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Abstrakt 
De senaste åren har allt fler människor världen över drabbats av övervikt eller fetma. Övervikt 

är en konsekvens av en långvarig energiobalans, energiintaget överstiger energiförbrukningen. 

Populationsstudier visar att missnöjdhet med kroppen ökar i takt med att fler och fler blir 

överviktiga. Syfte: Att få en beskrivning över kroppsmedvetandet hos personer med upplevd 

övervikt och BMI över 25.Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem personer 

med övervikt. Resultat: Flertalet av informanterna kände sig nöjda med sina kroppar. De 

tillät inte att kroppen påverka dem i situationer där kroppsstorleken gjorde sig påmind. En 

kontrast upplevdes där informanterna kände sig smalare än vad spegelbilden visade. De 

missnöjda informantera hanterade känslan av övervikt genom olika strategier för att må bättre. 

Kvinnliga informanter uttryckte en önskan om att bli mindre. Konklusion: Bilden och 

känslan av kroppen varierar mellan olika individer. De flesta informanter var nöjda med sina 

kroppar och beskrev en kontrast mellan upplevelsen av kroppen och den verkliga kroppen. Att 

underskatta sin kroppsstorlek hade en positiv påverkan på hur nöjda informanterna var med 

sina kroppar. 

 

Nyckelord: Kroppsmedvetande, kroppsupplevelse, kvalitativ metod, övervikt  
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Övervikt och fetma ökar över hela värden (World Health Organization [WHO], 2000). Även 

om fetma inte är ett problem i hela värden så ökar prevalensen. Mest har det ökat i England 

där antalet personer med ett BMI över 30 har fördubblats på 10 år. I  Japan och Kina är 

problem med fetma nästan obefintliga, men även här har prevalensen ökat med runt 1%-enhet 

för både män och kvinnor, dock är statistik från dessa länder bristfällig (WHO, 2000). I 

Sverige har övervikt och fetma har ökat kraftigt de senaste åren (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2003). Statistiska centralbyrån (2006) visade i sin studie att 

mellan åren 1980-2005 har personer i åldern 16-84 år med ett BMI på 25 eller mer ökat från 

30,6 % till 44,0 %. I denna studie tittade de även på könsskillnader. Antalet kvinnor med ett 

BMI på 25 eller mer har under samma period gått från 26,4 % till 36,2 %. När det gäller män 

med ett BMI på 25 eller mer har de under perioden ökat från 34,8 % till 51,8 %.  

 

I industriländer ses ofta övervikt som ett tecken på lathet och brist på viljestyrka medan 

”smalhet” hos kvinnor symboliserar framgång, kompetens och attraktivitet (WHO, 2000). I 

kontrast till detta så är övervikt i andra kulturer en symbol för social prestige och sexuell 

attraktivitet (Sobal & Stunkard, 1989). Överviktiga kvinnor i dessa kulturer associeras ofta 

med att kunna få barn och ses som sexiga och estetiska (Garine & Pollock, 1995; WHO, 

2000) medan övervikt hos män ses ofta som en symbol på rikedom och makt (Garine & 

Pollock, 1995). 

 

Övervikt är en konsekvens av en energiobalans, energiintaget överstiger energiförbrukningen. 

För att övervikt och fetma skall utvecklas måste denna obalans pågå under en längre tid. 

Energiintaget består av mat och dryck medan energiförbrukningen består av 

basalmetabolismen, matsmältning och fysisk aktivitet (WHO, 2000). Kvinnor har en större 

benägenhet att drabbas av fetma då en viktökning ofta uppstår i samband med graviditet eller i 

klimakteriet. Ärftlighet och sociala förutsättningar kan påverka vikten. Personer med sämre 

sociala förutsättningar och personer med övervikt i familjen löper större risk att själva drabbas 

av övervikt och fetma (SBU, 2002). 

 

Ett sätt att mäta övervikt och fetma är att använda sig av ett mått som kallas BMI (body mass 

index). Det innebär att man dividerar sin vikt (kg) med sin längd (m) i kvadrat (WHO, 2000). 

Exempelvis om en person är 1,70 meter lång och väger 70 kg ger det ett BMI på 24, 2 (70 / 

1,72 = 24,2). BMI är ett mått som inte tar hänsyn till hur mycket som är muskelmassa och hur 
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mycket som är fett. Värdet tar heller inte hänsyn till om personen är kvinna eller man. Tabell 

1 visar gränserna för BMI (WHO, 2000). 

 

Tabell 1: BMI-gränser 

Undervikt < 18,5 

Normal 18,5 – 24,99 

Övervikt 25 – 29,99 

Fetma klass 1 30-34,99 

Fetma klass 2 35-39,99 

Fetma klass 3 ≥40 

 

Övervikt och då framförallt fetma kan leda till många följdsjukdomar. Några exempel på det 

är förhöjt blodtryck, förhöjt kolesterolvärde (Ernst, Obarzanek, Clark, Briefel, Brown & 

Donato, 1997), ökad risk för diabetes, påverkan på lederna, hjärt-kärlsjukdomar, vissa former 

av cancer, gallsten och påverkan på levern (SBU, 2002). Forskningen har på senare tid 

kommit fram till att följdsjukdomar av övervikt och fetma inte bara är relateraade till vilket 

BMI man har utan också till var på kroppen fettet sitter. Risken för att drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar och typ 2-diabetes ökar kraftigt vid stor andel bukfetma (SBU, 2002). Wills, 

Backett-Milburn, Gregory och Lawton (2006) visade i sin studie att ungdomar inte bryr sig 

om dessa riskfaktorer utan fokuserar mer på utseende och aktiviteter. 

 

Det finns många olika kroppsinriktade begrepp med varierande betydelse (Roxendal, 1987). 

Kroppsmedvetande är ett begrepp som utgör den kroppsliga delen av en persons totala 

medvetande om sig själv. I begreppet ingår känslan av rörelsen, att koordinera sina rörelser. 

Begreppet innehåller även känslomässiga aspekter såsom insikt om kroppsliga reaktioner på 

känslomässiga upplevelser, till exempel muskelspänning. I kroppsmedvetenhet finns 

inställning till fysisk förmåga, rörelser och aktivitet. Kroppsmedvetande är uppfattningen om 

kroppen och resultat av upplevelser och utveckling över tid. Kroppsmedvetande är överordnat 

begreppen kroppsuppfattning och kroppsupplevelse (Roxendal, 1987). Kroppsuppfattning är 

ett begrepp som handlar om uppfattningen av den egna kroppen, hur den ser ut fysiskt vad 

gäller omfång, konturer, proportioner och tyngdförhållanden. I begreppet ingår kognitiva 

delar med förnimmelser och kunskap om kroppen både i sin helhet och i mindre delar. 

Kroppsupplevelse kan handla om hela kroppen eller delar av den. Upplevelsen är kopplad till 
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nuet, ibland relaterad till händelser tidigare i livet. Ett exempel på kroppsupplevelse är 

inställningen en person har till sitt eget utseende som ”jag ser bra ut”. Kroppsupplevelsen kan 

vara verklig, fantasier eller omedveten. Den kan förstärkas genom träning (Roxendal, 1987). I 

den här studien kommer även begreppet kroppsbild att användas. Kroppsbild defineras av 

Bunkan (1997) som den mentala bilden vi har av vår egen kropp. Kroppsbilden kan förstås på 

tre nivåer: 

• Inre spegelbild av sin egen kropp. 

• Inre modell av den egna kroppen som delar och helhet samt interaktionen mellan 

dessa. 

• Kroppen som psykologisk erfarenhet. 

Bunkan (1997) menar också att en välutvecklad kroppsbild är en förutsättning för realistisk 

självupplevelse, självtillit och social kontakt. 

 

Studier visar motsägelsefulla resultat gällande missnöjdhet hos personer med övervikt. 

Backett-Milburn, Gregory och Lawton (2006) förkastar fördomarna att personer med övervikt 

skulle vara mer missnöjda med sina kroppar då de såg att många ungdomar accepterade sina 

kroppar trots att de var överviktiga. Schwartz och Brownell (2004) har i sin litteraturstudie 

kommit fram till att överviktiga kvinnor ofta har en negativ kroppsbild. Populationsstudier 

visar att missnöjdhet med kroppen ökar i takt med att fler och fler blir överviktiga (Schwartz 

& Brownell, 2004). Vilken påverkan övervikten har på folk kan variera. Larsson, Karlsson 

och Sullivan (2002) undersökte hur livskvaliteten påverkades hos överviktiga män och 

kvinnor i Sverige. De fann att den inte bara påverkades av graden av övervikt utan också av 

kön och ålder. Unga personer, både män och kvinnor påverkades mest fysiskt av sin övervikt 

och inte så mycket psykiskt. I åldern 35-64 år hade kvinnor både fysiska och psykiska besvär 

av sin övervikt medan männen i samma åldersgrupp nästan inte hade några problem alls. 

Furnham och Greaves (1994) liksom Öberg och Tornstam (1999) fann att kvinnor är mer 

missnöjda med sitt utseende än män. Halliwell och Dittmar (2003) har sett att män har en 

tendens att fokusera på kroppsfunktionen medan kvinnor tänker mer på utseende.. 

 

Då personer med övervikt är en ökande patientgrupp är det viktigt för oss som sjukgymnaster 

är det viktigt att kunna förstå och bemöta dessa människor på ett bra sätt. Därför har vi valt att 

göra en kvalitativ intervjustudie för att beskriva upplevelserna hos personer med övervikt. 
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Syfte 
Syftet med studien var att få en beskrivning över kroppsmedvetandet hos personer med 

upplevd övervikt och BMI över 25. 

 

Material och metod 
För att beskriva upplevelser personer med upplevd övervikt har av sin kropp genomfördes en 

kvalitativ intervjustudie. 

 

Informanter 

I studien deltog fem personer, två män och tre kvinnor. Inklusionskriterier: ålder 18 år eller 

äldre, BMI över 25, upplevd övervikt samt tala och förstå svenska språket. BMI sattes till 

över 25 för att exkludera personer med ett lågt BMI som ansåg sig vara överviktiga. 

Informanterna söktes på Step In Luleå och Luleå tekniska universitet (LTU). På Step In söktes 

informanter i deras ”kom igång grupp”, en grupp för överviktiga personer som vill ha hjälp 

med viktnedgång och komma igång med träning. De personer som var intresserade fick både 

muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 1). På LTU gavs skriftlig information 

genom uppsatta informationsblad (bilaga 1), via Fronters anslagstavla för Institutionen för 

hälsovetenskap samt på studentportalen (bilaga 2). För de informanter som ville ha ytterligare 

information skickades ett längre informationsbrev ut (bilaga 3). Att anmäla sig till studien var 

helt frivilligt och totalt anmälde sex personer sitt intresse varav fem stycken ville delta. 

Åldern varierade mellan 28-61 år och BMI variationen var 26,3-37,6. Tid och plats för 

intervjuerna bestämdes av informanterna genom telefon- eller mailkontakt. Informanterna gav 

ett skriftligt medgivande till deltagande i studien (bilaga 4). Informanterna var endast kända 

av författarna och informerades om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att 

ange anledning.  

 

Procedur 

Studien genomfördes genom enskilda intervjuer där varje person fick svara på frågor kring sin 

kroppsupplevelse. Intervjuguiden (bilaga 5) mailades till informanterna innan intervjutillfället 

för att de skulle vara förberedda för intervjun. Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades sedan ordagrant. En av intervjuerna utfördes över telefon. Intervjuerna varade 
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mellan 22-34 minuter. Datainsamlingen pågick under perioden 21/2-27/3 2007. Båda 

författarna var närvarande vid samtliga intervjuer, dock delades ansvaret mellan 

intervjutillfällena.  

 

Analys 

Inspirerad av Burnard (1991) analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom för att få en helhetsbild av innehållet. 

Meningsbyggande enheter som svarade mot syftet plockades ut från transkriberingen. Dessa 

enheter kondenserades, det vill säga kortades ner och mellanord togs bort. Kondenseringen 

kodades sedan textnära. Koderna grupperades samman med liknande koder och bildade 

kategorier. Då kategorierna innehöll många olika aspekter användes underkategorier för att få 

mer struktur över resultatet. Burnards analysmetod har modifierats såtillvida att materialet 

inte har diskuterats med utomstående personer utan endast av författarna tillsammans med 

handledare. Resultatet har inte heller skickats tillbaka till informanterna då validiteten inte 

anses stärkas av att informanter verifierar resultatet (Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 

2002). 

 

Etiska aspekter 

All data har behandlats så att informanterna ej kunnat identifieras i något material. 

Informanterna har endast varit kända av författarna och ingen annan har haft tillgång till namn 

eller kontaktadress. Banden förvarades i ett låst utrymme hemma hos författarna och dessa 

raderades efter att arbetet blev godkänt. Att delta i studien var frivilligt och personerna hade 

rätt att när som helst avbryta studien utan att ange anledning. Då de var över 18 år hade de 

själva rätten att bestämma om de ville delta eller inte. Författarna gjorde bedömningen att 

nyttan av denna studie uppvägde obehaget som intervjuerna kan ha medfört. En av 

informanterna uppfattade intervjun som jobbig då denne upplevde ämnet som känsligt. Vi tror 

dock inte att informanterna påverkats bestående av intervjuerna på något sätt. 
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Resultat 
Analysen resulterade i tre huvudkatergorier (tabell 2.) med tillhörande underkategorier. 

 

 

Tabell 2 Kategorier med tillhörande underkategorier 

Kategori Underkategori 

Kroppsbilden  Kroppsbilden och känslan av kroppen 

Kroppsbilden i relation till den verkliga kroppen 

Kroppsbilden i relation till olika situationer 

Att hantera känslan av övervikt  

Förändring Förändring över tid 

Önskan om förändring 

Nödvändig förändring 

 

 

Kroppsbilden 

Kroppsbilden och känslan av kroppen 

Några av informanterna berättade att de var nöjda med sina kroppar och bilden av sig själva. 

De uppgav en känsla av nöjdhet då de kände att deras livssituation kunde varit mycket värre. 

Informanterna nämnde att de aldrig skämts för sin kropp och att de aldrig känt sig mindre 

värda på grund av den. Informanterna uttryckte att de inte hade några komplex över sin kropp 

och tyckte inte att den påverkade deras självkänsla och självförtroende. De såg inte sina 

kroppar som något problem och upplevde inget obehag av den. En informant tyckte att hans 

kroppsstorlek gav honom pondus, vilket upplevdes positivt . Männen i studien var generellt 

nöjdare med kroppen än kvinnorna. Männen tänkte inte lika mycket på kroppen och vad andra 

tyckte och tänkte om dem. 

 

”Jag tycker liksom att varför skulle man inte vara nöjd? asså man kunde ju liksom 

sitta i rullstol eller ha handikapp”. (2) 

 

Några av informanterna beskrev en känsla av missnöjdhet, de beskrev en negativ bild av sina 

kroppar. Dessa informanter upplevde en skamkänsla över kroppen och en känsla av att aldrig 
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vara nöjd. Det beskrevs också en känsla av avsky över kroppen hos en av informanterna. 

Informanter upplevde en känsla av att nästan vilja gömma sig.  

 

”Jo, det är inte positiva, det är negativa å många gånger har jag sagt gud vad jag 

äcklar mig....ehh så det är jag vet inte, det är inte positiva ialla fall”. (4)  

 

Informanterna försökte skapa en bild av sig själva så som de trodde att andra uppfattade dem. 

Några av informanterna beskrev att de ofta tänkte på vad de trodde att andra personer tänkte 

om dem. Informanterna förklarade att de kände att andra hade fördomar om hur de levde sina 

liv, att de bara satt hemma och inte rörde på sig. Informanterna förstod att denna känsla kom 

från dem själva och försökte att inte låta tankarna styra dem. En informant berättade om en 

upplevelse av att kroppen alltid är i fokus, att kroppen är aktuell och att den blir fokus för 

samtal vilket hon uppfattde som jobbigt.  

 

”Jovisst finns tanken där att va dom måste tycka att jag e tjock, dom tror då kanske 

att jag inte har gjort nånting, bara suttit hemma o svulla”. (3) 

 

Kroppsbilden i relation till den verkliga kroppen 

Några av informanterna pratade om att det fanns en kontrast mellan hur de upplevde sina 

kroppar och den bild de fick av kroppen när de såg sig själva i spegeln. De uttryckte en känsla 

av att vara smal medan spegeln avslöjade att de var större än de kände sig. Detta påverkade 

informanterna olika, några informanter upplevde att de inte brydde sig medan andra kände sig 

ledsna och tyckte sig ha en störd självbild genom att känna en sak medan verkligheten var en 

annan. En informant beskrev sin känsla som motsatsen till ett anorektiskt tänkande, att hon 

upplevde sig smal medan kroppen var stor. 

 

”Alltså det jag tänker då är. Boy, är jag sådär stor. Alltså när man ser en person på 

gatan eller nått, då kan man tänka, oj vad stor den där personen är. Asså… Eller 

det kan vara en kompis, eller de man umgås med. Och så ser man en bild där man 

är tillsammans, oj jag är ju lika stor. Det är den bild man inte ser när man, inte jag 

i alla fall när är i min egen kropp, så ser jag inte den bilden så. Jag kanske inte 

upplever mig så stor, det är säkert det”. (1) 
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Några av informanterna tyckte att den inre och yttre bilden av kroppen stämde överens. En av 

dem beskrev att hon på grund av det undvek provhytter. Då blev det bekräftat att hon inte bara 

upplevde sig som stor utan att hon faktiskt va det. Att få känslan av att vara stor bekräftad 

genom spegelbilden upplevdes jobbigt för informanterna.  

 

”för några år sen innan jag blev så som nu asså innan jag fick den här vikten, då 

.....det kände mig inte..... asså när jag inte såg mig i spegeln då då tyckte jag att jag 

var normal å jag kände mig nästan smal t.o.m som ehh....å då liksom det gällde å 

titta i spegeln å tänka ååå är det jag men nu är det liksom... jag känner mig som jag 

ser mig i spegeln å det är inte kul”. (4) 

 

Självbilden och upplevelsen av kroppen kunde men behövde inte påverkas av en 

kroppsförändring, några informanter beskrev att de efter viktförändring fortfarande såg sina 

kroppar som samma medan några informanter upplevde att deras självbild förändrades i 

samband med viktförändring. Vid viktuppgång så beskrev en av informanterna att hon inte 

bara blev större utan även upplevde sig större. En annan informant beskrev känslor av att vara 

mindre och lättare i kroppen efter viktnedgång.  

 

”Det har ju hänt en del. BMI:et har ju minskat från 27,7 till 26,3, så det är ju rätt 

kul. Men jag känner väll inte på nått sätt, mind… lättare idag, mindre känner jag 

mig men inte lättare”.(1) 

 

Kroppsbilden i relation till olika situationer 

När informanterna beskrev sina kroppsupplevelser kopplades dessa ibland till olika situationer 

och aktiviteter där informanterna påmindes om hur kroppen ser ut. Informanter berättade om 

att inte låta kroppen påverka deras aktiviteter. En informant hade inga problem med att 

exempelvis visa sig i badbyxor på stranden eller gå på träningspass medan en annan informant 

kände väldig stress och ångest över att åka till badhuset och bada och därmed visa upp sig i 

baddräkt. Väl i bassängen släppte ångesten och hon kunde släppa loss. En informant upplevde 

sig smidig i aktivitet och rörelse vilket hon inte gjorde annars. Hon berättade bland annat att 

när hon gick på träningspass kände hon sig smidig och hängde med dem andra utan problem.  

 

”Det skulle inte spela mig nån roll att gå på ett aerobic pass. Det kanske bara är 

yngre tjejer som är där o jag kanske inte kan hålla takten men det bjuder jag på i så 
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fall. Alltså sånt spelar mig ingen roll. När jag väl är där får de ta mig som jag är o 

utgå från det. Jag var på boxing här i… förrgår, o då var jag naturligtvis äldst. O 

det tycker jag, det spelar väl ingen roll”. (1) 

 

Att hantera känslan av övervikt  

Några av informanterna beskrev olika strategier för att hantera känslan av övervikt i olika 

situationer. En strategi som användes av en informant då hon upplevde det jobbigt att shoppa 

med vänner var att gå till affärer där kroppen inte gjorde sig så påtaglig, till exempel 

skoaffärer. Men framförallt så brukade hon gå och handla själv då detta var det enklaste sättet 

att hantera problemet. En informant berättade att hon innan en middag tillsammans med andra 

brukade äta lite grann innan för att det sedan inte skulle verka som att hon åt så mycket. Att ta 

åt sig olika uppgifter och uppdrag för att få positiv feedback från andra och på det sättet känna 

sig mer nöjd med sig själv var en annan strategi som användes. En informant berättade att han 

omedvetet gick och drog in magen för att känna sig lite smalare. Strategin att inte göra 

någonting är en variant som en informant använde sig av. Att prioritera livskvalitet och göra 

det bekvämt för sig istället för att gå på någon diet och inte kunna äta och dricka vad han vill. 

Viljan till att göra något åt övervikten fanns inte riktigt.  

 

”Jag brukar inte ta först utan jag väntar å ser ehhh......eller så ehh....för nån 

anledning eller ja så tar jag å äter innan hemma lite grann om en smörgås så att 

jag bara tar en liten portion så att det ser ut som… å va duktig hon är”. (4) 

 

”det här med att gå ner i vikt är inte så lätt man måst man måste prioritera 

livskvalitet å.......jag är inte beredd å gå på nån svältkost å på nån sån 

här..........grådaskig diet för för att gå ner nått kilo”. (5) 

 

Förändring 

 
Förändring över tid 

Informanterna beskrev att det har skett en förändring av kroppen och upplevelsen av kroppen 

under livet. Det fanns en ökad känsla av ”satthet” i kroppen, informanterna uttryckte även att 

skinnet och musklerna förändrades. Informanterna som ökat i vikt kunde ofta hänvisa till en 
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eller flera specifika händelser som bidragit till deras viktuppgång; till exempel ett dödsfall 

inom familjen. Hur mycket informanterna lade märke till sin kropp hade också förändrats 

under tiden, en informant berättade att han tänkte betydligt mer på kroppen nu som överviktig 

än när han var ung och smal, då han tog kroppen för given. En kvinnlig informant som varit 

mer eller mindre överviktig hela livet tänkte mindre på kroppen idag än när hon var ung. Då 

tyckte hon det var pinsamt, då ville hon vara snygg.  

 

Informanterna talade om att de haft lättare att acceptera sina kroppar när de blivit äldre. De 

beskrev att de med åldern lärt sig acceptera sina kroppar och fått insikt om att de inte kan se ut 

eller fungera som de gjorde när de var yngre. Personlighet och självkänsla togs upp av 

informanter som en anledning till att de accepterat sina kroppar och deras utseende. De 

berättade att en stark självkänsla gav en inre trygghet. 

 

”ja men asså jag tror att man kommer till en viss ålder när man som på nå vis 

accepterar att det att det kan ju liksom inte se perfekt ut”. (2) 

 

”Jag är ju ganska lugn o trygg. Däremot har ju haft dåligt självförtroende innan o 

då var man ju mer bekymrad över hur man ser ut. Men jag tror själförtroendet är 

stärkt o självkänslan också då. Jag har accepterat mig som jag är”. (3) 

 

Önskan om förändring 

Hos samtliga kvinnliga informanter fanns det en önskan till förändring, en förändring mot en 

mindre och en lättare kropp. Det fanns en strävan efter att bli smalare och få bikinikropp. De 

kvinnliga informanterna uttryckte en vilja att få en mindre mage och få lite mer midja, det 

fanns också en önskan att få mindre bröst hos en av informanterna. De beskrev också en 

önskan att få tillbaka den kropp och den vikt de hade tidigare i livet. En av informanterna 

uttryckte denna önskan men trodde inte att hon skulle bli gladare eller lyckligare av den. En 

känsla av avundsjuka då de jämförde sig med andra personer beskrevs av några av 

informanterna.  

 

”det jag önskar är väl egentligen att få ner magen o kunna få till lite mer midja. De 

e… Ofta är det så att när man ska ha… köpa byxor, dom passa faktiskt över rumpan 

men när man ska stänga dem över midjan, då är det ju magen som är i vägen”. (3) 
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Nödvändig förändring 

Informanterna uttryckte en oro och rädsla för följdsjukdomar på grund av sin övervikt. Det 

var en rädsla för framförallt diabetes och hjärtinfarkt som mest beskrevs. De kände ett behov 

av att göra något åt sin övervikt och livssituation. För männen var det endast rädslan för 

sjukdomar som drev dem till att försöka gå ner i vikt medan kvinnornas drivkraft dels var 

sjukdomsrädslan men också utseendet.  

 

”jag bryr mig inte så mycket om utseendemässigt det där o… utan det är rent … 

rent rädslan för risk att dra på mig somatiska sjukdomar”. (5) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Bland informanterna i aktuell studie framkom det att männen var mer nöjda med kroppen 

jämfört med kvinnorna. Detta stöds av Öberg och Tornstam (1999) som beskriver att kvinnor 

generellt sett är mer missnöjda med sina kroppar än män. Författarna i aktuell studie har 

däremot inte hittat någon studie som beskriver hur denna nöjd- och missnöjdhet upplevs. 

Männen i vår studie har beskrivit att de inte ser sina kroppar som något problem, de tänkte inte 

lika mycket på kroppen som kvinnorna och brydde sig inte vad andra tyckte och tänkte om 

dem.  I likhet med andra studier visade resultatet i aktuell studie att kvinnor uttryckte en 

önskan om att bli mindre och gå ner i vikt (Kostanski, Fisher & Gullone, 2004; Furnham & 

Greaves, 1994). 

 

Några informanter berättade att de upplevde en kontrast mellan kroppsupplevelsen och 

spegelbilden. Denna kontrast innebar att de upplevde sig mindre än vad de egentligen var. 

Studier om hur överviktiga uppfattar sina kroppar är motsägelsefulla, detta kommer Schwartz 

och Brownell (2004) fram till i sin litteraturstudie där de sett studier som pekar åt tre olika 

riktningar; Att personer med övervikt överskattar, underskattar eller korrekt uppfattar sina 

kroppar. Resultatet i aktuell studie visade att de personer som var nöjda underskattade sina 

kroppar medan de missnöjda informanterna beskrev att de upplever sig så stora som de ser sig i 

spegeln, det vill säga ingen kontrast. Att uppleva sig överviktig utan att vara det kunde leda till 

sämre välmående, mindre belåtenhet med livet och mindre självacceptans (Cash & Hicks, 

1990). Skulle då en upplevelse av att vara mindre än vad man är kunna leda till ökad nöjdhet 

och ökat välmående vilket har setts i resultatet i aktuell studie? Författarna tror att det är 

känslan av att vara överviktig som gör en person missnöjd och inte själva övervikten. Detta 

grundar författarna dels på resultatet i aktuell studie men även på det Cash och Hicks (1990) 

säger i sin studie.  

 

Flera informanter berättade att deras starka självförtroende och självkänsla bidragit till att de 

accepterat sina kroppar och dess utseende. Författarna tror att ett starkt självförtroende medför 

att kroppen inte begränsar aktivitetsnivån. Ett svagare självförtroende skulle kunna innebära att 

man tillåter sig att se ner på sig själv och därmed begränsa sig själv. Myers och Rosen (1999) 

fann att acceptans av kroppen gav ett bättre välmående. Matz, Faith, Foster och Wadden (2002) 
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jämförde missnöje av kroppen med självkänsla och kom fram till att en svag självkänsla gav ett 

större missnöje med kroppen och vice versa.  

 

Då informanterna beskrev sina kroppsupplevelser kopplades dessa ibland till olika situationer 

och aktiviteter. Det kunde vara situationer/aktiviteter som påminde informanterna om hur deras 

kroppar såg ut. Watson (2000) beskriver i sin studie att kroppen medvetandegörs genom fysisk 

aktivitet. Calner (2004) såg i sin studie att kroppen var något man inte lade märke till i 

vardagliga situationer utan mer vid fysisk ansträngning, skada eller sjukdom. I aktuell studie 

beskrevs att vid ung ålder togs kroppen för given medan den ägnades mer tanke senare i livet 

efter att kroppen förändrats. I likhet med detta menade Calner (2004) att upplevelsen och 

bilden av kroppen värderades över tid och jämfördes med hur den sett ut och känts tidigare i 

livet. Med åldern har informanter i aktuell studie fått en ökad acceptans för sina kroppar. Öberg 

och Tornstam (1999) kom fram till liknande resultat där kvinnors nöjdhet med kroppen ökat 

med åldern. 

 

Myers och Rosen (1999) har sett att överviktiga personer som vågar visa upp sig, vägrar 

gömma kroppen och ser sin situation som andras problem mår bättre än de personer som 

isolerar sig och ger sig själva negativ kritik. Detta stämmer med resultatet i aktuell studie. De 

informanter som varit nöjda har inte haft några problem med att visa upp sig och inte låtit 

kroppen hindra dem från att göra det de vill. De informanter som var mer missnöjda har 

berättat att de ofta gav sig själva negativ kritik under situationer och försökte undvika att 

synas.  

 

Informanterna uttryckte en oro och rädsla för att i framtiden drabbas av någon sjukdom på 

grund av deras övervikt. Männen hade enbart sjukdomsrädslan som drivkraft för viktnedgång 

medan kvinnornas drivkraft var både sjukdomsrädsla och utseende. Kvinnor tenderar att 

fokusera mer på utseende än män (Halliwell & Dittmar, 2003; Öberg & Tornstam, 1999) och 

män fokuserar mer på kroppsfunktion (Halliwell & Dittmar, 2003). Männen i aktuell studie 

hade fast anställning och familj vilket skulle kunna bidra till deras inre trygghet. Därmed 

kanske motivationen till att försöka gå ner i vikt minskar, man är nöjd för att man har ”allt”. 

Enligt Öberg och Tornstam (1999) bryr sig män i medelåldern mindre om sitt utseende jämfört 

med yngre män.  
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Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ metod då syftet var att få beskrivningar och upplevelser av 

kroppen. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett utmärkt verktyg 

för att fånga erfarenheter och upplevelser hos informanterna. Det finns mycket kvantitativ 

forskning gjord om kroppsmedvetenhet hos överviktiga såsom Öberg och Tornstam (1999) 

och Muth och Cash (1997) men det finns däremot lite kvalitativ forskning. En kvalitativ 

studie skulle därför bli givande och bidra till forskningen inom ämnet.  

 

Både Öberg och Tornstam (1999) och Muth och Cash (1997) gjorde enkätstudier med både 

män och kvinnor inkluderade. Dessa studier jämförde skillnaden i kroppsupplevelse mellan 

män och kvinnor. Öberg och Tornstam (1999) tar även med skillnader i olika åldrar. Schwartz 

och Brownell (2003) kom i sin litteraturstudie fram till att de flesta studier gjorda på övervikt 

och kroppsupplevelse är gjorda på kvinnor som söker vård för sin övervikt. De anser att det 

behövs mer forskning som inkluderar män och på de som inte söker vård för sin övervikt.    

 

Studien genomfördes i form av intervjuer. Intervjuguiden innehöll en stor huvudfråga med 

tillhörande mindre underfrågor för att täcka in syftet. En semistrukturerad intervju ger 

utrymme för nya frågor som kan tänkas bli aktuella under intervjun (Wengraf, 2001). En 

provintervju gick inte att genomföra på grund av tidsbrist då intervjuerna bokades in så att en 

provintervju inte hanns med. Genom att göra en provintervju hade vi kunnat testa oss själva 

som intervjuare och samtidigt sett vilka frågor som var relevanta att ställa och hur de skulle 

ställas. Att bli bättre på intervjuteknik skulle kunnat ge mer beskrivningar och kanske gett ett 

mer fylligt material.  

 

I studien deltog fem informanter, tre kvinnor och två män. Hur många informanter man 

behöver varierar. Enligt Kvale (1997) ska det finnas så många som informanter det behövs för 

att få reda på det man vill veta. Författarna anser att fler beskrivningar hade kunnat ge en 

bredare bild av upplevelser och erfarenheter. En mer spridd åldersvariation bland 

informanterna då fyra av fem var över 40 år hade troligtvis kunnat ge mer varierande svar.  

 

Beskrivningarna och upplevelserna i den här gruppen kan inte ge en bild över hur andra 

överviktiga personer känner sig utan beskriver endast den här gruppens upplevelser av att vara 
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överviktiga. Det kan vara så att det finns överviktiga personer som inte ville eller vågade 

ställa upp på intervjuerna av olika anledningar.  

 

Att öppet prata om sin övervikt och sina känslor kring det med två främmande människor 

kanske upplevs som jobbigt. En av informanterna upplevde stundtals intervjun som jobbig, vi 

valde då att ta en paus och prata om något helt annat innan vi fortsatte intervjun. De 

resterande fyra informanterna verkade inte ha några problem med att prata om kroppen. Det 

kan vara en av anledningarna till att vi fick informanter som var mer nöjda än missnöjda. Att 

välja informanter i samma kön och åldersintervall hade kunnat ge en mer täckande och mättad 

bild hos den målgruppen. Med den spridning som finns i studien har vi kunnat få erfarenheter 

från både män och kvinnor, yngre och äldre.  

 

Hurvida resultatet har påverkats av två intervjuare är svårt att säga. Det kan vara så att svaren 

hade blivit mer uttömmande om det bara varit en intervjuare. Informanterna kanske kände sig 

underlägsna med två stycken intervjuare och på det sättet inte vågade öppna sig lika mycket. 

Det kan också vara en fördel att vara två intervjuare då båda kan ställa följdfrågor och på så 

sätt göra materialet mer komplett. Författarna anser att fördelarna med att vara två som 

intervjuar är fler än nackdelarna.  

 

En av intervjuerna utfördes via telefon. Denna intervju kändes lättare och vi fick mer 

uttömmande svar. Detta kan vara på grund av att informanten inte kunde förmedla sina 

känslor med kroppsspråket utan var tvungen att uttrycka sig mer verbalt. Vid telefonintervjun 

kändes det inte lika påträngande att ställa personliga och ingående frågor. Det kunde också 

vara så att informanten kände sig mer anonym och på det sättet vågade öppna sig mer för 

författarna. En kvalitativ intervju bygger mycket på mötet mellan intervjuaren och informant 

(Kvale, 1997). Med en telefonintervju tappar man den personliga kontakten men det behöver 

inte innebära något negativt. Aziz och Kenford (2004) menar att varken reliabiliteten eller 

validiteten förändras med en telefonintervju, de ansåg att telefonintervjuer är likvärdiga med 

personliga intervjuer. Vid telefonintervjun användes en högtalartelefon och ljudkvaliteten på 

inspelniningen var bra och påverkade inte resultatet.  
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Konklusion 
 

Resultaten i aktuell studie visar att bilden och känslan av kroppen varierar mellan olika 

individer. De flesta informanter var nöjda med sina kroppar och lät inte kroppen sänka deras 

aktivitetsnivå. En kontrast mellan upplevelsen av kroppen och den verkliga kroppen beskrevs, 

informanter beskrev en känsla av att vara mindre än vad kroppen egentligen var vilket gjorde 

dem nöjdare. Detta är en insikt som kan vara viktig att ta med sig som sjukgymnast då en 

korrekt kroppsbild kanske inte är det ultimata för att vara nöjd med kroppen.   
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Bilaga 1 

 

Känner du dig 
överviktig? 

 
Vi är två studenter på sjukgymnastprogrammet 
som gör en intervjustudie kring 
kroppsuppfattning/kroppsupplevelse hos personer 
med upplevd övervikt. 
 
Vi riktar oss till dig som är över 18 år, känner dig 
överviktig och har ett BMI över 25. BMI räknas ut 
genom att ta vikt i kg / längd i m2 (ex. 70kg/ 1,7m 
x 1,7m = 24,2 kg/m2) 
 
Då antalet överviktiga blir allt fler blir det allt viktigare att 
kunna förstå och bemöta dessa personer på ett bra sätt och 
kunna sätta sig in i deras situation, särskilt för vårdpersonal 
som kommer att träffa dessa människor.  
 
Är du intresserad av att delta eller har frågor? 
Hör av dig på mail till Micaela eller Mattias 
 
Mattias Grönesjö  Micaela Nordsten   
Sjukgymnaststudent  Sjukgymnaststudent 
Tel.nr: 073-6185294  Tel.nr: 073-6670841   
matgro-4@student.ltu.se  micnor-4@student.ltu.se
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Bilaga 2 
Är du intresserad av att delta i en intervjustudie? 
Vi är två stycken sjukgymnaststudenter som skriver en C-uppsats om kroppsupplevelse hos 

personer med upplevd övervikt. Vi vänder oss till dig som upplever att du är överviktig och 

har ett BMI över 25. För mer info eller intresseanmälan, maila Micaela på adressen micnor-

4@student.ltu.se 
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Bilaga 3 
Förfrågan om medverkan i studie avseende upplevelser kring den egna kroppen 
 
Denna information riktar sig till dig som är över 18 år, upplever dig som överviktig och har 
ett BMI över 25. Vi vill med denna information tillfråga dig om du är intresserad av att delta i 
nedanstående beskrivna studie.  
 
Upplevelsen och uppfattningen av den egna kroppen kan variera stort. Syftet med denna 
studie är att beskriva de upplevelser och tankar som personer med ett BMI över 25 kan ha 
angående sina kroppar. 
 
BMI kan räknas ut genom att dividera sin vikt (kg) med sin längd (m) i kvadrat. T.ex. om du 
är 1,70 m lång och väger 70 kg så ger det ett BMI på 24,2 genom att ta 70 / (1,7 x 1,7) = 24,2 
kg/m2. Detta mått tar inte hänsyn till hur mycket som är muskelmassa och hur mycket som är 
fett. Värdet tar heller inte hänsyn till vilket kön man tillhör. 
 
Studien bygger på intervjuer med 6 stycken personer som har ett högre BMI än 25 som 
upplever sig som överviktiga. Intervjun sker vid ett enda tillfälle och beräknas ta cirka 30-60 
minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på band som sedan avlyssnas och avskrivs 
ordagrant. Det är bara vi och vår handledare som kommer ha tillgång till materialet. Vid 
analys och bearbetning kommer materialet att behandlas så att det inte går att identifiera vem 
som intervjuats. 
 
Om du är intresserad av att delta i studien och beskriva din upplevelse och uppfattning om din 
egen kropp så hör av dig via e-mail och lämna ditt telefonnummer så kommer vi att kontakta 
dig på telefon för att komma överens om en tid och plats för intervjun. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange 
orsak. Vid frågor eller funderingar kontakta oss via e-mail eller telefon. 
 
 
 
 
Ansvariga för studien är:  
 
 
 
Mattias Grönesjö Micaela Nordsten Stina Rutberg 
Sjukgymnaststudent Sjukgymnaststudent Handledare 
Assistentvägen 184 Vänortsvägen 28:84 Legitimerad sjukgymnast  
977 52 Luleå  977 54 Luleå  Universitetsadjunkt 
Tel.nr: 073-6185294 Tel.nr: 073-6670841 Institutionen för hälsovetenskap 
matgro-4@student.ltu.se micnor-4@student.ltu.se Luleå tekniska universitet 

971 87 Luleå   
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Bilaga 4 
Om du kan tänka dig att medverka i studien posta denna svarsblankett i medföljande kuvert. 
 
Svarsblankett 
 
Jag accepterar att delta i studien och att ni kontaktar mig. 
 
Namn: ....................................................................................  
 
Adress:...................................................................................  
 
Telefonnummer: ...................................................................  
 
 
 
 
Returnera denna svarstalong till: 
 
Mattias Grönesjö   eller  Micaela Nordsten 
Assistenvägen 184   Vänortsvägen 28:84 
977 52 Luleå    977 54 Luleå 
 
 
 

 27



 

Bilaga 5 
Intervjuguide 

 
Hur upplever du din kropp? 
Vad ser du när du ser dig själv i spegeln?  

Hur upplever du den fysiskt? Tex storlek, omfång vad gäller olika kroppsdelar och som 

helhet? 

Hur påverkar kroppen din självkänsla, självförtroende? 

 

 

 

 28


	 Kroppsmedvetenhet hos personer med övervikt; En kvalitativ intervjustudie 
	 
	Abstrakt 
	 Innehållsförteckning 
	Syfte 
	Material och metod 
	Informanter 
	Procedur 
	Etiska aspekter 

	 Resultat 
	Kroppsbilden 
	Att hantera känslan av övervikt  
	Förändring 


	 Diskussion 
	Resultatdiskussion 
	Metoddiskussion 


	 Konklusion 


