35 kcal dagligen. I takt med viktökningen ökar sedan 

kaloriintaget. Om ingen ökning av motionen sker i motsvarande grad är övervikten ett 

faktum (Björntorp, 1997). 

 

Fetman är ett mångfacetterat problem som kan kopplas till psykologiska och sociala 

svårigheter och ge upphov till medicinska följdsjukdomar som exempelvis hypertoni, 

hyperlipidemi och diabetes (Faith, Fontaine, Cheskin & Allison, 2000). Fettets 

placering på kroppen har betydelse och det abdominella fettet står för risken att utveckla 

dessa sjukdomar, medan enligt Björntorp (2001) fett som lägger sig runt höft och 

stjärtparti har mindre betydelse.  

 

Låg fysisk aktivitet kopplas till en ökad risk för övervikt. Dagens samhälle med 

högteknologi och goda kommunikationer reducerar behovet av aktivitet i det dagliga 

livet. Många har i dagsläget en stillasittande tillvaro och det finns ingen anledning att 

tro på en förändring i framtiden (Hill & Peters, 1998). Trots överväldigande bevis för att 

konsekvenserna av fetman är ett allvarligt hot mot hälsan och klara indikationer finns på  
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att tillståndet nått epidemiska proportioner, har den enligt Hill och Peters (1998) 

fortfarande låg prioritet och ses inte som ett allvarligt problem av allmänheten och 

hälsovården.  

 

Kostnaderna för sjukdomen är stora såväl för den enskilda individen som för 

sjukvården, redan en 10 procentig viktminskning medför minskade vårdkostnader med 

tiotusentals kronor under en människas livstid (Oster & Thompson, 1999). Studier har 

också gjorts för att fastställa samband mellan övervikt och andra svårigheter som 

förtidspensionering eller arbetslöshet.  I många länder har beräkningar gjorts av 

hälsovårdens kostnader för fetman och dess följdsjukdomar. Kostnaderna visade sig 

vara minst lika höga som för vården av Aids eller cancer sjuka (Björntorp, 1997).   

 

Resultaten av de behandlingar som sjukvård och hälsocentra har att erbjuda är ofta 

bristfälliga och vårdpersonalen känner sig maktlös och otillräcklig. Denna känsla leder 

enligt Lindsey (1997, s. 229) till uppfattningen att ”den kroniska patienten” är 

problematisk. Intresset förloras och personalen intar en inlärd expertattityd gentemot 

patienten med objektifiering och mätning av sjukdomsprocessen överglänser man 

patientens kunskaper. Denna attityd gör att patienterna anser att den egen subjektiva 

upplevelse av sjukdomserfarenhet förnekas, missförstås och negligeras av 

sjukvårdspersonalen. Med tanke på detta är det värdefullt att respektera patientens 

behov av att själv delta i vården.  

 

Ett nytt sätt att närma sig problemet med fetma är att fokusera på åtgärder ämnade att 

minska missnöjet med den egna kroppen, öka självkänslan och minska åtstramningen i 

ätmönstret, i ett försök att därigenom reducera kroppsstorleken (Ciliska, 1998). 

Fördelen med att göra en livsstilsförändring är enligt Faith, et al. (2000) att det ger 

hälsovinster och en bättre livskvalitet även om det inte medför någon viktnedgång.  

 

Forskning i anslutning till begreppet hälsa i sjukdom anser att även människor som 

lever med kronisk sjukdom kan uppleva hälsa. Deltagare i en studie av Lindsey (1996) 

menar att man måste uppleva självaktning, bry sig om och älska sig själv. Hälsa är att 

ha kontroll över sig själv och fatta egna beslut. Att vara bemyndigad att välja och låta 

andra ta del av ens tankar och känslor, göra förändringar, söka ny mening och ny 

lärdom. En patient uttrycker följande. ”Jag söker efter vägledning inte färdiga lösningar. 



 4

Jag behöver få känna tillit, respekt och bekräftelse. Detta är vad vårdpersonalen borde 

erbjuda inte enbart mediciner och liknande” (Lindsey, 1997, s. 238). Andra kroniskt 

sjuka patienter som blir inlagda på sjukhus låter sig omedvetet tas om hand. En man 

uttrycker det så här. ”När jag kommer in till sjukhuset överlämnar jag mig själv till 

vårdpersonalen, trots att jag insett att när jag gör så känner jag mig sjukare. Plötsligt har 

jag tappat kontrollen över mig själv och känner mig svag därför att andra tar hand om 

mig” (Lindsey, 1997, s. 235).  

 

Kroniskt feta människor är ingen homogen grupp utan består av ett stort antal individer. 

Upplevelserna är därför mycket varierande, många har traumatiska upplevelser i sin 

bakgrund. Mycket av den forskning som gjorts i ämnet på senare tid tar upp skillnader i 

ätmönster och hur psykologiska faktorer påverkar. Det har kunnat påvisas att kvinnor 

som varit feta sedan barndomen också gjort flest bantningsförsök. De är också den 

grupp som har störst problem med hetsätning i anslutning till negativ affekt (McCrone, 

Dennis, Tomoyasu & Carroll, 2000). 

 

En kvinna berättar hur hon upplever den smärta som genomsyrar dem som lider av 

ätstörning. Ätstörningen är ett symtom av något mycket djupare och smärtfullare, det 

handlar om livet, hur svårt det är och mycket mera (Kiesinger, 1998). 

 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att leva med övervikt. Med övervikt 

avses i denna studie ett BMI som överstiger 30 kg/m2. 

 

Metod  
Litteratursökning                                                                                                                                       

Studien grundar sig på litteratur i form av internationella vetenskapliga artiklar. De 

databaser som visade sig vara användbara för ändamålet var: CINAHL, Medline, 

Psykinfo och Academic search. De sökord som användes var obesity, health, 

experiences, body image, eating disorder, selfesteem, weightgain m.fl.i konstellationer 

med forskningsmetoder som content analysis, qualitativ studies och liknande med avsikt 

att söka efter upplevelser. I första hand har fokus lagts på forskning utförd under de 

senaste fem åren eftersom fetma först på senare år definierats som kronisk sjukdom. 48 

artiklar genomlästes och 12 av dessa som motsvarade syftet valdes ut (Tabell 1). 
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Analys           

För analysen av materialet har kvalitativ innehållsanalys använts. Målet med 

innehållsanalys är att erbjuda kunskap och förståelse av det studerade fenomenet. 

Objektivt och systematiskt beskrivs innehållet i ett kommunikativt budskap (Downe-

Wamboldt, 1992). Innehållsanalys handlar också om att ta det skrivna bokstavligt utan 

att tolka (Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 1999). Innehållsanalysen påminner om 

kvantitativa analysmetoder eftersom forskaren börjar samla in data med en i förväg 

bestämd plan över urval, frågor och datainsamling, men med den skillnaden att den 

insamlade datan är berättande och kvalitativ (Polit & Hungler, 1999, s.251). Metoden 

kan användas för att få en djupare förståelse för individens livsvärld både av det klart 

uttalade, det manifesta eller det underliggande, det latenta (Downe- Wamboldt, 1992). 

Forskaren analyserar det narrativa innehållet för att bestämma mönster och teman (Polit 

& Hungler, 1999, s.251). Generellt baseras analysmetoden på att forskarna analyserar 

textmassan i olika steg (Downe- Wamboldt, 1992). 

 

Denna studie baseras på en innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). För att få en 

känsla av helheten lästes texterna igenom flera gånger. Baserat på vad som var 

väsentligt i texten extraherades ett antal textenheter för att beskriva alla aspekter i 

sammanhanget. Relevanta påståenden som svarade mot syftet togs med och allt 

oväsentligt i texten föll samtidigt bort. Sedan gjordes en ny analys av textenheterna som 

kondenserades, lästes igenom, jämfördes och sammanställdes till kategorier. Syftet med 

detta var att sammanföra de textenheter som hade liknande innehåll med varandra. 

Därefter minskades antalet kategorier, genom att kategorier med liknande innehåll slogs 

samman. Denna process skedde stegvis för att slutligen resultera i fem kategorier som 

kan sägas utgöra essensen i den analyserade texten och som beskriver upplevelsen av att 

leva med övervikt. På samma sätt som i studien av Sveinsdóttir, et al. (1999) 

validierades resultatet genom att texterna under analysarbetets gång jämfördes med 

originalet. 
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Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n = 12) 
 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Allan (1994) 
 
 
 
 
Brink &Ferguson 
(1998) 
 
 
 
 
Carryer (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
Hayward et al.  
(2000) 
 
 
 
 
Hughes & Degher 
(1993) 
 
 
 
 
 
Johnson (1990) 
 
 
 
 
 
 
 
Lyons (1998) 
 
 
 
Myers & Rosen 
(1999) 
 
 

 
Feministisk  
etnografisk metod
Kvalitativ 
 
 
Innehållsanalys 
Kvalitativ 
 
 
 
 
Feministisk  
litteraturstudie 
Kvalitativ  
 
 
 
 
 
Innehållsanalys 
Kvalitativ 
 
 
 
 
Grundad teori 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Grundad teori 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Fenomenologi 
Kvalitativ 
 
 
Innehållsanalys 
Kvalitativ och 
Kvantitativ 
 
 

 
20 överviktiga 
kvinnor 
 
 
 
162 män och 
kvinnor, alla ej 
överviktiga 
 
 
 
9 överviktiga 
kvinnor 
 
 
 
 
 
 
2 överviktiga 
kvinnor i 
viktminsknings-
program 
 
 
Medlemmar i 
viktminsknings-
organisation.   
Män och kvinnor 
 
 
 
13 välutbildade 
vita kvinnor 
 
 
 
 
 
 
6 överviktiga 
kvinnor 
 
 
286 överviktiga 
män och kvinnor 
 
 

 
Ostrukturerad 
intervju 
 
 
 
Ostrukturerad och 
semistrukturerad 
intervju 
 
 
 
Retrospektiv 
intervjustudie 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerad 
intervju 
 
 
 
 
Observationer 
Ostrukturerad och 
strukturerad 
intervju Personlig 
erfarenhet  
 
 
Intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
Öppen intervju 
Med följdfrågor 
 
 
Ostrukturerat och 
strukturerat  
frågeformulär 
 

 
Kvinnornas definitioner 
av lyckad viktnedgång 
 
 
 
Fastställande av 
anledningar till att gå ner 
i vikt 
 
 
 
Nödvändighet av nya 
synsätt i vården av 
överviktiga med 
fokusering på sociala 
sammanhang och 
individanpassning 
 
 
Identifikation av 
områden som blir 
berörda vid kvinnors 
livsstilsförändringar 
 
 
Copingstrategier  
Undvikande, 
Uppskattning 
Kompensation 
 
 
 
Beskriver tre faser som 
kvinnorna genomgår vid 
bantning 
Ta kontroll 
Förändrat perspektiv 
Utveckla ny identitet 
 
 
Erfarenheter av 
överätning 
 
 
Copingstrategier mot 
Stigma. Peptalk. 
Ödestänkande, 
Inte låta sig bekommas 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n = 12) 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2) vilka beskrivs i löpande text med 

referenser och exemplifieras med citat från de i studien ingående artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n = 5) 

Kategorier 

 

Att känna ett behov av att visa sig duktig 

Att ha skuldkänslor och dölja sitt problem 

Att kämpa för att få kontroll över sitt liv  

Att känna sig som en stor klump och vara rädd för att bli förnedrad 

Att trivas med sig själv trots sin vikt 

 

 

 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Nauta et al. (2000) 
 
 
 
 
 
Neumark- Sztainer 
& Story (1997) 
 
 
Robinson &Keyser 
 (1998) 
 
 
 
Tyler, Allan 
&Alcozer (1997) 

 
Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
 
 
 
Innehållsanalys 
Kvalitativ 
 
 
Grundad teori 
Kvalitativ 
 
 
 
Fältstudie 
Kvalitativ och 
kvantitativ 

 
74 överviktiga 
kvinnor 
37 hetsätare och 
37 icke hetsätare 
 
 
61 överviktiga 
unga vuxna 
 
 
20 överviktiga 
kvinnor 
 
 
 
80 kvinnor av 
vilka  
36 var 
överviktiga 

 
Semistrukturerad 
intervju. 
Retrospektiv 
studie. 
 
 
Semistrukturerad 
intervju 
 
 
Semistrukturerad 
intervju 
 
 
 
Observation och 
intervju 

 
Tankesätt hos 
överviktiga. Bortstötta, 
avsaknad av viljestyrka, 
ovärdiga  
 
 
Förslag till utformning 
av bra dietprogram. 
 
 
Reaktivt, reflektoriskt 
och reglerat ätmönster 
interagerade  
 
 
20 olika 
viktminskningsmetoder 
identifierades 
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Att känna ett behov av att visa sig duktig. 

Rädslan för att inte bli omtyckt resulterade i att många överviktiga ansträngde sig för att 

vara hjälpsamma (Hughes & Degher, 1993; Myers & Rosen, 1999; Nauta, Hospers, 

Jansen & Kok, 2000). Denna strävan efter att vara behövd fick ibland till följd att man 

åsidosatte sina egna behov (Hughes & Degher, 1993). Behovet av att visa sig duktig 

inför sig själv och andra utmynnade ibland i överdriven perfektionism. En överviktig 

beskriver hur han för att stärka sitt självförtroende varit så drivande i varje organisation 

han tillhört att intäkter och medlemsantal ökat som aldrig förr (Hughes & Degher, 

1993). Att skämta bort andras kommentarer och försöka att inte låta sig bekommas var 

ett annat sätt att visa sig duktig och visa upp en positiv sida utåt, i detta ingick även att 

somliga deltog i aktiviteter som överviktiga normalt undviker (Myers & Rosen, 1999).        

    

Well, we had a close group of friends that are still friends, that I 
always felt like I was the biggest. I always felt that I had to be the 
best cook, the best housekeeper, more mature. I didn‘t ever feel 
that I could be frivolous. I always had to have some worthwhile 
cause, I just couldn‘t be myself. Well, I just thought I had to 
prove something… I became an overachieve (Hughes & Degher, 
1993, p. 303). 
 
I have spent my whole life doing things for other people so that 
they would like me. If they needed me, then they wouldn‘t be 
unkind to me (Hughes & Degher, 1993, p. 304). 
 
Because I am fat,´I always have to prove my worth (Nauta et al., 
2000, p. 527). 
 
I act happy sociable, and self-confident so that no one thinks to 
bother me (Myers & Rosen, 1999, p. 225). 

 
 

Att ha skuldkänslor och dölja sitt problem. 

Den överdrivna konsumtionen av mat och godis skapade skuld och skamkänslor hos 

deltagarna i studien. Känslorna dövades med ett fortsatt ätande, ett beteende som kunde 

vara svårt att bryta (Allan, 1994; Hayward et al., 2000; Hughes & Degher, 1993). 

Anledningarna till att börja äta kunde vara ytterst varierande alltifrån ledsamhet till ilska 

och många uppgav att de tänkte på mat hela tiden och åt av alla anledningar, som tröst 

eller när svårhanterliga situationer dök upp (Hayward et al., 2000; Hughes & Degher, 

1993; Lyons, 1998; Myers & Rosen, 1999; Robinson & Keyser, 1998). Detta 

missbruksliknande sätt att hantera mat doldes för andra genom att mat och godis 
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konsumerades i smyg exempelvis i bilen (Hughes & Degher, 1993; Lyons, 1998). 

Fixeringen vid mat beskrevs som ett beroende jämställt med alkoholistens och 

förhoppningen var att kunna bryta det destruktiva ätmönstret (Johnson, 1990; Nauta et 

al., 2000). Medvetenheten om beteendets kroniska karaktär medförde ofta en insikt om 

att problemet var bestående (Johnson, 1990).     

 
 

I’d feel guilty about eating some jellybeans, so, of course, I’d 
finish. I’d proceed to finish the whole bag ‘cause I felt so bad. 
So, like, if I eat one, I’d have to eat a hundred (Hayward et al., 
2000, p. 625). 
 
I kept candy in my underwear drawer and if I ate it I would push 
the wrappers down in the garbage can. I would have cookies 
stuffed in the closet in little boxes (Lyons, 1998, p. 1161). 
 
… every time Jim (my husband) was around I pretended to hate 
food. When he left I raided the refrigerator (Hughes & Degher, 
1993, p. 306). 
 
It´s like being an alcoholic…. obesity is a disease. It´s not 
curable but it is treatable (Johnson, 1990, p. 1293). 

 
 
 
Att kämpa för att få kontroll över sitt liv. 

Deltagarna gjorde ständiga försök att bryta den onda cirkel de hamnat i och kände sig 

värdelösa när de inte lyckades med sina föresatser (Allan, 1994; Carryer, 2001; Myers 

& Rosen, 1999; Nauta et al., 2000). I kampen för att få kontroll över tillvaron, fanns ett 

behov av stöd och hjälp från andra i samma situation (Hayward et al., 2000; Myers & 

Rosen, 1999; Neumark- Sztainer & Story, 1997; Tyler, Allan & Alcozer, 1997). En av 

deltagarna trodde att ingen som inte själv varit med om det kunde förstå helt och fullt 

hur det kändes (Neumark- Sztainer & Story, 1997). Andra upplevde sig få stöd av Gud, 

en partner eller av professionella (Myers & Rosen, 1999). Stress ansågs vara en av 

orsakerna till svårigheten att få kontroll, att inte ha tid att äta planerat eller att motionera 

(Hayward et al., 2000). Genom att sätta hälsa, mat och träning överst på listan önskade 

många överviktiga förändra sin livsstil och få struktur på tillvaron (Brink & Ferguson, 

1998; Hayward et al., 2000; Johnson, 1990; Robinson & Keyser, 1998; Tyler et al., 

1997).  
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As a chronic failure at weight loss, it´s so hard to gear up again 
and again It´s such a struggle and requires complete and total 
dedication, sacrifice, vigilance and control (Allan, 1994, p. 537). 
 
It seems to me that being overweight is like a trap, because it 
makes it harder to exercise, it makes it more difficult to get 
involved to get out and do things and it makes it more difficult to 
be taken seriously in terms of health care. But all of those things, 
not taking your health care seriously, not enjoying your life and 
getting out and not exercising are quite detrimental to health in 
themselves, it’s like a vicious circle that we get trapped in, that 
all large women get trapped in (Carryer, 2001, p. 91). 
 
I think structure is much better for me. I know what I need to eat, 
and I know what I`m going to eat. It`s much better for me. I have 
means to be compliant if I was on a slower scedule when I could 
think about things.  
But my time is really busy and limeted. Sometimes I rush and 
before I can think I`ve eaten already (Hayward et al., 2000, p. 
625). 
  

 
 
Att känna sig som en stor klump och vara rädd för att bli förnedrad 

Att inte rymmas i stolen på offentliga platser (Brink & Ferguson, 1998; Myers & Rosen, 

1999) och liknande incidenter (Carryer, 2001; Tyler et al., 1997) gjorde att de 

överviktiga kände sig onormala (Brink & Ferguson, 1998) och medförde ett undvikande 

av aktiviteter där pinsamma situationer kunde uppstå (Carryer, 2001; Hughes & Degher, 

1993). Deltagarna beskrev också en motvilja mot att se sin spegelbild för att slippa bli 

påminda om sitt yttre (Nauta et al., 2000; Hughes & Degher, 1993). En av deltagarna 

berättade att om hon tittade sig i spegeln såg hon en kropp som helt saknade 

proportioner (Nauta et al., 2000). Att inte hitta kläder som passade blev även det en 

påminnelse om kroppsstorleken och förorsakade en ovillighet att köpa nya kläder (Brink 

& Ferguson 1998; Myers & Rosen, 1999; Tyler et al., 1997). Den kritiska inställningen 

till utseendet gjorde att tron på den egna attraktionen var minimerad, såväl när det 

gällde att skaffa en partner som i arbetslivet (Allan, 1994; Johnson, 1990; Myers & 

Rosen, 1999). Diskriminerande behandling i arbetslivet förekom och de överviktiga 

antogs ibland ha emotionella problem kopplade till övervikten (Myers & Rosen, 1999). 

Upplevelsen att inte bli sedd som person utan som överviktig var vanlig, även känslan 

att andra människor hade lägre förväntningar på grund av övervikten förekom (Allan, 

1994; Hughes & Degher, 1993; Myers & Rosen, 1999). Det inträffade även att totala 
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främlingar föreslog dieter och att läkare skyllde fysiska problem på vikten (Allan, 1994; 

Myers & Rosen, 1999). Rädsla fanns för att bli förnedrad av andra människor som 

stirrade, pekade finger och skrattade. En del överviktiga bemötte detta genom att stirra 

tillbaka eller använde sin storlek till att skrämmas (Hughes & Degher, 1993; Myers & 

Rosen, 1999). 

 
 
Right now your looking at a colossol failur. I now weigh over 
225 lbs and feel ugly, just a big lump (Allan, 1994, p. 534). 
 
… I don’t even think of being fat. It’s only when something 
happens. Like having to fly and not being able to fit in the seat, 
and having to ask for a seatbeltextension, that i start to think 
about it again. If I had to think about it all the time I would kill 
myself (Hughes & Degher, 1993, p. 302). 
 
I absolutely love it up in the mountain, I love the air, the snow, 
the sensation of skiing and all I could think of is that what would 
I wear, cause I've got nothing that will fit me in the ski field and 
if I fall over and break my leg, how humiliating to be carried off 
the mountain by two zippy ski instructors (Carryer, 2001, p. 96).  
 
I think that no one will ever love me because of my weight 
(Myers & Rosen, 1999, p. 225). 
 

 
 
Att trivas med sig själv trots sin vikt 

Det stora flertalet hade varit överviktiga länge och försökte att må bättre genom att bry 

sig mera om sig själv och sätta sina egna behov före andras (Allen, 1994; Johnson, 

1990; Myers & Rosen, 1999). Ett annat sätt att må bättre var att piffa upp sig på olika 

sätt eller att omge sig med positiva saker (Johnson, 1990). Genom att inte fokusera på 

viktminskning utan på ett hälsosamt leverne försökte deltagarna komma sams med sig 

själv och sin kropp (Allan, 1994; Hayward et al., 2000; Myers & Rosen, 1999). En 

deltagare uttryckte att om hon försökte vara smal skulle hela hennes liv handla om detta, 

vilket skulle kännas eländigt (Allan, 1994). Andra gav uttryck för att det helt enkelt inte 

var meningen att de skulle vara smala utan fetman ansågs ha genetiska eller hormonella 

orsaker (Hughes & Degher, 1993; Robinson & Keyser, 1998). Någon sa sig inte vilja 

hålla diet eftersom att äta är en del av livet, en glädje (Allan, 1994).            
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Everybody likes to look better and feel better, when you feel 
better than you look better. I think for people that have been 
overweight their whole life, like me overweight is not something 
that bothers us anymore. Although to a degree it does. But being 
healthy and feeling good is more important..... than looking good 
and maybe because that’s why we tolerate size (Hayward et al, 
2000, p. 626).    
 
If I am naturelly large, which I am why should I spend all of this 
wonderful short lifetime wishing to be someone else (Carryer, 
2001, p. 91). 
 
I am not 100% happy being this big but it's not much 
dissatisfaction. I got to a place where I decided I liked myself 
and stopped feeling miserable because I did not meet some 
unrealistic cultural image of beauty. I never was, and never will 
be a thin young thing…..I am comfortable with myself have lotsof 
energy and no health problems. My focus is not on weight, but on 
healthy eating. Weight is not cental. Success is that you are 
comfortable with yourself and not expecting more of yourself 
than is realistic (Allan, 1994, p. 535).     
 
I eat because I’m constantly hungry, everyone I know is eating 
all the time, but they are all tall and thin and can afford to do it 
and I can’t (Hughes & Degher, 1993, p. 312). 

 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att leva med övervikt. De 

fem kategorier som framkom i resultatet synliggör denna upplevelse. Rädslan hos de 

överviktiga att inte bli accepterade medförde ett behov av att visa sig duglig både inför 

sig själv och andra. Genom att visa upp en positiv fasad doldes de verkliga 

förhållandena och det missbruksliknande sättet att hantera mat. Skuld och skamkänslor 

som försämrade självkänslan uppkom av att individen inte kunde få kontroll över det 

destruktiva beteendet. Situationer som fick de överviktiga att bli medvetna om sin 

avvikande kroppsstorlek skapade hos dem en känsla av att vara onormala. Rädslan för 

att förlöjligas på grund av sitt yttre medför ett undvikande av att delta i sociala 

sammanhang, vilket begränsade aktiviteterna och försvårade möjligheterna att bryta 

mönstret. Insikten om att övervikt är ett tillstånd som inte kan botas gjorde att individen 

med hjälp från omgivningen och ständig vaksamhet kunde lära sig att hantera sin 

sjukdom och må så bra som möjligt. 
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Att känna sig tvungen att vara duktig och prestera för att bli accepterad var ett beteende 

som gjorde att de överviktiga ibland blev utnyttjade av andra. Strandberg (2002) har i 

sin studie bland patienter inom vården kommit fram till att människor, som är beroende 

av andra många gånger är överdrivet tillmötesgående. Detta fjäskande eller krypande är 

ovärdigt individen och hotar självrespekten. Risken med detta kryperi är att andra 

människor kan dra vinning av det och att det kan leda till självförakt. Att sätta andras 

behov före sina egna var ett karaktärsdrag som var tydligt hos de överviktiga  möjligen 

beroende på att den stigmatisering som de utsattes för gav dem känslan av att ha ett 

lägre värde, på samma sätt som den som är i behov av vård. 

 

Benägenheten att inte tillgodose de egna behoven kan skapa en inre stress som 

utmynnar i ett kompensatoriskt ätbeteende som i sin tur resulterar i fetma. Detta 

altruistiska personlighetsdrag beskrivs i en studie av Popkess- Vawter, Wendel, Schmoll 

och O,Conell (1998). En kvinna med viktproblem berättar hur hon känner ilska och blir 

sårad i interaktionen med modern, men lägger band på sina känslor för att framstå som 

en respektfull och kärleksfull dotter och för att inte såra modern. Skillnaden mellan de 

önskade och de verkliga känslorna skapar en inre stress som hon bearbetar genom att 

äta. Beteendet skulle i så fall kunna ses som ett personlighetsdrag hos överviktiga och 

inte en följd av stigmatiseringen.  

 

Den skämtsamma attityden hos deltagarna i studien ingår i fenomenet att tillfredsställa 

andra. På samma sätt har Strandberg (2002) funnit att patienter beroende av andra är 

måna om att visa sig från sin bästa sida och är ”lätta” att ha att göra med. Att skoja och 

skratta och få människor att känna sig väl till mods höjer det personliga värdet i 

relationen med andra. Beteendet kan också vara ett sätt att skydda de verkliga känslorna 

vid kränkande kommentarer och dåligt bemötande, men även för att inte visa upp det 

egna missnöjet med utseendet.  

 

Den positiva fasaden fungerade dessutom som ett skydd mot insyn i det 

missbruksbetonade ätbeteendet som noggrant doldes för andra. Enligt Melcher och 

Bostwick (1998) är smygätandet ett sätt för den överviktige att undvika att bli dömd av 

sin omgivning. Den falska obekymrade bilden, full med bortförklaringar och lögner 

skapar hos de överviktiga en känsla av att leva på en livslögn där även de närmast 

anhöriga undanhålls vidden av problemet. Att bli medveten om att vi inte är de personer 
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vi önskar vara och inte uppnår de ideal vi satt upp för oss själva, kränker vår stolthet 

och självrespekt. Insikten ger en känsla av skam som för med sig en lust att vilja skyla 

och gömma sig (Strandberg, 2002). Skam och skuldkänslorna gav även upphov till ett 

behov av tröst, en tröst som söktes i mat. Andra orsaker till att äta var svårhanterliga 

situationer och känslor som sorg, oro och ilska. Björvell (1988) ser dessa faktorer som 

impulser som leder till ätande därför att individen någon gång lärt sig att använda mat 

som tröst och därför har svårt att skilja på hunger och andra kroppssensationer. 

Matproblem har liksom andra beroenden en kronisk karaktär och kräver kontinuerliga 

insatser (Carlos Poston II & Foreyt, 2000). Medvetenheten om detta hos den överviktiga 

och inom hälsovården är avgörande för behandlingsresultaten. 

 

De överviktiga kände sig värdelösa på grund av ständiga misslyckanden med att gå ner i 

vikt eller för att viktnedgången inte blev bestående. Deltagare i dietprogram har i ett 

flertal studier visat sig återfå sin övervikt inom ett till fem år (Jeffcoate, 1998; Oster & 

Thompson, 1999; Sarlio- Lähteenkorva 2001) och en del väger mer än de vägde från 

början (Melcher & Bostwick, 1998). De överviktiga upplevde att för att bevara 

viktminskningen krävdes en ständig kamp som oftast misslyckades. Cederblad och 

Hansson (1996) menar att känslan av att kunna styra sitt öde samt förmågan att utveckla 

och behålla sociala relationer tycks ha samband med individens känsla av sammanhang. 

Speciellt hos kvinnor kopplas övervikt samman med sociala och ekonomiska nackdelar. 

Hos kvinnor med initialt lågt välbefinnande och hälsoäventyrande beteende, skedde en 

förbättring i och med viktminskningen som verkar ha betydelse för att kunna 

upprätthålla denna minskning.  Hos män har låga stressnivåer, medicinska problem och 

hälsorelaterat beteende kopplats till bestående viktminskning (Sarlio- Lähteenkorva, 

2001). 

 

En avgörande faktor i kampen att få kontroll uppgavs vara att få stöd från andra och 

från människor med erfarenhet av problematiken. Enligt Carlos Poston II och Foreyt 

(2000) upplever personer med ett större socialt stöd sig ha bättre möjlighet att lyckas 

med att behålla den lägre vikten. Kamratstöd kan vara till stor hjälp för att öka den egna 

acceptensen, utveckla nya relationer och hantera stressrelaterade arbets- och 

familjesituationer. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) anser att det finns en brist 

på förståelse hos omgivningen och inom hälsovården av dem som inte själva haft 

upplevelser av samma problem. I Lopez (1997) studie framkom att dietgruppen 
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upplevdes stödjande inte dömande, vilket gav en känsla av bekräftelse. Stress uppgavs 

ha en negativ påverkan på möjligheterna att utveckla ett hälsosammare liv. 

Omständigheter som hotar de dagliga rutinerna upplevs enligt Sarlio-Lähteenkorva 

(2001) som problematiska av de återfallsbenägna och ökar risken för att frestas att äta 

högenergimat, emedan kvinnor som lyckas hålla diet har utvecklat andra strategier för 

att tampas med liknande situationer. 

 

En orsak till att de överviktiga kände sig onormala i jämförelse med andra var att 

platser, utrymmen och kläder som håller standardmått inte passade för dem. Den egna 

kroppen blev något de överviktiga inte ville påminnas om och åsynen av spegelbilden 

väckte känslor av obehag. Känslan av att vara diskriminerad och åsidosatt innebar 

svårigheter i arbetslivet och i personliga sammanhang. Överviktiga kände en stark 

rädsla för att hamna i utsatta situationer och ökad isolering blev ibland följden. 

Förnedrande behandling förekom i flera sammanhang speciellt inom vården. Melcher 

och Bostwick (1998) har funnit att överviktiga känner motvilja till att söka vård 

beroende på att de möts av fördomsfulla attityder. Deras fysiska klagomål ignorerades 

och ansågs enbart bero på vikten. Läkare och medicine studerande beskrev i studien 

överviktiga patienter i adjektiv som fula, ledsna, i avsaknad av självkontroll, dåliga och 

svårhanterliga. Att ändå kämpa för sina personliga behov kräver stort mod hos den som 

är tyngre än genomsnittet. Holland och Krulish (2000) föreslår att patientrum och övrig 

utrustning noggrant gås igenom för att anpassas till patienten med övervikt och för att 

bevara patientens värdighet. Sjuksköterskor föreslås använda kreativitet för att lösa 

problem som uppstår.   

 

Övervikten var något som individen levt med länge och i vissa fall lärt sig att hantera. 

Fokusering på ett hälsosamt leverne istället för på viktminskning var ett led i att må bra 

trots sin sjukdom. Strandberg (2002) menar att om individen blir medveten om och 

konfronteras med sin oförmåga och svaghet, kan synen på det egna jaget förändras. 

Känslan av oförmåga i sig själv gör oss inte starka men genom förhållningssättet till 

oförmågan kan den omformas till en styrka, att inte förneka sin svaghet kan leda till 

ökad självkännedom. 

 

Att byta fokus från viktminskning till allmänt välmående genom att äta rätt och 

motionera ger enligt Melcher och Bostwick (1998) primära vinster i form av bättre 
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hälsa. Positiva upplevelser kunde tillsammans med en bättre självinsikt ge ökad 

livskvalitet. Även Borchardt (2000) anser att individen behöver ge sig själv egen tid. 

Tid att ägna sig åt sig själv reducerar stress, ökar känslor av välbefinnande och 

uppskattningen av det positiva i livet. I denna studie framkom upplevelser av att fetman 

föranleddes av faktorer som inte gick att åtgärda. Detta kan vara ett uttryck för ovilja att 

ta egenansvar eller bristande självinsikt men medicinska eller hormonella orsaker kan 

inte helt uteslutas. Sveinsdóttir, Lundman och Norberg (1999) beskriver i sin studie hur 

en kvinna med premenstruella spänningar känner ett ökat behov av mat före 

menstruationen.               

 

För att få ta del av människors upplevelser krävs ett möte med någon som är villig att 

berätta. För att även förstå behövs kunskap och erfarenhet. För att få den erfarenheten 

krävs ett möte som gör att människor i utsatta situationer är villiga att öppna sig. 

Deltagarna i en studie av Söderberg, et al. (1999) beskriver ett gott möte som ett möte 

där de känner tilltro, lyssnas på och ges tid att berätta sin historia. Att berätta om 

svårigheter gör en människa sårbar och kräver stort mod. Att få det förtroendet är inte 

alla förunnat och för att ha en möjlighet att få kunskaper om överviktigas upplevelser är 

den kvalitativa studien värdefull. En väl utförd studie kan tillföra stora kunskaper inte 

bara till vårdpersonal utan också till de överviktiga och deras anhöriga. Andras 

erfarenheter och upplevelser kan vara ett stöd för de överviktiga som inte har stöd i sin 

omgivning och kan också fungera som en hjälp till självinsikt.  

 

För vårdpersonal kan en studie som denna visa hur komplext problemet med övervikt 

är. Dieter och behandlingsprogram bör individanpassas, bakomliggande faktorer som 

stress och reaktiva ätmönster behöver klarläggas. Fokuseringen på mat behöver minskas 

och tyngdpunkten läggas på ett hälsosamt leverne med aktivitet och förändringar i 

livsstil. Realistiska mål och eget ansvarstagande från den överviktiga samt att 

förändringar görs med utgångspunkt från individens förutsättningar är nödvändigt för 

att en större upplevelse av hälsa skall kunna uppnås. Gallagher (1999) anser att 

deltagande i omvårdnaden av överviktiga kan vara en stor utmaning. Vårdpersonal kan 

också ge kvalitativ vård enbart med att förstå de problem som patienten vanligtvis möts 

av och anpassa vården efter dem. Lika viktigt är det att behandla människor med 

övervikt med tillmötesgående och respekt. 
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En studie som denna begränsas av att resultatet är beroende av innehållet i de valda 

artiklarna. Tidigare gjord forskning om övervikt innefattar många områden och 

tyngdpunkten har ofta lagts på dietbehandling och huruvida resultat uppnås. Många 

studier har även inriktats på extrema ätstörningar, fysiska symtom och följdsjukdomar. 

För att få mer allmängiltiga upplevelser av övervikt valdes studier av den typen bort. 

 

Det är först på senare år som kraftig övervikt börjat betraktas som en kronisk sjukdom 

(Carlos Poston II & Foreyt, 2000). Eftersom företeelsen ökar kan det förmodas att 

omvårdnadsbehovet kommer att öka i samma takt och att befintliga 

behandlingsmöjligheter behöver förbättras. En studie som denna är ett steg i riktningen 

mot en bättre förståelse av de överviktigas situation. Detta leder förhoppningsvis till 

utarbetandet av fungerande individanpassade åtgärder med bättre slutresultat. Målet 

skall inte vara att i första hand nå en viktminskning.  Fokuseringen bör istället ligga på 

en bättre hälsa och högre livskvalitet för de överviktiga i samhället.    
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