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Sammanfattning: 
Bakgrund: Under perioden 1980 till 2014 har prevalensen av fetma i världen mer än 

fördubblats. Samhällets utveckling ses ha en negativ inverkan då konsumtionen av kaloririk 

mat har ökat samtidigt som graden av fysisk aktivitet har minskat. Fetma klassas som en 

folksjukdom och kan leda till följdsjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 

2 och cancer.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna personer med fetmas upplevelse av 

livskvalitet samt undersöka vilken kvalitet artiklarna hade med fokus på datainsamlingsmetod.  

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som innefattar 12 artiklar, varav tio med 

kvantitativ ansats och två med kvalitativ ansats. 

 

Huvudresultat: Fetma är ett tillstånd som setts påverka livskvalitén negativt, dessutom har en 

prevalensökning av psykisk ohälsa i form av ångest och depression setts. Personer med fetma 

upplevde oftare att de blev diskriminerade och stigmatiserade för sin vikt än normalviktiga 

och diskriminering påverkade deras psykiska välmående, livskvalitet och livstillfredsställelse 

negativt. Personer med fetma upplevde sig begränsade i sin vardag samt att deras sociala 

relationer påverkades negativt, bland annat i form av försämrat stöd från sin omgivning och 

social isolering. 

 

Slutsatser: Forskning visar att livskvaliteten påverkas negativt hos personer med fetma. De 

upplever också diskriminering, stigmatisering och påverkan på sociala relationer oftare, och 

drabbas i större utsträckning av ångest och depressioner än normalviktiga. Genom respektfullt 

bemötande, förståelse och omtanke kan risken för diskriminering och stigmatisering minskas, 

och deras autonomi och tilltro till hälso- och sjukvården stärkas. 

 

 

 

Nyckelord: Fetma, Livskvalitet, Vuxna 

 

 

 



 

 

Abstract: 
Background: During the period of 1980 to 2014, the global prevalence of obesity has more 

than doubled. The societal development is seen to have a negative influence on obesity since 

the consumption of caloric food has increased while the degree of physical activity has 

decreased. Obesity is classified as an endemic disease and can cause sequelae such as 

coronary-artery disease, type 2 diabetes and cancer.  

 

Aim: The aim of the literature study was to describe obese adults' experience of quality of life 

and to examine the articles' quality with focus on their data collection method.  

 

Method: A literature study with a descriptive design comprised of 12 articles, ten of which 

has a quantitative design and two whom have a qualitative design.  

 

Main results: Obesity is a condition which is seen to negatively impact quality of life. A 

prevalence increase in psychiatric illness in the form of anxiety and depression has also been 

observed. Persons with obesity experienced discrimination and stigmatization more often than 

normal weight individuals, and discrimination negatively impacted their psychiatric well-

being, quality of life and life satisfaction. They also experienced restrictions in their daily 

lives and a negative impact on their social relationships, including less support from their 

surroundings and social isolation. 

 

Conclusions: Research shows that the quality of life is negatively affected in obese persons. 

They experience discrimination, stigmatization and impacted social relationships more often, 

and are affected in greater occurrence by anxiety and depression than those with normal 

weight. Through respectful treatment, understanding and consideration the risk of 

discrimination and stigmatization can be diminished, and their autonomy and trust for the 

healthcare service be strengthened. 
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1. Introduktion 

1.1 Fetma 

Med övervikt menas att en person har ett Body Mass Index (BMI) mellan 25kg/m2 och 

30kg/m2. Vid BMI på 30kg/m2 och mer definieras övervikten som fetma (Internetmedicin, 

2015). Patofysiologin vid fetma består av en störd aptitreglering som innebär en rubbning i 

mättnadscentrum och leder till att dessa personer ständigt brottas med impulser om att de är 

hungriga. En överviktig person behöver därmed äta mer för att uppnå samma mättnadskänsla 

som en normalviktig person. Känslorna av hunger och mättnad styrs i hjärnan och påverkas av 

faktorer som mängden mat, graden av glukos i blodet, hormoner och psykiska faktorer. De 

psykiska faktorerna grundläggs i unga år och påverkas av attityder till bland annat olika 

sorters mat och träning. Fetma kan antingen vara genetiskt betingad eller livsstilsbetingad. 

Genetiskt betingad fetma beror på personens gener och därmed hur dennes kropp tar reda på 

eventuellt överskott av energi. Livsstilsbetingad fetma beror på bristande jämvikt rörande 

intag av energi och förbränning av energi (Ericson & Ericson, 2013). En persons vikt 

påverkas även av relationen mellan dennes energiintag och fysiska aktivitetsnivå, och fysisk 

aktivitet bidrar till flertalet hälsofrämjande effekter som leder till ökad livskvalitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Bland amerikanska lastbilschaufförer sågs ökad fysisk 

aktivitet i relation till lägre kaloriintag leda till flera positiva effekter, bl.a. sänkt blodtryck, 

puls, kolesterolvärde samt blodsockervärdena (Thiese et. al. 2015). 

 

Antalet personer i världen med fetma har under perioden 1980 till 2014 mer än fördubblats. 

År 2014 klassades 13 % av världens vuxna som feta (World Health Organisation (WHO), 

2015). Fem procent av världens befolkning respektive elva procent av Europas befolkning dör 

på grund av sin övervikt (Folkhälsomyndigheten, 2011) och 65 % av världens befolkning bor 

i länder där fler dör på grund av övervikt och fetma än undervikt (WHO, 2014). Prevalensen 

av fetma ökar även i Sverige och i nuläget ses heller ingen minskning. Någon märkbar 

skillnad mellan kvinnor och män ses ej. En negativ trend ses däremot framförallt hos personer 

med lägre utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det har visat sig att svenska 

kvinnor med en lägre utbildningsnivå har en högre risk att drabbas av fetma än kvinnor med 

en högre utbildningsnivå (Bjermo, Lind & Rasmussen, 2015). 

 

Det ökande antalet personer med övervikt eller fetma ses inneha ett samband med bland annat 

samhället och dess utveckling (Folkhälsomyndigheten, 2014). Globalt har en ökning av 
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kaloririk mat och en minskning av fysiskt aktivitet skett som påverkats av miljö- och 

samhällsfaktorer. Städerna växer vilket gör att transportsätten förändras och skillnader kan 

även ses i vårt arbetssätt samt sättet som vi framställer samt marknadsför livsmedel på (WHO, 

2015). Bland svenskar syns även ett samband mellan fetma och stigande ålder (De Munter, 

Tynelius, Magnusson & Rasmussen, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2014). Personer med 

fetma visade sig oftare vara av manligt kön, lågutbildade, rökare, äta mindre frukt och träna 

mindre (De Munter, Tynelius, Magnusson & Rasmussen, 2015). 

 

Fetma klassas som en folkhälsosjukdom och kan leda till såväl hälsoproblem som 

utseendeproblem (Ericson & Ericson, 2013). Detta tillstånd ökar risken för flera olika 

sjukdomstillstånd, så som bland annat hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Globalt sett ses fetma orsaka 44 % av diabetesfallen, 23 % av 

all ischemisk hjärtsjukdom och mellan 7-41 % av alla cancerdiagnoser (WHO, 2014). En 

studie som genomfördes på äldre människor visar även på ett samband mellan ett stigande 

BMI och sjunkande fysisk funktion, både vad gäller den självskattade och faktiskt mätta 

fysiska kapaciteten (Lang, Llewellyn, Alexander & Melzer, 2008). 

 

Att drabbas av fetma i unga år leder i många fall till kvarstående hälsoproblem i vuxen ålder 

(Folkhälsorapporten, 2014). Barnfetma är enligt WHO (2014) ett av nutidens mest allvarliga 

hälsoproblem och överviktiga barn löper en större risk att utveckla fetma som vuxna.  

 

1.2 Livskvalitet   

Livskvalitet är ett stort begrepp, och att kunna enas om en entydig definition har enligt Post 

(2014) visat sig omöjlig. Dock menar han på att många forskare och läkare använder 

begreppen hälsa, uppskattad hälsa, hälsostatus, hälsorelaterad livskvalitet och livskvalitet som 

synonyma begrepp.  

 

Fagerlind, Ring, Brülde, Feltelius och Kettis (2010) menar att det finns fem kategorier som 

tillsammans bildar begreppet livskvalitet. Dessa är: att vara hälsosam och symtomfri på både 

ett psykiskt och fysiskt plan, att fungera normalt i vardagen och kunna ta hand om sig själv, 

att inneha en positiv syn på livet, att ha ett tillfredsställande socialt nätverk och att ha bra 

levnadsvillkor. Enligt WHO definieras livskvalitet som ett sammanfattat mått på en individs 

egen upplevelse av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande utifrån sin livssituation. 
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Denna upplevelse skiljer sig mellan individer och ändras med tiden. Upplevelsen grundar sig 

därmed inte enbart på hälsa och frånvaro av sjukdom (Statens Beredning för medicinsk och 

social Utvärdering (SBU), 2012). Detta styrks av Siri Næss (2011) som anser att livskvalitet 

är ett subjektivt och psykologiskt fenomen och att det är den enskilda individens upplevelse 

av att ha det gott som är väsentlig. De materiella och objektiva förhållandena, till exempel ens 

personliga ekonomi och den fysiska miljö man har runtomkring, ses som en del av att ha det 

gott men är inte synonymt med hög livskvalitet. Dessutom handlar att ha det gott inte endast 

om frånvaro av lidande, utan om jämnvikten mellan positiva och negativa aspekter i tillvaron. 

Næss (2011) beskriver dessa aspekter som affektiva och kognitiva. De affektiva upplevelserna 

handlar om individens känsloliv, så som glädje och kärlek, nedstämdhet, ångest och 

ensamhet, medan de kognitiva upplevelserna handlar om värderingar och tankar. Värderingar 

kan bl.a. vara upplevelse av tillfredsställelse kontra missnöje och besvikelse, 

självförverkligande eller meningslöshet. 

 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett begrepp som fokuserar på alla delar kring en persons 

livskvalitet som influeras av hälsan (SBU, 2012). Det inkluderar flera dimensioner: fysiska, 

mentala, emotionella samt sociala (Healthy People, 2016). Begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet används bland annat inom forskning i syfte att ta reda på hur olika behandlingar 

påverkar patienternas livskvalitet, och således inte bara dess effekt på sjukdomen (SBU, 

2012). Ett annat begrepp som liknar hälsorelaterad livskvalitet är välbefinnande; då detta 

fokuserar på de positiva delarna i en persons liv, så som livstillfredsställelse (Healthy People, 

2016).  

 

Livskvalitet kan mätas med hjälp av olika skattningsskalor. Dessa kan antingen vara av 

allmän eller specifik karaktär. De allmänna skalorna syftar till att mäta livskvaliteten allmänt 

utifrån övergripande frågor och ger således möjlighet att jämföra olika grupper med varandra. 

De specifika skalorna syftar istället till att mäta livskvaliteten hos specifika sjukdomsgrupper, 

vilket ger en mer ingående bild av just den patientgruppen eller det sjukdomstillståndet (SBU, 

2012; Skåne universitetssjukhus, 2015). Bristen på en vedertagen definition av begreppet 

livskvalitet visar sig också i det stora antalet mätinstrument som finns för att mäta just 

livskvalitet (Skåne universitetssjukhus, 2015). 

 

I denna litteraturstudie definieras livskvalitet som ett multidimensionellt begrepp som 

innefattar fysiska, psykiska och sociala aspekter av en persons mående. Alla aspekter anses 
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kunna påverka upplevelsen av livskvalitet hos en person. Livskvalitet ses som en subjektiv 

upplevelse som är föränderlig över tid. Emotionell och psykisk hälsa, välmående och 

livstillfredsställelse ses som synonyma begrepp till livskvalitet. 

 

1.3 Problemformulering 

Under perioden 1980 till 2014 har prevalensen av fetma i världen mer än fördubblats, och 

Sverige är inget undantag från denna ökning. År 2014 klassades 13 % av världens vuxna som 

feta, och man räknar med att fem procent av världens befolkning dör på grund av sin övervikt. 

Fetma klassas som en folksjukdom där samhällets utveckling ses ha en negativ inverkan, då 

bl.a. konsumtionen av kaloririk mat har ökat samtidigt som graden av fysisk aktivitet har 

minskat. Samtidigt leder fetma till en rad följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, 

diabetes typ 2 och cancer. Då fetma är ett tillstånd som kan påverka livskvaliteten är det 

viktigt att få en inblick i hur personer med fetma upplever sin livskvalitet, för att på så vis 

kunna bemöta dessa personer utifrån ett holistiskt perspektiv. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva vuxna personer med fetmas upplevelse av livskvalitet, 

samt att beskriva artiklarnas kvalitet med fokus på datainsamlingsmetod. 

Frågeställningar som undersöktes var: 

1. Hur upplever vuxna personer med fetma sin livskvalitet med fokus på psykiska aspekter? 

2. Vilken kvalitet har artiklarna utifrån den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Designen för arbetet är en beskrivande litteraturstudie. Syftet med en beskrivande 

litteraturstudie är att observera och på ett korrekt sätt beskriva en situation med fokus på dess 

kännetecken och omständigheter eller prevalensen av ett specifikt fenomen (Polit & Beck, 

2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

De databaser som använts till arbetet är Cinahl och PubMed. Cinahl anses passande vid 

omvårdnadsforskning då denna databas har ett stort innehåll av omvårdnadstidskrifter medan 
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PubMed är en stor databas som i majoritet innehåller medicinsk forskning, men även 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Då dessa två 

databaser kompletterar varandra bidrar det till en ökad tillgänglighet av relevanta artiklar 

vilket påverkar mättnaden av fakta. Sökorden som först användes var fetma och livskvalitet i 

engelsk översättning. Sökordet uppfattning lades till i efterhand då mättnad av data inte 

uppnåtts. Dessa begrepp är vedertagna Cinahl headings- respektive Mesh-termer. För att 

begränsa resultatet utfördes sökningarna i kombination med den Booleanska söktermen AND. 

Detta ökar enligt Polit och Beck (2012) träffsäkerheten då alla angivna sökord kommer med. 

 

Alla sökningar har utförts tillsammans med ett flertal olika begränsningar, s.k. "limits". Den 

begränsning som användes vid alla sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Vid första sökningsomgången användes datumrestriktionen 2011 till 2015 i både 

Pubmed och Cinahl, vilket senare ändrades i båda sökmotorerna därför att mättnad av data 

inte uppnåtts och fler artiklar behövdes. Vid sökningarna i Cinahl användes begränsningarna 

"full text tillgänglig", expertgranskad och alla vuxna. I andra sökningen ändrades 

datumkriteriet i andra sökningen till 1978-2010, då 1978 var så långt bak i tiden Cinahl tillät 

sökningar. En sökning gjordes även helt utan datumrestriktion. Sökningarna i Pubmed 

genomfördes med begränsningarna tillgänglig via högskolan i Gävle, ålderskriterium på 19+ 

samt att studierna skulle vara genomförda på människor. I andra sökningen ändrades 

datumrestriktionen från år 0001 till 2010. En sökning gjordes även helt utan datumrestriktion. 

Hur sökorden kombinerats och hur begränsningar använts redovisas närmare i tabell 1. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att resultatet skulle beröra vuxna deltagare 

med ett BMI på ≥ 30 samt att resultatet skulle handla om livskvalitet eller psykisk hälsa. 

Exklusionskriterier var istället studier som inte svarade på syftet samt litteraturstudier då 

dessa inte är primärkällor. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Efter att sökningar gjorts i Cinahl och Pubmed enligt sökstrategin lästes samtliga titlar igenom 

och dubbletter uteslöts. Om några tveksamheter uppstod om en artikeltitels relevans till dess 

syfte valdes den ut för granskning av abstract. Med stöd av inklusions- och 

exklusionskriterierna valdes 84 möjliga artiklar ut för granskning av abstract. En artikel föll 
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bort på grund av åtkomstproblem skapat av en bruten länk. Vid genomgång av abstract 

uteslöts 62 artiklar då de inte uppfattades som relevant till litteraturstudiens syfte. Av de 21 

artiklar som återstod lästes samtliga i sin helhet för att få en slutgiltig bedömning av 

artiklarnas relevans till litteraturstudiens syfte. Av dessa uppfattades 12 artiklar som relevanta 

och inkluderades i föreliggande litteraturstudie. 

 

En utav de inkluderade studierna (Thomas et. al. 2008) utfördes på personer i åldern 16-72 

med en medelålder på 42 år. Trots att personer under 18 inte klassas som vuxna, tillhör 

personer i 16 års ålder ändå övre delen av tonåren. Dessutom var medelåldern hög, vilket 

gjorde att artikeln inkluderades då den bidrog med betydande kunskap för föreliggande 

litteraturstudie. 

 

2.4.1 Utfall av databassökningar 

I tabell 1 presenteras hur begränsningar och sökordskombinationer använts samt vilket utfall 

de fått gällande antal träffar, möjliga artiklar och valda artiklar.  
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Tabell 1, utfall av databassökningar. 

Databas 
Begränsningar,  

sökdatum 
Söktermer 

Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Pubmed 

Datum: 2011-01-01 till 

2015-12-31, humans, 

Adult: 19+ 

2016-01-28 

 

Obesity 

 

17723 — — 

Pubmed 

Datum: 2011-01-01 till 

2015-12-31, humans, 

Adult: 19+ 

2016-01-28 

"Quality of life" 56341 — — 

Pubmed 

Datum: 2011-01-01 till 

2015-12-31, humans,  

Adult: 19+ 

2016-01-28 

Obesity 

AND 

"Quality of life" 

520 18 2 

Pubmed 

Datum: 0001-01-01 till 

2010-12-31 

Humans, Adult: 19+ 

2016-01-28 

Obesity 

AND 

"Quality of life" 

614 16 4 

Pubmed 
Humans, Adult: 19+ 

2016-02-01 

Obesity 

AND 

Perception 

955 21 2 

Cinahl 

Datum: 2011-01-01 till 

2015-12-31, linked full text, 

peer reviewed, all adults 

2016-01-28 

 

Obesity 

 

3653 — — 

Cinahl 

Datum: 2011-01-01 till 

2015-12-31, linked full text, 

peer reviewed, all adults 

2016-01-28 

"Quality of life" 6414 — — 

Cinahl 

Datum: 2011-01-01 till 

2015-12-31, linked full text, 

peer reviewed, all adults 

2016-01-28 

Obesity 

AND 

"Quality of life" 

105 19 4 

Cinahl 

Datum: 1978-01-01 till 

2010-12-31 

Linked full text, peer 

reviewed, all adults 

2016-02-17 

Obesity 

AND 

"Quality of life" 

127 5 0 

Cinahl 

Linked full text, peer 

reviewed, all adults 

2016-02-17 

Obesity 

AND 

Perception 

 

65 5 0 

 
Totalt: 

84 

Totalt: 

12 
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2.5 Dataanalys 

I syfte att besvara frågeställning ett lästes först artiklarnas abstract följt av resterande delar av 

artiklarna med störst fokus på resultat- och metoddel. Alla utvalda artiklar lästes av bägge 

författarna flertalet gånger och i samband med detta markerades relevanta stycken och stödord 

skrevs. Detta mynnade sedan ut i en gemensam analys och diskussion med fokus på relevans 

till syftet, tolkning av innehåll samt tänkbara likheter och olikheter. Vid diskussionen 

framkom tänkbara underrubriker efter att flera likheter i artiklarnas resultat hade setts, vilket 

också Polit och Beck (2012) anser vara värdefullt.  

 

De tidigare markerade styckena samt tillhörande stödord delades in under respektive 

underrubrik, för att på så vis få all liknande information lättillgängligt. Därefter började detta 

arbetets resultatdel att sammanställas och formuleras. Till hands fanns hela tiden de utvalda 

artiklarna, för att vid minsta tveksamhet kunna återgå till dem och på så vis ha möjlighet att 

dubbelkolla eller återfå det utvalda styckets hela sammanhang. Resultatet presenteras i 

löpande text uppdelat i två underrubriker samt i tabellform innehållandes en kort summering, 

se bilaga 1.  

 

I syfte att besvara frågeställning två lästes de valda artiklarnas metoddel av bägge författarna. 

Varje enskild artikel granskades med fokus på den valda metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod, vilket följdes av en gemensam diskussion kopplat till frågeställningen. 

Resultatet presenteras i både löpande text samt i en översiktlig tabell, se bilaga 2. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

En eftersträvan har funnits att granska artiklarna och presentera denna litteraturstudies resultat 

på ett objektivt sätt, utan några personliga värderingar. Detsamma gäller referenshanteringen, 

vars primära mål varit att den ska vara tydlig, korrekt och utan plagiering, något som även 

Polit och Beck (2012) benämner som oerhört avgörande och betydelsefullt. I och med att detta 

arbete är en litteraturstudie så behövs inget tillstånd sökas från den etiska kommittén. 

 

3. Resultat 

Resultatet är utformat utifrån data från 12 artiklar som bearbetats och sammanställts, vilket 

presenteras i form av tre underrubriker: "Fysiska faktorers inflytande på upplevelsen av 

livskvalitet", "Psykiska faktorers inflytande på upplevelsen av livskvalitet" samt "Sociala 
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faktorers inflytande på upplevelsen av livskvalitet". Dessutom presenteras artiklarnas 

datainsamlingsmetod i underrubriken "Metodologisk granskning av artiklarnas 

datainsamlingsmetod". 

 

3.1 Fysiska faktorers inflytande på upplevelsen av livskvalitet 

Ett samband kan ses mellan bantning och sämre emotionell hälsa (Martín-López et. al. 2011; 

Thomas et. al. 2008). Många personer med fetma upplevde att de lade väldigt stor fokus på 

sin vikt och på hur de skulle kunna gå ner i vikt. De hade även spenderat mycket tid och 

pengar på sin viktnedgång och många kände det som att de hade bantat mer eller mindre hela 

sitt liv. Bantning upplevdes ha en väldigt negativ känslomässig påverkan på personerna 

(Thomas et. al. 2008). Dock menar Whisnant Cash et. al. (2012) på att det finns ett positivt 

samband mellan fysisk aktivitet och Obesity Weight-Loss Quality of Life (OWLQOL), vilket 

bl.a. innebär att upplevelsen av stigmatisering minskade och att fetman inte längre i samma 

utsträckning utgjorde ett hinder för att uppnå personliga mål. Dock sågs detta samband endast 

hos kvinnor. En interventionsstudie genomförd av Wright et. al. (2012) på personer med 

fetma visade att upplevelsen av ångest och depression minskade efter viktnedgång samtidigt 

som deltagarna upplevde sig känna högre självkänsla och mindre ångest i sociala 

sammanhang.  

 

Graden av smärta kan påverka upplevelsen av ångest och depression, men även upplevelsen 

av den generella hälsobilden. Dock ansåg sig personer med fetma uppleva mindre smärta än 

normal- och överviktiga (Giuli et. al. 2014). Detta motsägs av Burkert et. al. (2015) som i sin 

forskning kom fram till att personer med fetma upplevde smärta och andra tillstånd som bland 

annat migrän och kroniska ohälsotillstånd oftare än normalviktiga. Zhao et. al (2009) menar 

på att nuvarande eller tidigare diagnostiserade depression och nuvarande ångestproblematik 

påverkades negativt av de sjukdomstillstånd som fetman skapat, bland annat kärlkramp, 

diabetes, stroke, astma m.m. Det framkom även att kvinnor oftare hade någon av tidigare 

nämnda psykiska tillstånd än män, trots att de led av samma fetma-relaterade 

sjukdomstillstånd. Även forskning utförd av Martín-López et. al (2011) visar på ett samband 

mellan sjukdom och välmående, då livskvaliteten och synen på hälsa hos kvinnor med fetma 

påverkades negativt av kroniska sjukdomstillstånd, och de upplevde oftare sin hälsa som 

sämre än normal- och överviktiga kvinnor.  
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3.2 Psykiska faktorers inflytande på upplevelsen av livskvalitet 

Fetma är ett tillstånd som har setts påverka livskvalitén negativt (Burkert Rásky, Großschädl, 

Muckenhuber & Freidl, 2015; Giuli et. al. 2014; Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Mannucci 

et. al. 2010; Renzaho, Wooden & Houng, 2010; Thomas, Hyde, Karunaratne Herberg & 

Komesaroff, 2008; Whisnant Cash et. al. 2012; Wright et. al. 2012; Zhao et. al. 2009). 

Kvinnor med fetma hade en sämre upplevelse av livskvalitet än män (Whisnant Cash et. al. 

2012) samt under- och normalviktiga kvinnor (Martín-López et. al. 2011). En negativ trend 

har setts där högre BMI resulterar i lägre skattning på alla Short Form-36 (SF-36) åtta 

delskalor, d.v.s. sämre hälsorelaterad livskvalitet på både ett psykisk och fysiskt plan (Giuli 

et. al. 2014; Mannucci et. al. 2010). Det enda som motsäger detta är Renzaho, Wooden och 

Houng (2010) vars studie inte visar något signifikant samband mellan personer med fetma och 

sämre självskattningsvärde på den totala psykiska indexen.  

 

En persons uppfattning av sin vikt påverkar en person mer psykologiskt än hur mycket den 

faktiska vikten är. Att uppfatta sig som under- eller överviktig visade sig vara signifikant 

korrelerat med medium till höga nivåer av psykologiskt lidande hos både män och kvinnor 

(Atlantis & Ball, 2008). Ett negativt samband kan även ses mellan graden av fetma och 

psykologisk funktionsnedsättning (Jackson, Beeken & Wardle, 2015) samt prevalensen av 

ångest och depression (Giuli et. al. 2014; Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Zhao et. al. 

2009). Fetma sågs även vara relaterat till en ökad grad av psykiska sjukdomstillstånd hos 

kvinnor samt deras användning av antidepressiv och lugnande medicin (Martín-López et. al. 

2011). Övervikt och fetma sågs ha ett signifikant samband med pågående och tidigare 

diagnostiserad depression och ångest hos både kvinnor och män (Zhao et. al. 2009). Kvinnor 

med fetma sågs uppleva mer ångest och depression i jämförelse med normalviktiga kvinnor 

(Martín-López et. al. 2011) och i jämförelse med män (Zhao et. al. 2009). 

 

3.3 Sociala faktorers inflytande på upplevelsen av livskvalitet 

Sociala relationer och samhällsnormer kan ha ett negativt inflytande på livskvalitén och det 

psykiska välmåendet (Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Whale, Gillison & Smith, 2014). De 

faktorer av livskvaliteten som påverkades mest hos kvinnor med fetma var deras sociala 

relationer och psykologiska hälsa (Burkert et. al. 2015). Detta stöds av Giuli et. al (2014), som 

visar att både kvinnor och män med fetma skattar lägre på Lubben Social Network Scale 

(LSNS), vilket innebär att de upplevde sig mer socialt isolerade och att stödet från deras 
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omgivning var sämre.  

 

Personer som gått ner i vikt kunde uppleva att de fick negativ respons från sina anhöriga som 

inte alls var lika stödjande som de trott att de skulle vara (Whale, Gillison & Smith, 2014; 

Thomas et. al. 2008). De upplevde att vännerna inte stöttade dem i deras viktnedgång och sa 

själva att de trodde att det berodde på att deras egen förändring av bland annat matvanor och 

sociala samspel inte uppskattades av vännerna (Whale, Gillison & Smith, 2014). De upplevde 

det som om familj och vänner uppmuntrade dem att sluta banta och ibland försökte förstöra 

för dem när de ville gå ner i vikt (Thomas et. al. 2008). 

 

Sociala faktorer kan påverka viljan och motivationen att gå ner i vikt hos personer med fetma 

bland annat genom att de får utstå kritiskt dömande beteende från sin omgivning. En smal 

person upplevdes vara bättre, då en smal kropp uppvisande moral och självkontroll och en fet 

kropp ansågs stå för glupskhet och dålig karaktär. Många kände sig pressade att foga sig efter 

ett "smalhetsideal" för att bli accepterade, vilket skapats av media och den egna aktningen av 

kändisar. Samtidigt medgav de själva att ett sådant ideal var orealistiskt och ouppnåeligt 

(Whale, Gillison och Smith, 2014). När personer med fetma ombads välja tre ord för att 

beskriva dem själva så använde dock majoriteten positiva ord som snäll, generös, utåtriktad 

och beslutsam. Då de blev tillfrågade om hur fetman påverkade deras vardag uppgav 

deltagarna att de kände sig begränsade i vilka val de kunde göra gällande klädinköp, att 

använda säkerhetsbälte vid bilfärd samt när de skulle gå till en teater eller en universitets- 

eller högskolelektion där de inte fick plats i sätena. Flygbolagen fick även kritik för att de tog 

extra betalt för ett ytterligare säte och för flygpersonalens bemötande när de ombads hämta 

bältesförlängningar. Några uppgav att de kände sig socialt isolerade och sällan umgicks med 

andra personer, men majoriteten sade att de fortfarande kunde utföra sina dagliga aktiviteter 

och många uppgav att de ändå kände sig bekväma med att äta ute bland folk (Thomas et. al. 

2008). 

 

Deltagarna i Thomas et. als. (2008) studie upplevde att de fick konsekvenser av sin fetma i 

form av låg självkänsla, ätstörningar, depression, att de drog sig undan från sociala 

sammanhang och att de hade svårt med intima relationer. Ordet "fetma" var, trots att det sågs 

av många som en validerad medicinskt term, kopplat till starka negativa känslor och många 

uppgav att de hellre ville bli kallade tjocka eller överviktiga. Termen upplevdes öka den 

negativa synen som samhället hade på personer med fetma. Deltagarna upplevde även att 
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fetman påverkade deras sociala relationer negativt och många sade att det var någonting som 

kunde förstöra relationer mellan individer, familjer samt med hälso- och sjukvården och 

samhället. 

 

Att bli diskriminerad för sin vikt redan som barn är någonting som kan leda till emotionella 

konsekvenser även i vuxendomen och det har setts ett samband mellan att utstå 

viktdiskriminering som barn och utveckla fetma i vuxen ålder (Thomas et. al. 2008). Personer 

med fetma upplevde i större utsträckning att de diskriminerades för deras vikt än under-, 

normal- och överviktiga (Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Thomas et. al. 2008). De 

upplevde sig även stigmatiserade på grund av deras vikt. Av de fåtal personer som varken 

ansåg sig ha upplevt diskriminering eller stigmatisering på grund av deras vikt var samtliga av 

manligt kön. Diskrimineringen kunde bestå av att okända människor kommenterade deras 

vikt, i synnerlighet i samband med mat- och klädinköp. De kunde även uppleva att de blev 

förödmjukande och fick utstå nedsättande kommentarer angående deras vikt från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Dessutom upplevde personerna det som att det fanns ett växande fenomen 

av skuld gentemot personer med fetma genom att dessa personer ofta visades upp som en 

börda på samhället och på hälso- och sjukvården av hälso- och sjukvårdspersonal, 

beslutsfattare och media (Thomas et. al. 2008). Känslan av att bli diskriminerad gjorde att 

personer med fetmas upplevelse av psykiskt välmående var sämre än under-, normal- och 

överviktiga. Deras livskvalitet och livstillfredställelse påverkades negativt och de uppvisade 

depressiva symtom i högre grad än icke-feta. Fetma sågs ha en direkt påverkan på 

psykologiskt välmående genom sämre upplevd livskvalitet och fler depressiva symtom, men 

viktdiskriminering tros kunna förklara 40 % av den totala påverkan av fetma på psykologiskt 

välmående i alla aspekter enligt en studie utförd i England. Fetma som enda faktor sågs dock 

inte ha någon påverkan på livstillfredsställelse (Jackson, Beeken & Wardle, 2015).  

 

3.4 Metodologisk granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

Det var endast två utav artiklarna som hade en kvalitativ ansats (Thomas et. al. 2008; Whale, 

Gillison & Smith, 2014). Resterande artiklar hade således en kvantitativ ansats (Burkert et. al. 

2015; Giuli et. al. 2014; Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Mannucci et. al. 2010; Renzaho, 

Wooden & Houng, 2010; Whisnant Cash et. al. 2012; Wright et. al. 2012; Zhao et. al. 2009; 

Martín-López et. al. 2011; Atlantis & Ball, 2008). 
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Artiklarna med en kvalitativ ansats använde sig bägge av semistrukturerade intervjuer som 

således hade förutbestämda huvudområden att förhålla sig till (Thomas et. al. 2008; Whale, 

Gillison & Smith, 2014). Intervjuerna som genomfördes av Thomas et. al. (2008) varade i 60-

120 minuter och ägde rum antingen via telefon eller genom att de träffades. Vart de träffades 

framkommer inte. De uppger att det var fem forskare som genomförde intervjuerna, men inte 

huruvida alla fem deltog vid samtliga intervjuer eller ej. Två av forskarna kontrollerade 

intervjuernas kvalitet för att säkerställa att inga skillnader förekom mellan de vanliga 

intervjuerna och telefonintervjuerna. Det framkommer dock inte huruvida detta gjordes under 

tiden intervjuerna genomfördes eller i efterhand. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

av ett transkriberingsföretag. Intervjuerna som genomfördes av Whale, Gillison och Smith 

(2014) varade i 40-120 minuter och ägde rum antingen på en allmän plats eller i deltagarnas 

hem. Det framkommer inte vem eller vilka som genomförde intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades för senare dataanalys.  

 

Av de artiklarna som hade en kvantitativ ansats var det sex artiklar (Burkert et. al. 2015; 

Atlantis & Ball, 2008; Martín-López et. al. 2011; Renzaho, Wooden & Houng, 2010; Jackson, 

Beeken & Wardle, 2015; Zhao et. al. 2009) som samlade in sitt data från redan genomförda 

undersökningar. Burkert et. al. (2015) använde sig av redan färdigt material från den 

Österrikiska hälsointervjun som genomfördes år 2006-2007. Renzaho, Wooden och Houng 

(2010) använde sig av material från HILDA undersökningen som genomfördes i 

Australiensiska hushåll år 2001 och bestod av en panelundersökning samt SF-36. Atlantis och 

Ball (2008) använde sig av data från den Australiensiska hälsoundersökningen från år 2004-

2005, som bestod av intervjuer samt Kessler´s psychological distress scale. Martín-López et. 

al. (2011) använde sig av den Spanska hälsoundersökningen från år 2006 som baserade sig på 

intervjuer samt General Health Questionnaire. Jackson, Beeken och Wardle (2015) använde 

sig av data från English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) som samlades in från 2008 till 

2011 och bestod av intervjuer samt frågeformulären CASP-19 (mäter livskvalitet hos äldre 

personer), Satisfication With Life Scale (SWLS) och Center for Epidemiologic Studies' 

Depression scale (CES-D 8). Zhao et. al. (2009) använde sig av data från the Behavioural 

Risk Factor Surveillance System; en telefonintervju som kompletterades med Patient Health 

Questionnaire-8 (PHQ-8). Trots att studierna av Atlantis & Ball (2008), Martín-López et. al. 

(2011), Jackson, Beeken och Wardle (2015) samt Zhao et. al. (2009) använde sig av tidigare 

genomförda undersökningar med både kvalitativa och kvantitativa data så presenteras 

studiernas resultat kvantitativt. 
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Av de artiklarna som hade en kvantitativ ansats var det fyra artiklar (Giuli et. al. 2014; 

Mannucci et. al. 2010; Whisnant Cash et. al. 2012; Wright et. al. (2012) som använde sig av 

olika frågeformulär för att inhämta data. Giuli et. al. (2014) använde sig av SF-36, LSNS, 

Physical Activity Scale for Elderly (PHASE) samt Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). Mannuchi et. al. (2010) använde sig av Obesity-Related Well-Being questionnaire 

(ORWELL-97), SF-36, Psychological General Well Being scale (PGWB), Binge eating scale 

(BES), Symtom Check List questionnaire (SCL-90) samt Charlson's index. Wright et. al. 

(2012) använde sig av HADS, IWQOL-Lite samt Scottish Index of Multiple Deprivation 

(SIMD). Whisnant Cash et. al. (2012) använde sig av Obesity and Weight-loss Quality of Life 

Questionnaire (OWLQOL), Work Limitations Questionnaire (WLQ) samt en modifierad 

Godin leisure-time exercise questionnaire. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Fetma är ett tillstånd som setts påverka livskvalitén negativt samt har setts öka prevalensen av 

psykisk ohälsa i form av ångest och depression. Det har även visat sig att huruvida en person 

uppfattar sig som överviktig eller inte påverkar denne mer psykologiskt än hur mycket den 

faktiska vikten är. Personer med fetma upplevde oftare att de blev diskriminerade och 

stigmatiserade för sin vikt än normalviktiga. Diskriminering uppgavs påverka personer med 

fetmas psykiska välmående, livskvalitet och livstillfredsställelse negativt. Dessutom upplevde 

personer med fetma att beslutsfattare, media samt hälso- och sjukvårdspersonal såg dem som 

en tilltagande börda på både samhället och hälso- och sjukvården. Personer med fetma 

upplevde sig begränsade i sin vardag samt att deras sociala relationer påverkades negativt, 

bl.a. i form av försämrat stöd från sin omgivning och social isolering. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Olika faktorers inflytande på upplevelsen av livskvalitet 

Jackson, Beeken och Wardle (2015) samt Thomas et. al. (2008) beskriver att personer med 

fetma upplevde diskriminering i större utsträckning än personer i andra viktkategorier. 

Studien av Hansson, Näslund och Rasmussen (2010) bekräftar detta då denna studie visar på 

att personer med fetma oftare ansåg sig bli diskriminerade än de personer som var 

normalviktiga. Vidare beskriver Thomas et. al. (2008) att personer med fetma ibland kunde 



Emily Hedlund & Sofia Jansson 

15 

 

uppleva sig bli förödmjukade samt fick ta emot nedsättande kommentarer på grund av deras 

övervikt från bland annat hälso- och sjukvårdspersonal. Detta styrks delvis av Hansson, 

Näslund och Rasmussen (2010) som menar på att personer med fetma i större omfattning 

upplevde diskriminering från hälso- och sjukvården i jämförelse med normalviktiga. Dock 

sågs graden av fetma spela roll, då personer med allvarlig fetma (BMI ≥ 35) i dubbel 

utsträckning ansåg sig bli diskriminerade i jämförelse med normalviktiga. 

 

Då en smal kropp ansågs uppvisa moral och självkontroll ansågs en fet kropp stå för dess 

motsats: glupskhet och dålig karaktär (Thomas et. al. 2008). Detta stöds av Lewis et. al. 

(2011), då den stigmatisering som riktades direkt mot deltagarna oftast var moralkritisk, t.ex. 

att de ansågs vara lata, glupska och att de överkonsumerade. Deltagarna i Thomas et. als. 

(2008) studie fick utstå pikar för sin vikt i samband med mat- och klädinköp. Detta upplevde 

även deltagarna i studien av Lewis et. al. (2011), vilket ökade deras upplevelse av att deras 

kroppsform inte var acceptabel. En majoritet av deltagarna i Thomas et. als. (2008) studie 

uppgav att de inte hindrades från att utföra sina dagliga aktiviteter och att äta ute bland folk, 

men deltagarna i Lewis et. als. (2011) studie upplevde sig uttittade när dem åt. De upplevde 

även att folk stirrade på dem och dömde dem för deras kroppsform, någonting som var 

starkare hos personer med ett BMI > 40. Thomas et. als. studie (2008) rapporterar att män inte 

upplevde stigmatisering och diskriminering i samma utsträckning som kvinnor, ett fenomen 

som även observerats av Lewis et. als. studie (2011).  

 

Sociala faktorer, exempelvis att få mottaga kritik och utstå dömande beteende, är någonting 

som setts kunna påverka viljan och motivationen för en person med fetma att gå ner i vikt 

(Whale, Gillison och Smith, 2014). Detta kan bero på att stigmatisering förhindrade personer 

med fetma att delta i sådana aktiviteter som kunde förbättra deras fysiska hälsa och deras 

välmående. Detta styrks av Lewis et. al. (2011), då deltagarna i deras studie upplevde att 

gymlokaler och träningsutrustning inte var anpassat för någon med deras vikt. De upplevde 

även att stigmatiseringen hindrade dem från att träna offentligt, då de förväntade sig att andra 

skulle skratta åt dem, förlöjliga dem eller stirra på dem. Samtidigt menar Whisnant Cash et. 

al. (2012) att det finns ett samband där fysisk aktivitet leder till minskad upplevelse av 

stigmatisering. Detta kan bero på att en persons egen uppfattning om sin vikt och dennes 

fysiska och psykiska välmående påverkar upplevelsen av stigmatisering. Eftersom 

stigmatisering är någonting som man upplever (Lewis et. al. 2011) och skulle kunna ses som 

en affektiv upplevelse så finns det utrymme för feltolkning av situationer och andra individers 
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intentioner. Lewis et. al. (2011) menar dessutom på att Upplevelsen av stigmatiseringen 

påverkades mycket negativt av känslor av skam och självanklagande. 

 

Fetma sågs påverka sociala relationer negativt, och personer med fetma upplevde att de sällan 

umgicks med andra personer och beskrev en känsla av social isolering (Thomas et. al. 2008). 

Detta kan bero på att upplevd stigmatisering kan leda till starka känslor av social isolering, att 

de känner sig avvisade och exkluderade i sociala sammanhang, och att vara annorlunda 

jämfört med den acceptabla normen. Lewis et. al. (2011) beskriver att personer med fetma 

drar sig för att försöka uppfylla sina målsättningar samt att skapa nya relationer och 

bekantskaper då stigmatisering inte enbart har inverkan på det psykosociala måendet utan 

även på upplevelsen av den egna identiteten. Detta uppgavs leda till väldigt starka känslor av 

ensamhet. Petry, Barry och Wagner (2008) såg även ett samband mellan fetma och social 

fobi, vilket även påverkar en individs möjlighet till sociala interaktioner och kan leda till en 

känsla av social isolering.  

 

Tre utav artiklarna (Giuli et. al. 2014; Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Zhao et. al. 2009) 

belyste ett samband mellan fetma och prevalensen av ångest och depression. Detta samband 

finns det viss samstämmighet med i artikeln av Jorm et. al. (2003) som menar på att det finns 

ett signifikant samband mellan kvinnor med fetma och ångest samt depression, men att 

sambandet inte är lika tydligt när det kommer till män. Dock sågs fysisk ohälsa verka som en 

mediator mellan fetma och ångest samt depression, vilket bidrog till att det tidigare funna 

sambandet försvann. Även studien av Petry, Barry och Wagner (2008) visar på ett samband 

mellan högre BMI och ångest och olika förstämningssyndrom. Dessutom fann de att personer 

med fetma i betydligt högre grad diagnostiserades med depression.  

 

Ett samband har även setts mellan högt BMI och sämre hälsorelaterad livskvalitet genom 

lägre skattning på SF-36 fysiska och psykiska index (Giuli et. al. 2014; Mannucci et. al. 

2010), men detta motsägs av Renzaho, Wooden och Houng (2010) som inte hittade något 

signifikant samband mellan fetma och sämre skattning på den totala psykiska indexen av SF-

36. Däremot stöds Giuli et. als. (2014) och Mannucci et. als. (2010) fynd delvis av Vasiljevic 

et. al. (2008) som även de ser ett samband mellan högre BMI och lägre skattning på den 

psykiska indexen av SF-36, i synnerlighet hos kvinnor. 
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4.2.2 Livskvalitet som centralt begrepp 

Burkert et. al. (2015), Giuli et. al. (2014), Jackson, Beeken och Wardle (2015), Mannucci et. 

al. (2010), Renzaho, Wooden och Houng (2010), Thomas, Hyde, Karunaratne, Herberg och 

Komesaroff (2008), Whisnant Cash et. al. (2012), Wright et. al. (2012) och Zhao et. al. (2009) 

menar på att fetma som tillstånd har en negativ inverkan på livskvaliteten. Det som 

framkommer i föreliggande litteraturstudies resultat är att det finns flera olika faktorer som 

tillsammans bidrar till att livskvaliteten hos personer med fetma oftare är lägre än hos 

normalviktiga. Detta stöds av Fagerlind et. al. (2010) som menar på att det är flera olika 

faktorer som tillsammans kan påverka en persons upplevelse av livskvalitet. Dessa faktorer är 

bl.a. att ha ett tillfredsställande socialt nätverk samt att vara hälsosam och symtomfri på både 

ett psykiskt och fysiskt plan. Næss (2011) menar även på att begreppet livskvalitet, att ha det 

gott, innebär att ha en balans mellan positiva och negativa aspekter i tillvaron. Dessa aspekter 

kan vara av affektiv eller kognitiv karaktär och innefattar således känsloliv, tankar och 

värderingar. Fetma, som kan räknas som ett ohälsotillstånd, bidrar till en stor inverkan på en 

person och dennes mående samt syn på sin livskvalitet. Balansen som Næss (2011) talar om 

kan således bli rubbad, det vill säga allt för många negativa följder ses av fetman, vilka då 

ökar risken för en negativt påverkad livskvalitet vilket också resultatet påvisar. Enligt Atlantis 

och Ball (2008) påverkas en person mer negativt av sin egen uppfattning av sin vikt, än hur 

mycket den faktiska vikten är. Detta kan relateras till begreppet livskvalitet, då detta begrepp 

syftar till personens subjektiva upplevelse av ett fenomen och menar på att det är den 

upplevelsen som är det väsentliga (Næss, 2011). Detta visar på att det således inte alltid är de 

faktiska omständigheterna som är av betydelse, utan hur personen själv uppfattar dem. 

 

Burkert et. al. (2015) menar på att sociala relationer var en utav de faktorer rörande 

livskvaliteten som påverkades mest hos kvinnor med fetma. Samtidigt såg Giuli et. al. (2014) 

ett samband mellan fetma och lägre upplevelse av stöd från omgivningen och högre grad av 

social isolering. Thomas et. al. (2008) såg också att personer med fetma oftare drog sig undan 

från sociala sammanhang samt att de hade svårt med intima relationer. Vissa personer 

upplevde sig socialt isolerade och umgicks väldigt lite med andra personer, men många 

upplevde ändå att de kunde utföra sina dagliga aktiviteter. Vikten av att inte isolera sig socialt 

och att uppleva sig ha betydelsefulla sociala relationer kan således spela stor roll för 

upplevelsen av livskvalitet. Detta styrks även av Fagerlind et. al. (2010) och SBU (2012) som 

menar på att sociala relationer är en central del i begreppet livskvalitet och som således kan 

vara med och påverka en persons upplevelse av sin livskvalitet. 
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4.2.3 Artiklarnas datainsamlingsmetod 

Av de 12 artiklar som valdes fanns det både artiklar med kvantitativ ansats (Giuli et. al. 2014; 

Mannucci et. al. 2010; Whisnant Cash et. al. 2012; Wright et. al. 2012; Burkert et. al. 2015; 

Atlantis & Ball, 2008; Martín-López et. al. 2011; Renzaho, Wooden & Houng, 2010; Jackson, 

Beeken & Wardle, 2015; Zhao et. al. 2009) och kvalitativ ansats (Thomas et. al. 2008; Whale, 

Gillison & Smith, 2014). Majoriteten av de artiklar som ansågs relevanta för föreliggande 

litteraturstudies syfte hade en kvantitativ ansats. Då livskvalitet är en subjektiv upplevelse kan 

det vara svårt att mäta och kvantifiera alla aspekter av denna upplevelse vilket kan ha bidragit 

till att forskarna kan ha missat viktiga aspekter av livskvalitet på grund av deras ansats. 

Artiklar med en kvantitativ ansats har ofta en större undersökningsgrupp än studier med 

kvalitativ ansats, dessutom är kvantitativa data mer abstrakt. Detta kan ses som en fördel då 

en större undersökningsgrupp gör resultaten generaliserbara på en större population. Abstrakta 

data är dessutom lättare att jämföra, vilket också Polit och Beck (2012) menar på. Artiklar 

med en kvalitativ ansats ger dock ett mer beskrivande och målande resultat (Polit & Beck, 

2012) vilket gör att deltagarnas subjektiva berättelser verkligen träder fram. Detta kan ses som 

en fördel då personers upplevelser av något ämnas undersökas. Av de artiklar som hade en 

kvalitativ ansats så var det en artikel (Thomas et. al. 2008) som trots sin ansats hade ett 

deltagarantal på 76 personer. Detta kan tolkas som positivt i det fall att författarna fortsatte 

intervjua tills de kände att mättnad uppnåtts, men det kan också tolkas som negativt då det kan 

vara svårt att rättvist sammanställa så mycket kvalitativt material. Vid granskning av samtliga 

12 artiklar har alla använt sig av lämplig ansats, d.v.s. de som avsett att mäta kvantitativa data 

har använt sig av en kvantitativ metod och de som avsett att mäta kvalitativa data har använt 

sig av en kvalitativ metod. Detta ses som en grundförutsättning och därmed en klar fördel. 

 

De två artiklarna med kvalitativ ansats använde sig av semistrukturerade intervjuer (Thomas 

et. al. 2008; Whale, Gillison & Smith, 2014). Polit och Beck (2012) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som en intervju där det finns planerade ämnen att bearbeta, men 

den intervjuade får tala fritt. Detta kan ses som en styrka då den intervjuade personen får 

möjlighet att beskriva sina upplevelser med egna ord. Bägge artiklarna (Thomas et. al. 2008; 

Whale, Gillison & Smith, 2014) angav under hur lång tid som intervjuerna varade. Whale, 

Gillison och Smith (2014) angav att intervjuerna ägde rum antingen på en allmän plats eller i 

deltagarnas hem, medan Thomas et. al. (2008) angav att intervjuerna skedde antingen via 

telefon eller genom att de träffades, vart de träffades framkom dock ej. Inte någon av 
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artiklarna (Thomas et. al. 2008; Whale, Gillison & Smith, 2014) anger exakt vem eller vilka 

som genomförde intervjuerna. Miljön runt om kan spela en stor roll vid en intervju, då det 

både kan hjälpa och stjälpa. Att genomföra en intervju på en allmän plats kan innebära en 

högljudd och stressig miljö, samtidigt som det också kan anses vara skönt att inte behöva ses i 

hemmet som av många ses som en privat plats. Hemmet kan också bidra med antingen 

trygghet och lugn eller stress på grund av till exempel hemmavarande småbarn. Miljöns 

betydelse vid en intervju styrks av Polit och Beck (2012) som menar på att valet av plats 

spelar stor roll eftersom miljön kan påverka resultatet. Det är även av stor betydelse vem som 

genomför intervjun och huruvida denna person bl.a. kan inge förtroende, hålla 

koncentrationen samt inte bli för känslomässigt engagerad. Intervjun av Thomas et. al. (2008) 

spelades in, men Whale, Gillison och Smith (2014) anger inte huruvida detta genomförts eller 

ej i deras studie. Att spela in intervjuerna kan vara en styrka i och med att det kan ge ett 

säkrare resultat (Polit & Beck, 2012). Bägge artiklarna (Thomas et. al. 2008; Whale, Gillison 

& Smith, 2014) transkriberade sitt material. Thomas et. al. (2008) klargör att transkriberingen 

genomfördes av ett transkriberingsföretag. Detta kan ses som en styrka om det utförs av ett 

erfaret transkriberingsföretag, då detta kan stärka datans kvalitet (Polit & Beck, 2012). 

 

Fyra utav artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av ett flertal frågeformulär för att 

inhämta data (Giuli et. al. 2014; Mannucci et. al. 2010; Whisnant Cash et. al. 2012; Wright et. 

al. (2012). Valen av frågeformulär skiljde sig dock och de olika alternativen avsåg därmed att 

till viss del mäta olika aspekter. Detta kan vara en nackdel, men kan även ses som en fördel då 

detta bidrar till en multidimensionell förståelse av det man avsett mäta. Frågeformulär har 

oftast förutbestämda svarsalternativ, vilket både kan ses som positivt och negativt. Det ger 

konkreta och lättbesvarade svarsalternativ men ingen plats för individualitet och ytterligare 

förklaring. Detta styrks av Polit och Beck (2012) som menar på att frågeformulär visserligen 

är lätta att besvara, men endast ger ytliga svar. 

 

Sex utav artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av redan befintlig data från tidigare 

genomförda undersökningar (Burkert et. al. 2015; Atlantis & Ball, 2008; Martín-López et. al. 

2011; Renzaho, Wooden & Houng, 2010; Jackson, Beeken & Wardle, 2015; Zhao et. al. 

2009). En sekundäranalys av redan existerande data kan ses som en styrka då det enligt Polit 

och Beck (2012) är både tids- och kostnadseffektivt. En svaghet med detta tillvägagångssätt 

kan dock vara att det förekommer en risk för bristfälliga data eller att artikelförfattarna 

upplever att vissa frågor eller svar som kunde anses som viktiga för studiens resultat saknas 
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(Polit & Beck, 2012). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Livskvalitet är ett stort begrepp med många olika definitioner (Post, 2014), vilket gör att det 

inte finns någon enhetlig mätningsskala; vid en undersökning i Oxford upptäcktes att det 

fanns nästan 1300 olika mätskalor enbart för hälsorelaterad livskvalitet (SBU, 2012). Detta är 

någonting som kan påverka litteraturstudien både positivt och negativt. I och med att det finns 

så många olika tolkningar av begreppet livskvalitet, och många studier väljer att fokusera 

specifikt på hälsorelaterad livskvalitet, kan detta försvåra begreppsdefinitionen i 

litteraturstudien då det kan vara svårt att hitta forskning som stödjer den valda tolkningen av 

begreppet. Detta gör att begreppsdefinitionen måste vara grundlig, väl igenomtänkt och väl 

presenterat för att minska risken att den egna begreppsdefinitionen blir misstolkad. Dock finns 

det en styrka i alla olika tolkningar av begreppet, då man genom att använda sig av olika 

infallsvinklar och tolkningar kan få en bredare och mer multidimensionell förståelse för 

begreppet. Att det finns så många olika mätinstrument kan vara en svaghet då det finns en risk 

för att forskarna i slutänden inte mäter det de avsett att mäta.  

 

Denna litteraturstudie inkluderar både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket kan 

ses som en styrka för arbetet då dessa kan komplettera varandra. Vid sökning av artiklar 

användes olika eller inga datumkriterier. Detta kan ses som en svaghet då vissa av artiklarna 

som kommer upp kan klassas som utdaterade och det finns en risk att de nyaste artiklarna 

missas. Dock är fetma och livskvalitet ett ämne där intresse har visat sig fluktuera mellan 

åren, vilket betyder att viktig fakta lätt missats om datumkriterium funnits. Dessutom 

genererade sökningarna utan datumkriterier ett större antal artiklar och varje titel lästes för att 

bedöma relevans till litteraturstudiens syfte. Detta kan ses som en styrka då ett större antal 

artiklar har bedömts men det kan också ses som en svaghet beträffande hur länge fokus kan 

upprätthållas under bedömningen. Alla sökningar som gjordes med mer än ett sökord söktes 

med den Booleanska söktermen AND. Detta är en styrka i arbetet då termen avgränsar 

sökningen (Polit & Beck, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) och gör att sökmotorn 

bara ger träffar som innehåller båda sökorden (Polit & Beck, 2012). En svaghet gällande 

sökstrategin kan vara valet att i Pubmed avgränsa sökningen endast till artiklar som finns 

tillgängliga via Högskolan i Gävle då detta utesluter artiklar som inte är inköpta av Högskolan 

men som kan ha varit relevanta till litteraturstudiens syfte. För sökningarna användes två 
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databaser: Cinahl, som innehåller mycket omvårdnadsforskning, och Pubmed som innehåller 

både omvårdnads- och medicinsk forskning (Polit & Beck, 2012; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011). Att använda två databaser är en styrka då det innebär att man får ett större 

utbud av artiklar och därmed mer relevant fakta. I Cinahl användes "Peer reviewed" som en 

begränsning för sökningarna. Detta kan vara en styrka i och med att artiklarna innan 

publikation har blivit granskade av en person med expertis inom området (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011) eller en utomstående forskare (Polit & Beck, 2012).  

 

Föreliggande litteraturstudie är skriven av två författare. Detta är en styrka då det minskar 

risken för feltolkning av informationen och ökar objektiviteten genom att minska risken för att 

personliga åsikter ska färga studiens resultat då två personer har gått igenom all fakta. 

Dessutom skapar det utrymme för diskussion om artiklarnas innehåll vilket kan ge fler 

infallsvinklar och mer multidimensionell tolkning av materialet. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Fetma är ett problem som ökar såväl globalt som i Sverige. Detta betyder att antalet patienter 

med fetma inom vården kommer att öka, då fetma ökar risken att drabbas av ett flertal olika 

fysiska och psykiska sjukdomstillstånd. Föreliggande litteraturstudie har i sitt resultat visat att 

personer med fetma kan tvingas utstå diskriminering och stigmatisering på grund av sin vikt, 

dels från okända människor och anhöriga men även från hälso- och sjukvårdspersonal. Genom 

en ökad förståelse för dessa personers situation och ohälsotillstånd minskar risken att åsamka 

dem lidande genom projicering av egna värderingar och eventuella förutfattade meningar som 

kan leda till stigmatisering och diskriminering av dessa individer. Saknar sjuksköterskan 

medvetenhet om sina egna värderingar kan patientmötet påverkas, vilket kan leda till att dessa 

personer inte får lika bra bemötande (Socialstyrelsen, 2015). Det är viktigt att bemöta dessa 

patienter med respekt och omtanke för att stärka deras autonomi och tilltro till hälso- och 

sjukvården. Detta stöds av hälso- och sjukvårdslagen som stiftat att all vård ska ske med 

respekt för patientens integritet, autonomi samt den egna individens värdighet och utifrån 

principen om allas lika värde (SFS 1982:763). Dessutom förespråkar Socialstyrelsen (2015) 

att all hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar i sin profession att bemöta alla på ett jämlikt 

sätt som ger alla samma rättigheter och möjligheter. Att som vårdpersonal ha kunskap om hur 

fetman påverkar dessa personers livskvalitet och psykiska välmående är väldigt viktigt, 

särskilt eftersom forskning visat att dessa personer oftare har lägre livskvalitet, oftare lever 
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med depression och upplever mer ångest. Ett patientmöte som genomsyras av respekt och 

förståelse kan leda till att patienten känner mer tilltro till oss som sjuksköterskor. Detta kan 

leda till att de söker vård vid behov och vågar berätta om sina problem. Detta styrks av 

Socialstyrelsen (2015), som beskriver vikten av att kunna se hela individen och inte bara 

dennes sjukdom eller ohälsotillstånd. På så vis kan detta leda till att patienten och 

vårdpersonalen förstår varandra bättre och uppnås förståelse mellan parterna kan det bidra till 

att patienten blir mer delaktig i sin vård.  

  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

I nuläget finns mycket forskning kring fetma med fokus på begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet, vilket fokuserar på alla delar kring en persons livskvalitet som influeras av 

hälsan; fysiska, mentala, emotionella och sociala dimensioner. Dessa studier har i klar 

majoritet en kvantitativ ansats. Idag råder det brist på kvalitativ forskning och artiklar med 

fokus enbart på de psykiska aspekterna av livskvalitet och att leva med fetma. Således vore 

det önskvärt med fler kvalitativa artiklar inom ämnet, då dessa kan ge en tydligare och mer 

nyanserad bild av en persons upplevelse. Dessutom förekom manliga deltagare i klar 

minoritet inom detta forskningsområde, vilket bidrar till att forskningens resultat kan vara 

svårt att generaliseras på båda könen. 

 

4.6 Slutsats 

Forskning visar att livskvaliteten påverkas negativt hos personer med fetma. Personer med 

fetma upplever också diskriminering, stigmatisering och påverkan på sociala relationer oftare 

samt drabbas i större utsträckning av ångest och/eller depressioner än normalviktiga personer.  

Genom respektfullt bemötande, förståelse och omtanke kan risken för diskriminering och 

stigmatisering av dessa personer minskas, samtidigt som deras autonomi och tilltro till hälso- 

och sjukvården kan stärkas. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1, Översiktlig resultat- och syftesredovisning av artiklar 

Författare Syfte Resultat 

Atlantis, E. & Ball, K. Undersöka om det finns ett samband 

mellan viktuppfattning och 

psykologiskt lidande. 

Det sågs ett samband mellan personernas viktuppfattning och 

psykologiska lidande. Störst negativ inverkan fanns då personerna 

antingen såg sig själva som underviktiga eller feta. 

Burkert, N., Rásky, É., 

Großschädl, F., Muckenhuber, 

J. & Freidl, W. 

Analysera skillnader i hälsa, 

hälsobeteenden och livskvalitet hos 

kvinnor av varierande viktkategori. 

Det sågs stor skillnad mellan feta kvinnor och normalviktiga 

kvinnors livskvalitet i synnerhet gällande den psykiska hälsan, där 

de normalviktiga visade på bättre värden. Överlag skattade både 

under-, överviktiga och feta kvinnor sin hälsa som sämre i 

jämförelse med normalviktiga. 

Giuli, C., Papa, R., Bevilacqua, 

R., Felici, E., Gagliardi, C., 

Markellini, F., Boscaro, M., De 

Robertis, M., Mocchegiani, E., 

Falloia, E. & Tirabassi, G. 

Identifiera korrelationerna mellan 

uppfattningen av hälsorelaterad 

livskvalitet hos feta, överviktiga och 

normalviktiga äldre italienare. 

Vid mätning med SF-36 konstaterades att personer med fetma och 

övervikt visade lägre resultat än normalviktiga rörande den fysiska 

delskalan. Beträffande den psykiska delskalan kunde inga 

signifikanta skillnader ses. Personerna med fetma skattade dock ett 

högre medelvärde beträffande depression och ångest än de över- 

och normalviktiga. 

Jackson, S., Beeken, R J. & 

Wardle, J. 

Att undersöka om den ogynnsamma 

effekten av fetma på psykologiskt 

välbefinnande kan förklaras av 

viktdiskriminering. 

Fetma var signifikant relaterat till sämre psykiskt välmående, 

livskvalitet och depression. Det visade sig att de som upplevt 

viktdiskriminering i större utsträckning skattade lägre på dessa 

skalor samt upplevde lägre livstillfredsställelse än de som inte 

upplevt att de diskriminerats för sin vikt. 

 

Mannucci, E., Petroni, M., 

Villanova, N., Rotella, C., 

Apolone, G. & Marchesini, G. 

 

Att fastställa faktorer associerade med 

låg hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med fetma som söker 

viktnedgångsbehandling inom 

sjukvården. 

Psykologiskt lidande sågs öka i samband med fetma och HRQL 

sågs ha en negativ koppling till ökat BMI. Ännu en signifikant 

faktor var psykiska sjukdomstillstånd, både nuvarande och tidigare 

diagnostiserade. 
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Författare Syfte Resultat 

Martín-López, R., Pérez-

Farinós, N., Hernández-

Barrera, V., Lopez de Andres, 

A., Carrasco-Garrido, P. & 

Jiménez-García, R. 

Att undersöka associationen mellan 

fetma och självskattad hälsa, samt 

fetma och psykologiskt välbefinnande 

hos spanska kvinnor. 

Kvinnor med fetma ansåg sig i dubbelt så många fall som 

normalviktiga lida av dålig hälsa. Att inte delta i fysiska aktiviteter 

eller att banta sågs bidra till en ökad sannolikhet att skatta sin hälsa 

lägre. Kvinnor med fetma hade en högre prevalens att drabbas av 

psykiatriska sjukdomstillstånd i jämförelse med normalviktiga 

kvinnor. 

Renzaho, A., Wooden, M. & 

Houng, B 

Att bedöma relationen mellan BMI 

och hälsorelaterad livskvalitet utifrån 

SF-36 på en bred befolkningsmängd. 

 Normalviktiga personer skattade högre värden på SF-36 i 

jämförelse med underviktiga och feta. En signifikant skillnad 

mellan normalviktiga och feta personer sågs främst gällande den 

fysiska delen av skattningsformuläret, medan den psykiska delen 

inte visade något tydligt samband mellan fetma och sämre värden. 

Thomas, S. L., Hyde, J., 

Karunaratne, A., Herbert, D. & 

Komesaroff, P.A. 

Att utveckla en djup bild av både 

erfarenheter av att leva med fetma och 

påverkan av socio-kulturella faktorer 

på personer som lever med fetma. 

   Majoriteten av deltagarna ansåg sig ha blivit diskriminerade för 

och hade upplevt stigmatisering kring deras vikt. De upplevde det 

som att det fanns en stor skuld i att vara fet, och många försökte på 

flertalet olika sätt gå ner i vikt. Fetman upplevdes påverka deras 

sociala relationer negativt. 

Whale, K., Gillison, F B. & 

Smith, P C. 

Undersöka hur personers attityder och 

motivationer att gå ner i vikt influeras 

av press av samhället, miljö som 

orsakar fetma och individers attityder 

och motivationer gällande vikt. 

Deltagarna hade en stark känsla av att en smal kropp var bättre, att 

den stod för positiva saker och att synen på smalhet, som skapats av 

media och deras egen syn på kändisar, pressade dem att gå ner i vikt 

för att bli accepterade och passa in. De upplevde att när de gick ner i 

vikt så påverkade detta deras sociala relationer, då deras vänners 

reaktioner var oväntat negativa och deltagarna upplevde att de inte 

fick något stöd av sina vänner. 

Whisnant Cash, S., Beresford, 

S. A. A., Henderson, J A., 

McTiernan, A., Xiao, L., 

Wang, C. Y. & Patrick, D. L. 

 

Undersöka hur matvanor, fysisk 

aktivitet och BMI kan relateras till 

viktspecifik livskvalitet och 

arbetsproduktivitet. 

Det sågs ett samband mellan BMI och viktspecifik livskvalitet; ett 

högre BMI bidrog till lägre resultat gällande OWLQOL (Obesity 

and Weight Loss Quality Of Life). Detta samband sågs hos bägge 

könen, men mer uttalat hos kvinnorna. Hos kvinnorna kunde man 

även se att fysisk aktivitet hade en positiv inverkan på OWLQOL. 

 Det fanns skillnader i faktorer som påverkade arbetsproduktiviteten 

mellan könen; graden av BMI påverkade arbetsproduktiviteten 

negativt hos kvinnor, medan snabbmat gjorde detsamma för män. 
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Författare Syfte Resultat 

Wright, F., Boyle, S., Baxter, 

K., Gilchrist, L., Nellaney, J., 

Greenlaw, N. & Forde, L. 

Att ge en bättre förståelse om 

relationen mellan viktnedgång, 

emotionellt välmående och kliniskt 

meningsfulla förändringar i 

hälsorelaterad livskvalitet för patienter 

med fetma som genomgått ett 

specialistprogram för viktnedgång 

samt att undersöka huruvida olika 

faktorer kan förutse förändringar i 

hälsorelaterad livskvalitet mellan 

deltagare som lyckats gå ner i vikt 

jämfört med de som var mindre 

framgångsrika. 

 

 

Majoriteten av deltagarna i studien gick ner i vikt och närmare 

hälften uppnådde målet på fem kilos viktnedgång. Ett samband sågs 

mellan ett högre BMI och lägre värden på alla skalor gällande 

hälsorelaterad livskvalitet. Hos de deltagare som minskade minst 

fem kilo sågs den hälsorelaterade livskvaliteten förbättras till följd 

av viktnedgången. Hos de deltagare som inte uppnådde 

viktnedgångsmålet sågs dock ändå förbättringar rörande HRQOL, 

men då till följd av minskad depression. 

Zhao, G., Ford, ES., Dhingra, 

S., Li, C., Strine, TW. & 

Mokdad, AH. 

Att undersöka associationen mellan 

depression och ångest med BMI med 

hänsyn för fetmarelaterad 

samsjuklighet samt psykosociala- och 

livsstilsfaktorer. 

Prevalensen av depression och ångest sågs, i jämförelse med 

normalviktiga, vara signifikant ökad hos både män och kvinnor som 

var underviktiga eller feta samt hos kvinnor som var överviktiga. 

Överlag sågs kvinnor i större utsträckning drabbas av depression 

och ångest än män. 
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Bilaga 2, Metodologisk översikt av artiklar 

Författare, år  

och land 
Titel Design och ansats Undersökningsgrupp 

Datainsamlings- 

metod 
Dataanalys-metod 

Atlantis, E. & 

 Ball, K. 

2008 

Australien 

Association 

between weight 

perception and 

psychological 

distress 

Icke experimentell 

tvärsnitts-studie med 

kvantitativ ansats 

Vuxna deltagare från 

Australiens nationella 

hälsoenkätsundersökning 

(N=17,253) 

Självrapporterade 

data från 

Australiens 

nationella 

hälsoenkätsunder-

sökning 

Adjusted & 

unadjusted 

multinominal 

logistic regression 

Burkert, N. T., Rásky, 

É., Großschädl, F., 

Muckenhuber, J. & 

Freidl, W. 

2015 

Österrike 

The relation of 

weight to 

women's health: a 

matched sample 

study from 

Austria 

Icke experimentell 

korrelations-studie 

med kvantitativ 

ansats 

Kvinnor mellan 20-59 års 

ålder från fyra olika 

viktkategorier: 

underviktiga, 

normalviktiga, överviktiga 

och feta (N=516) 

Självrapporterade 

data från den 

Österrikiska 

hälsointervjun 

Chi-square test, 

conditional logistic 

regression model 

Giuli, C., Papa, R., 

Bevilacqua, R., Felici, 

E., Gagliardi, C., 

Markellini, F., 

Boscaro, M., De 

Robertis, M., 

Mocchegiani, E., 

Falloia, E. & 

Tirabassi, G. 

2014 

Italien 

Correlates of 

perceived health-

related quality of 

life in obese, 

overweight and 

normal weight 

older adults: an 

observational 

study 

Icke experimentell 

observationsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

Patienter ≥ 60 år från 

endokrinologiska 

divisionen på University 

of Marche, Italien. 

(N=205) 

SF-36, PHASE, 

HADS, LSNS 

Kolmogorov-

Smirnov test, 

ANOVA, Pearson's 

analysis, variance 

inflation factor 

(VIF), multiple 

linear regression 

models, t-test, chi-

square test 
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Författare, år  

och land 
Titel Design och ansats Undersökningsgrupp 

Datainsamlings- 

metod 
Dataanalys-metod 

Jackson, S. E., 

Beeken, R. J. & 

Wardle, J. 

2015 

England 

Obesity, 

perceived weight 

discrimination 

and psychological 

well-being in 

older adults in 

England 

Icke experimentell 

korrelationsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

Personer ≥ 50 år som 

deltog i en longitudinell 

studie om åldrande i 

England (N=5,056) 

Intervjuer som 

genomförts för the 

English Longitudinal 

Study of Ageing 

(ELSA) 

Logistic regression 

test, multiple 

mediation analyses, 

sensitivity analyses 

Mannucci, E., Petroni, 

M. L., Villanova, N., 

Rotella, C. M., 

Apolone, G. & 

Marchesini, G. 

2010 

Italien 

Clinical and 

psychological 

correlates of 

health-related 

quality of life in 

obese patients. 

Icke experimentell 

korrelationsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

Patienter mellan 20-65 år 

med fetma som sökte 

behandling för 

viktnedgång 

(N=1,886) 

ORWELL-97, SCL-

90, SF-36, Binge 

eating scale, 

Charlson's index, 

PGWB 

Unpaired t-test, 

Mann-Whitney, 

Kruskall-Wallis test, 

R × CX
2-test, 

multivariate logistic 

regression analyses, 

sensitivity analyses, 

variance inflation 

factor (VIF) 

Martín-López, R., 

Pérez-Farinós, N., 

Hernández-Barrera, 

V., Lopez de Andres, 

A., Carrasco-Garrido, 

P. & Jiménez-García, 

R. 

2011 

Spain 

The association 

between excess 

weight and self-

rated health and 

psychological 

distress in women 

in Spain 

Ickeexperimentell 

tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats 

Kvinnor ≥ 18 år med BMI 

≥ 18,5 

(N=15,099) 

Intervjuer som gjorts 

för The Spanish 

National health 

survey 

X2-test, multivariate 

logistic regression 

models 
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Författare, år  

och land 
Titel Design och ansats Undersökningsgrupp 

Datainsamlings- 

metod 
Dataanalys-metod 

Renzaho, A., Wooden, 

M. & Houng, B. 

2010 

Australien 

Associations 

between body 

mass index and 

health-related 

quality of life 

among Australian 

adults 

Ickeexperiment 

korrelationsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

Personer ≥ 21 år 

(N=9,771) 

Data från HILDA 

enkäten, en 

panelundersökning 

med ett nationellt 

sannolikhetsurval på 

australiensiska 

hushåll 

ANOVA, t-test, 

conventional 

multiple regression 

analyses, 

Thomas, S. L., Hyde, 

J., Karunaratne, A., 

Herbert, D. & 

Komesaroff, P.A. 

2008 

Australien 

Being 'fat' in 

today's world: a 

qualitative study 

of the lived 

experiences of 

people with 

obesity in 

Australia 

Beskrivande design 

med kvalitativ ansats 

Personer mellan 16-72 

med ett BMI ≥ 30 

(N=76) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Rigorösa kvalitativa 

analytiska metoder 

Whale, K., Gillison, F 

B. & Smith, P C. 

2014 

Storbrittanien 

'Are you still on 

that stupid diet?': 

Women's 

experiences of 

societal pressure 

and support 

regarding weight 

loss and attitudes 

towards health 

policy 

intervention 

Beskrivande design 

med kvalitativ ansats 

Kvinnor 34-65 år som 

undergick kommersiella 

viktnedgångsprogram 

(N=10) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Teoretisk tematisk 

analys enligt Braun 

och Clarke 2006 
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Författare, år 

och land 
Titel Design och ansats Undersökningsgrupp 

Datainsamlings- 

metod 
Dataanalys-metod 

Whisnant Cash, S., 

Beresford, S. A. A., 

Henderson, J A., 

McTiernan, A., Xiao, 

L., Wang, C. Y. & 

Patrick, D. L. 

2012 

USA 

Dietary and 

physical activity 

behaviours related 

to obesity-specific 

quality of life and 

work 

productivity: 

baseline results 

from a worksite 

trial 

Ickeexperimentell 

design med 

kvantitativ ansats 

Personer från 31 

arbetsplatser i Seattle 

(N=747) 

Data inhämtat via 

enkätundersökningar 

som utfördes på de 

olika arbetsplatserna, 

OWLQOL, WLQ, 

Modified Godin 

leisure time exercise 

questionnaire 

Linear mixed 

models, Wald test, 

Regression analyses 

Wright, F., Boyle, S., 

Baxter, K., Gilchrist, 

L., Nellaney, J., 

Greenlaw, N. & 

Forde, L. 

2012 

Skottland 

Understanding the 

relationship 

between weight 

loss, emotional 

well-being and 

health-related 

quality of life in 

patients attending 

a specialist 

obesity weight 

management 

service 

Tvärsnittsstudie med 

upprepade åtgärder 

och intervention. 

Kvantitativ ansats 

Vuxna 20-88 år med > 30 

BMI med andra 

sjukdomstillstånd 

(diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar, tidigare 

stroke, högt blodtryck och 

sömnapné) eller vuxna 

med > 35 BMI med eller 

utan andra 

sjukdomstillstånd 

(N=199) 

 

 

 

 

 

HADS, IWQOL, 

SIMD 

 

 

 

 

 

Paired t-test, binary 

logistic regression 

analysis, linear 

regression analyses 

Zhao, G., Ford, ES., 

Dhingra, S., Li, C., 

Strine, TW. & 

Mokdad, AH. 

2009 

USA 

Depression and 

anxiety among 

US adults: 

associations with 

body mass index 

Ickeexperimentell 

korrelationsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

Personer ≥ 18 år som 

deltog i en 

telefonundersökning 

(N=177,047) 

Data insamlat från 

the behavior risk 

surveillance system 

LOGLINK 

 


