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Attityder till kraftigt överviktiga personer som gått ner i vikt:  

Har viktminskningsmetoden betydelse? 
 

Therése Nilsson och Jaana Starkman 

I västvärlden finns ett överflöd av mat vilket lett till att övervikten bland 

befolkningen har ökat. Media bombarderar ut bilden av den rådande normen, 

att en smal människa är en lycklig människa och individen har eget ansvar 

över sin egen lycka. Studiens syfte var att undersöka attityder gentemot 

personer som genomgått en viktminskningsoperation samt om 

respondenternas empati kunde förknippas med attityderna. I studien deltog 

174 studenter som svarade på en av fyra vinjettenkäter där målpersonens kön 

och viktminskningsmetod hade manipulerats. Resultatet visade att 

respondenternas kön inte hade något samband med uppfattning av 

målpersonernas kompetens, fysiska attraktivitet eller arbetsrelaterad self-

efficacy. Viktminskningsoperation hade betydelse de för mindre positiva 

attityderna gentemot målpersonens kompetens och arbetsrelaterad self-

efficacy inom arbetslivet. Resultaten var oberoende av respondenternas 

empati. Individens egna tankar tillsammans med omgivningens attityder kan 

leda till en självuppfyllande profetia, där den negativa självbilden återskapas 

i interaktion med andra. 
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Inledning 

 

I västvärlden idag finns det mat i överflöd, vilket har lett till att övervikten hos befolkningen 

har ökat. En annan aspekt är fokus på individen och att individen själv är ansvarig för sin egen 

lycka. Media bombarderar individen dagligen med det västerländska idealet om att framgång 

och lycka hänger ihop med den smala och vältränade kroppen, vilket i förlängningen leder till 

tanken att det inte finns plats för något annat än perfektion. De som inte lever upp till idealet 

framstår som viljesvaga och att de saknar den motivation och förmåga som behövs för att lyckas 

med att gå ner i vikt och inom andra områden i livet (Crandall, 1994; Crystal, Watanabe, & 

Chin, 1997). Så här har det inte alltid varit. Fram till sent 1800-tal ansågs inte fetma som ett 

problem utan har snarare indikerat på välstånd. Fenomenet att människor ägnar sig åt dieter, 

bantning och operationer för att jaga en idealvikt eller kroppsform är något som kommit 

smygande de senaste hundra åren (Bordo, refererad i Newhook, Gregory, & Twells, 2015).  

 Enligt svenska Folkhälsomyndighetens rapport (2016) var över hälften av Sveriges 

befolkning, 51%, överviktiga eller led av fetma. I åldern 16–84 var andelen överviktiga och 

individer med fetma tillsammans 57% för männen och 44% för kvinnorna. 

Folkhälsmyndighetens kartläggning visade att andelen personer med övervikt inte har 

förändrats medan andelen personer med fetma har ökat signifikant under åren 2006 – 2016. 

Ökningen för personer med fetma var större än ökningen för personer med övervikt. Rapporten 

visar att ökningen för andelen män är större än ökningen för kvinnor vad gäller fetma. Om 

hänsyn endast tas till övervikt gäller att 42% av männen är överviktiga medan 28% av 

kvinnorna är överviktiga. För fetma separat var andelen 15% såväl för män som för kvinnor, 

vilket innebär att männen nu har kommit ikapp kvinnorna.  
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 Body Mass Index (BMI) står för relationen mellan kroppsvikt och längd. Det är ett mått som 

utformats av World Health Organization (WHO) och används inom sjukvården för att beräkna 

om en individ klassas som underviktig (BMI under 18.5), normalviktig (BMI 18.5 till 24.9), 

överviktig (BMI  25 till 29.9) eller om individen lider av fetma (BMI över 30) 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). BMI är omdiskuterat och Christensen (2011) tog upp en del av 

den kritik som finns, som till exempel att ingen hänsyn tas till kroppsfett och muskelmassa och 

att det inte går att dra strikta linjer mellan olika viktnivåer och hälsoproblem. Förslag på andra 

mått för att mäta och diskutera övervikt skulle kunna vara att titta på sambandet mellan midje- 

och höftmått, eller att mäta midjans omkrets för att få en bättre hälsoindikator eller att ta hela 

individens liv i beaktande när bedömning ska göras. 

 Christensen (2011) menade att en förklaring till att andelen överviktiga män är betydligt 

större än andelen överviktiga kvinnor, var att män har internaliserat ett manligt ideal som säger 

att den manliga kroppen ska vara mer muskulös och atletisk. Vidare menade Duncan, Wolin, 

Scharoun-Lee, Ding, Warner och Bennett (2011) att de sociala normerna föredrar en tyngre 

kropp hos männen. Deras studie visade också att männen var mer nöjda med sin kropp trots sin 

övervikt och att de dessutom var mer socialt accepterade av sin omgivning än vad de 

överviktiga kvinnorna var.  Tsai, Lv, Xiao och Ma (2016) visade att män inte ser sin övervikt 

som ett problem förrän de har passerat gränsen för fetma för det är då som hälsoproblemen 

börjar bli mer tydliga. Monaghan och Malson (2013) skrev om ytterligare en aspekt gällande 

män och övervikt; att fetma ansågs som irrelevant till männens egenvärde och att ta hand om 

sig själv ansågs som ett kvinnligt projekt som de i sin tur förväntades distansera sig själva ifrån. 

Män förväntades att inte visa sina känslor gällande deras fysiska utseende. 

 Det västerländska skönhetsidealet uppmuntrar ett lägre BMI för kvinnor som ska vara mer 

åt det smala hållet medan för män gäller ett högre BMI då det ska reflektera en muskulös kropp. 

Det leder i sin tur till att kvinnor ser sig själv som överviktiga redan vid ett BMI på 23 medan 

männen uppfattar sig själva som överviktiga först vid ett BMI på 26, trots att det objektiva 

kriteriet för övervikt för båda könen ligger på ett BMI på 25 (Crawford & Campbell, 1999). 

Detta resonemang stöds av Fouts och Burggraf (1999) som kom fram till i sin forskning, där de 

studerade kvinnliga skådespelare i komedier från 1996, där deras vikt och kroppsform 

jämfördes, att media framställer en skev bild av hur kvinnokroppen ska se ut. Deras 

forskningsresultat visade att 33% av de kvinnliga skådespelarna var underviktiga och endast 

7% var överviktiga. Fyra år senare gjorde Fouts och Burggraf (2000) en uppföljning på sin 

tidigare studie och då visade resultatet på en ökning av underviktiga kvinnor i media, där 

siffrorna nu visade att 76% av de kvinnliga skådespelarna var underviktiga och endast 5% var 

överviktiga. Detta visade hur fördelningen mellan underviktiga och överviktiga ser ut i media, 

vilket i sin tur leder till att undervikt har blivit det normala i media. Christensen (2011) kunde 

också konstatera att kvinnor hade en skev uppfattning när det gällde vikt och BMI. Resultatet 

visade att kvinnorna ansåg att normalvikten började redan vid ett BMI på 17.2 istället för 18.5 

som enligt WHO (2000) är den rådande gränsen mellan undervikt och normalvikt. Männen i 

sin tur skattade annorlunda då de ansåg att normalvikten för män började vid ett BMI på 19.2 

istället för 18.5. 

 

 

Individens upplevelser efter viktreducering 

För de individer som har passerat gränsen för fetma finns det olika sätt att komma till bukt med 

övervikten. Ett sätt är att genomgå en viktminskningsoperation, så som en gastric bypass 

operation. Forskning har visat att män och kvinnor hade olika förväntningar på en operation 

och livet efteråt. Kvinnorna förväntade sig att gå ner mer i vikt än vad läkarna rekommenderade 

och förväntade sig också en total förändring, inte bara av kroppen utan av hela sin person. 
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Männen oftast var nöjda redan innan målet för vad läkarna rekommenderar var nått. Männen 

förväntade sig inte en helomvändning utan snarare att de skulle orka mer i vardagen och få ett 

mer hälsosamt liv (Newhook et al., 2015).  

En svensk uppföljningsstudie på tio år utförd av Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström och 

Sullivan (2007) rapporterade att personer som genomgått en gastric bypass operation nådde 

maximal viktnedgång ett till två år efter operationen. För de flesta som deltog i studien var 

viktnedgången stabil och när de nått sitt mål behöll de sin vikt med en marginal viktuppgång 

på 10% som ansåg som acceptabel. Efter två år observerades det att vissa av de opererade 

personerna började gå upp i vikt igen för att efter sex till tio år börja närma sig gränsen för 

fetma igen. Tidigare studier har visat att 20–30% av personerna som genomgått en 

viktminskningsoperation misslyckades med att gå ner i vikt eller återgick till gamla vanor efter 

operationen och lade på sig vikten igen med tiden (Christou, Look, & Maclean, 2006).  

Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) följde upp tio personer som genomgått en gastric bypass 

operation fem år tidigare, vilket visade att samtliga hade genomgått stora förändringar på flera 

plan. Alla beskrev positiva känslor, så som känslan av att vara mer hälsosam och att bättre passa 

in i de sociala normerna, vilket gav dem en känsla av att kunna bevara sin värdighet och undvika 

stigmatiseringen. Dessa individer upplevde samtidigt sin nya kropp som sårbar och kände skam, 

då operationen efterlämnat överflödig hud som inte ansågs som attraktivt. Både männen och 

kvinnorna beskrev att de hade mer energi efter operationen. En del av dessa individer upplevde 

att de hade fuskat sig till en bättre kropp som de egentligen inte förtjänade och hade därför svårt 

att se sig själva i spegeln då deras känsla om sig själva fortfarande var negativ på insidan även 

om det yttre hade förändrats. En annan aspekt som Newhook et al. (2015) lyfte fram var, hur 

olika männen och kvinnorna uppfattade de nya matrestriktionerna. Kvinnorna upplevde sig som 

mer kvinnliga när de kunde äta mindre portioner, medan männen däremot upplevde det som ett 

problem att de inte längre kunna äta en normalstor portion som det anstod en man, utan då hellre 

valde att inte äta i sällskap då de kände sig iakttagna och granskade av omgivningen. 

Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk och Midtgaard (2013) utförde en studie där 

de följde kvinnor som skulle genomgå en gastric bypass operation, både före och efter 

operationen, under en tidsperiod på ett år. Innan operationen upplevde deltagarna i sin vardag 

upprepade misslyckanden vad det gällde viktnedgång. Deltagarna beskrev sin livssituation som 

en svår period där de mesta tankarna kretsade kring viktminskning, en känsla av missnöje och 

vantrivsel med sig själva och sin kropp. Deltagarnas tro på den egna förmågan, self-efficacy, 

var väldigt låg, precis som deras självkänsla. Efter operationen beskrev deltagarna att de hade 

återfått kontrollen över sin egen kropp som de aldrig upplevt tidigare. De kunde släppa 

självanklagelserna och utanförskapet som de känt innan och även deras tankar om sig själva 

förändrades, nu kände de sig oövervinnerliga och alla tankar som de trodde att omgivning hade 

om dem hade inte längre någon betydelse. Slutligen visade studien att deltagarna kände att de 

kunde delta i samspelet med andra på lika villkor, vilket tidigare hade förhindrats av deras egen 

självbild. 

Däremot i en studie utförd av Stunkard och Burt (1967) fann de att kvinnor som tidigare lidit 

av fetma men sedan blivit normalviktiga fortfarande led av en skev självbild 20 år efter 

viktnedgången. Dessa kvinnor hade fortfarande en sjuklig upptagenhet av sin kropp och en 

ständig oro över att gå upp i vikt igen, vilket resulterade i att de konstant gick på dieter. 

Kvinnorna var dessutom mer benägna att tro att de inte hade kontroll över sin vikt. En annan 

studie utförd av Levy och Pilver (2012) visade att personer som genomgått en kraftig 

viktreducering fortfarande upplevde att de diskriminerades i samma utsträckning som tidigare. 

Kvinnorna hade en större benägenhet att rapportera upplevd diskriminering än männen. Studien 

visade också att riskerna för ångest, depression och självmordsförsök var högre i gruppen som 

tidigare varit överviktiga men nu gått ner i vikt jämfört med den överviktiga gruppen. Orsaken 

kunde vara att de tidigare överviktiga individerna hade orimliga förväntningar om vad som 
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skulle följa på viktnedgången. Personerna kunde inte längre använda sin övervikt som ursäkt 

att inte klara av olika saker. Trots att omgivningen inte längre såg på individen som överviktig 

kunde inte personen själv släppa bilden av sig själv som överviktig. Det var en mer utdragen 

process att bli av med den stigmatiserade självbilden än att bli av med övervikten. 

 

 

Attribution, grunden till attityder 
 

De attityder som de överviktiga upplevs att de möts av kan förklaras av att det är omöjligt för 

människor att veta allt om varandra och när människor har lite information om personer i sin 

omgivning kommer individens scheman automatiskt att fylla i den information som saknas. 

Dessa scheman har formats under lång tid och har skapats för människans överlevnad för att 

människan snabbt ska kunna göra en bedömning av människan den möter som vän eller fiende. 

Det är dock viktigt att påpeka att individens schema kan leda till felbedömningar om andra 

människor. Det kan till och med få människor att börja tänka stereotypiskt, vilket innebär att 

individen tros inneha samma egenskaper som resten av medlemmarna i samma grupp. När dessa 

bedömningar väl är gjorda är det svårt att få dem ogjorda (Asch, 1946).  

 Fardouly och Vartanian (2012) undersökte om människors uppfattning om en överviktig 

individ förändrades från att de först inte vet hur personen gått ner i vikt till att viktnedgången 

antingen beror på diet och motion eller en operation. Studien visade att när respondenterna 

endast informerades om att målpersonerna gått ner i vikt sågs samtliga individer som mer 

kompetenta, mer hälsosamma och mindre slarviga efter viktnedgången. När deltagarna sedan 

fick reda på att målpersonen gått ner i vikt genom diet och motion eller att ingen information 

gavs, skattades målpersonen inte längre som lat. Däremot när deltagarna fick information om 

att målpersonen genomgått en operation ansågs de fortfarande vara både lata och slarviga. 

Sammanfattningsvis visade resultaten att personer som tidigare varit överviktiga eller lidit av 

fetma och som gått ner i vikt genom diet och motion uppfattades mer positivt än målpersoner 

som genomgått en operation. Skillnaden låg i att människor uppfattade individerna som 

genomgått en operation som att de hade valt en genväg och därför inte hade ansträngt sig och 

kunde därför inte ta åt sig äran för sin viktminskning, därav ansågs de fortfarande som lata och 

slarviga.  

 Black, Sokol och Vartanian (2014) visade att när personer fick utvärdera överviktiga 

individer så spelade ansträngningen som målpersonen lade ner en större roll än målpersonens 

förmåga att gå ner i vikt. Målpersonen som ansträngde sig för att bli hälsosammare tillskrevs 

färre av de stereotypa egenskaper som förknippas med fetma, väckte lägre avsky och ansågs ha 

en mer acceptabel livsstil. När fetma sågs som kontrollerbart, det vill säga att det ses som att 

individen kan kontrollera sin övervikt visade omgivningen mindre stöd, förståelse och hjälp 

samt att de var mindre omtyckta än om fetma sågs som okontrollerbart likt en sjukdom som till 

exempel AIDS eller cancer (Weiner, Perry, & Magnusson, 1988), eller som biologiskt, så som 

arv eller beroende på sociala omständigheter, så som miljö (Crandall, 1994). Black et al. (2014) 

sammanfattade detta resonemang med att om omgivningen ser det som att individer som lider 

av fetma kan kontrollera sin vikt, desto mer associerades det med stereotypa och negativa 

attityder. 

 Thorndike (refererad i Talamas, Mavor, & Perrett, 2016; Nisbett & DeCamp Wilson, 1977) 

myntade begreppet haloeffekten och förklarade det som en individs tendens att generellt 

bedöma en annan person som antingen bra eller dålig, och utifrån denna känsla kommer sedan 

framtida bedömningar att baseras på. Det innebär att om individen ser personen som god så 

förutsätter individen att även de övriga egenskaperna är goda och det omvända gäller då att om 

personen ses som dålig förutsätts det att de andra egenskaperna också är dåliga. I förlängningen 

betyder detta att om en person ses som god ses den dessutom som mer attraktiv. Det omvända 
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gäller vid personer med fetma, då de ses som oattraktiva och därför även som lata och slöa 

vilket kopplas ihop med att de är dåliga inom flera områden (Crandall, 1994). Nisbett och 

DeCamp Wilson (1977) menade att personer har väldigt liten medvetenhet om denna process, 

det vill säga hur individer kognitivt bedömer andra människor i sociala sammanhang utan att 

vara medvetna om det. 

 Individens tankar, känslor och beteende påverkar omgivningen som sedan i sin tur påverkar 

individen. Individen och miljön anpassar sig hela tiden till varandra och denna påverkan kan 

eskalera med tiden; det blir en självuppfyllande profetia (Eberhart & Hammen 2010). 

Självuppfyllande profetia är en falsk övertygelse som sedan besannas utifrån individens eget 

agerande och bemötande. Rosenthal och Jacobson (1968) utförde ett experiment där lärarnas 

attityder testades genom falsk information om elevers tidigare studieresultat och IQ, där 

studiens egentliga syfte var dolt för deltagarna. Experimentet visade att lärarna bemötte dessa 

elever olika, vilket resulterade i att den självuppfyllande profetian besannades. Det visade att 

de eleverna med påstått högre IQ fick bättre studieresultat än övriga elever. Som ett led i detta 

utförde Madon, Willard, Guyll, Trudeau och Spoth (2006) en studie som visade att den 

självuppfyllande profetian kan påverkas av andra människors falska övertygelse om individen. 

Individen agerar utifrån dessa falska övertygelser och profetian besannas. Rosenthal och 

Jacobson (1968) studie visade att lärarna tyckte betydligt sämre om de elever som presterade 

bra trots lärarnas låga förväntningar. Blaine, Diblasi och Connor (2002) menade att här kunde 

en koppling göras till överviktiga personer som gått ner i vikt. Dessa individer hotar den 

stereotypa bilden av överviktiga som bland annat lata och inkompetenta. Detta leder till ett 

ifrågasättande från omgivningen gentemot de kraftigt överviktiga personerna som gått ner i 

vikt; om de överviktiga nu är så pass lata som den stereotypiska bilden säger, hur kan dessa lata 

individer lyckats gå ner i vikt? 

 

 

Omgivningens attityder och stigmatisering kring fetma 
 

Attityder kan förklaras som en psykologisk tendens som yttrar sig i att en person bedömer och 

tar en inställning mot någon eller något som antingen positiv eller negativ. Attityder beror på 

förvärvad kunskap, en känsla och den beredskap som individen har gentemot en företeelse. 

Attityder är något som varje person lär sig under sin uppväxt. Dessa attityder är övertygelser 

som individer agerar utefter, och de kan vara riktade mot både människor, grupper och 

situationer. Först och främst handlar det om individens egna inställningar till saker och ting, 

samtidigt som det även är vad individen tror att andra i omgivningen vill att personen ska tänka 

och tycka om någon eller något. Tillslut blir det här attityderna en del av identiteten och de 

ifrågasätts inte av individen själv (Eagly & Chaiken, 1993). 

Personer med fetma upplevde särbehandling inom olika områden, så som ekonomiska 

bestraffningar med lägre lön för samma arbete, färre befordringar och felaktiga uppsägningar. 

Ett annat fält där de överviktiga särbehandlas var inom utbildningsväsendet, av både lärare och 

professorer som hade lägre förväntningar på dessa elever. Inom sjukvården upplevde dessa 

personer att de fick kortare besökstider hos läkare och rapporterade lägre vårdkvalitet jämfört 

med personer som var normalviktiga. Det som kunde ses var ett starkt samband mellan läkarens 

bemötande och patientens storlek, det vill säga desto större patienten var desto mer ohälsosam, 

odisciplinerad ansågs hen vara. Förutom detta ansågs de personer som led av fetma som slöseri 

med tid och att de var mer enerverande än normalviktiga patienter (Puhl & Heuer, 2010). En 

tidigare studie utförd av Hebl och Xu (2001) visade att läkare uttryckte frustration över 

överviktiga patienter då de upplevde att de ständigt hade ursäkter varför de inte kunde följa de 

hälsoföreskrifter som läkaren rekommenderat. Puhl och Heuers (2009) studie visade på att 

förutom allmänhetens negativa attityder fanns även dessa attityder bland läkar-, psykolog-, 
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dietist- och medicinstudenter gentemot patienter som led av fetma. Attityderna mot dessa 

personer innefattade bland annat att de var lata, omedgörliga, odisciplinerade och hade låg 

viljestyrka. Ytterligare ett område där de överviktiga upplevde stigmatisering var i nära 

relationer, så som familj och vänner (Puhl & Heuer, 2009). Puhl, Moss-Racusin, Schwartz och 

Brownell (2008) fann att enligt individer med övervikt och fetma själva upplevde att den värsta 

stigmatiseringen kom från de närstående, så som vänner, föräldrar och partners. Forskarna 

menade att det fanns flera potentiella förklaringar till detta fenomen. Till att börja med kan en 

förklaring vara att snedvridningen av synen på övervikt har blivit så pass normaliserad att inte 

ens familjen kan vara immuna mot de negativa attityderna som florerar i samhället. Familjen 

kan känna oro gentemot den överviktige familjemedlemmen och kan då desperat försöka 

motivera till viktminskning genom att kommentera den befintliga vikten. Det kan också vara så 

att kommentarer från närstående tar hårdare på den överviktige och därför rapporterats högre 

än från andra utomstående. En annan förklaring kan också vara att närstående drabbas av 

stigmatiseringen av andras attityder utifrån enbart för associationen till den överviktige, vilket 

vill undvikas. Slutligen kan orsaken även bero på att de får känslan av att andra utifrån ser dem 

som medansvariga för familjemedlemmens viktproblematik.  

Crandall (1994) fann att människor i allmänhet ansåg att personer med övervikt hade 

moraliska brister och förtjänade därför att bli bortstötta och att de fick skylla sig själva. Personer 

som lider av fetma blir mer negativt stigmatiserade än andra utsatta grupper i samhället, så som 

etniska minoriteter, personer med funktionshinder, personer med ansiktsdefekter och individer 

med amputerade kroppsdelar. De negativa attityderna gentemot övervikta uttrycker och 

bekräftar den västerländska kulturen, som säger att hårt arbete och personligt ansvar ligger hos 

individen och att det anses som att de överviktiga individerna medvetet trotsar dessa värderingar 

då en av fördomarna är att övervikten är kontrollerbar. Denna stigmatisering upprätthålls av 

både de normalviktiga och de överviktiga själva, detta utifrån att överviktiga personer inte vill 

tillhöra den kollektiva kategorin överviktiga. Mark och Folger (refererad i Thomas & Azmitia, 

2014) menade att det är genom att jämföra sig med andra som individen blir medveten om 

skillnader och använder den informationen till att förstå vem hen är och var hen står i samhället, 

vilket är en vidareutveckling av Tajfel och Turners (refererad i Chonody & Teater, 2016) social 

identity theory som fokuserar på individens grupptillhörighet och självidentitet i samhället. Det 

är viktigt för individen att tillhöra en grupp för att känna tillhörighet och framstå i positivare 

dager. Det ger individen en större självidentitet genom att tillskriva sig gruppens positiva 

egenskaper. Detta i sin tur leder till att andra grupper ses i mer negativa termer. Crandall (1994) 

menade att vanligtvis känner en individ stolthet över att tillhöra en specifik grupp och att 

tillskrivas gruppens egenskaper, men detta gäller inte för överviktiga individer och kategorin 

överviktiga/fetma. De negativa egenskaperna som tillskrivs gruppen överviktiga kopplas 

automatiskt ihop med individens personlighet, det vill säga att individen blir bedömd utifrån 

sitt utseende och tillskrivs de negativa egenskaperna, så som att de ses som bland annat lata, 

viljesvaga och slarviga, och att deras riktiga identitet hamnade i skymundan. Kvinnor speciellt 

kände ett behov av att kompensera för sina skamkänslor över sin kropp genom att anstränga sig 

extra mycket och att vara lite snällare, klä sig lite finare och försöka vara lite mer kompetent än 

andra för att slippa bli kategoriserade till denna grupp. En annan aspekt var att kvinnorna bar 

på en känsla av att behöva be om ursäkt för sig själva och över sin kropp (Newhook et al., 

2015).  

Ytterligare en förklaring till att överviktiga och individer med fetma inte vill identifiera sig 

som överviktiga/feta menade Blaine och McElroy (2002) var att dessa individer ansåg att deras 

grupptillhörighet endast var tillfällig; bara tills de har förlorat sina sista extra kilon. Dessa 

föreställningar eldas på av viktminskningsindustrin och reklambranschen om att viktminskning 

är enkelt och bekvämt och endast har positiva konsekvenser. Vidare visade forskarnas resultat 

att det var dubbelt så många kvinnor som män i reklamen och av dessa kvinnor var tre gånger 
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så många individer smala som överviktiga och de överviktiga porträtterades som olyckliga och 

oattraktiva. Medias bild av att kvinnor och flickor ska vara vackra och attraktiva upprätthålls 

även av kvinnorna själva. Kvinnorna, likväl som männen skapar och återskapar den kulturella 

och historiska utvecklingen av de normer som råder för den kvinnliga kroppen, att den ska vara 

smal och attraktiv för att duga (McKinley, refererad i Christensen, 2011).  

Mills och Fuller-Tyszkiewicz (2017) utförde en metaanalys där de belyste kvinnors sätt att 

vidmakthålla övervikt som något negativt och något som till varje pris bör undvikas, där de 

bland annat nämnde uttrycket ”fat talk”. Begreppet ”fat talk” myntades av Nichter och 

Vuckovic (1994) då de menade att det är en term för negativa kroppsrelaterade konversationer 

mellan kvinnor. De poängterade att det inte handlar om kvinnornas tankar utan istället om de 

negativa kroppsrelaterade kommentarerna som de säger om sig själva till varandra. Det gäller 

också uttalanden om önskningar om att ändra sin kroppsform genom till exempel fysisk 

aktivitet eller bantning. Det leder också till att kvinnorna har en större benägenhet att observera 

och jämföra sig själva med andra i sin omgivning. Kvinnorna skapar och återskapar sin egen 

verklighet i och med dessa samtal. Det blir en ständig spegling av sig själv jämfört med andra 

för att vara säker på att passa in.  

Ungdomar är speciellt känsliga när det kommer till att tillhöra sociala grupper av olika slag. 

Ungdomarna tar till sig medias bild av att den smala/muskulära kroppen är likställd med hög 

status och för att uppnå hög status ansåg ungdomarna att de själva var ansvariga för att ta 

kontrollen över sin egen kropp. Detta genom att ha en stark vilja och besitta förmågan att banta 

och träna. Desto mer ungdomarna anammade detta synsätt, ju mer tycktes de tro att deras 

överviktiga kompisar saknade dessa egenskaper, vilket enligt deras mening bekräftade den 

stereotypa bilden av en överviktig person (Klaczynski, Goold, & Murdry, 2004).  

Himmelstein och Tomiyama (2015) utförde en studie där de kom fram till en ny modell som 

förklarar hur de negativa attityderna gentemot överviktiga och individer med fetma 

uppkommer. De ville förstå mekanismerna bakom skapandet av de negativa attityderna, då de 

ansåg att förståelsen var ofullständig utan att ta självuppfattningen med i beaktandet. Forskarna 

menade att dessa attityder fungerar som en förstärkare till individens egna värderingar och 

övertygelser. De menade att attityderna ursprungligen härstammade från ett missnöje över sin 

egen kropp och besvikelser kring den egna förmågan till att möta det kulturella skönhetsidealet, 

mer än själva uppfattningen om den andres kropp. Klaczynski, Daniel och Keller (2009) lade 

fram en annan förklaring till varför människor har negativa attityder gentemot överviktiga 

personer. De menade att individer inte vill förknippas med en låg status grupp så som 

överviktiga/feta och då denna koppling sänker deras egna sociala status och därmed riskerar att 

bli förknippade med ”dem”.  

 

 

Erfarenheter och empati 
 

Empati är ett begrepp som har funnits med länge inom modern psykologi, men detta till trots 

råder det delade meningar om vad empati egentligen är. Empati kan enkelt förklaras som en 

persons förmåga att uppleva och förstå en annan individs känslor. Det handlar om förmågan att 

förstå och känna med andra människor, oavsett om personen håller med eller inte (Håkansson 

Eklund, 2006). Bohart och Greenburg (refererad i Håkansson Eklund, 2006) definierade empati 

som ”trying to sense, perceive, share, or conceptualize how another person is experiencing the 

world” (p. 419). Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) inkluderade 

sympati, medkänsla och ömhet i begreppet empati och tillade att perspektivtagande och 

värdering av den andres välmående var möjliga förklaringar till att känna empati. 

Nickerson (1999) lyfte fram genom sin studie att människor ofta sätter in sina egna 

erfarenheter och kunskaper på andra för att förstå hur andra människor tänker och känner, att 



8 
 

personen själv föreställer sig hur hen själv skulle känna och tänka i samma situation. Grunden 

till hur vi bedömer andra utgår från individens egna erfarenheter. Davis (1980) utvecklade ett 

individanpassat mätinstrument för att mäta empati, the Interpersonal Reactivity Index (IRI) som 

betonar att empati är ett multidimensionellt fenomen och ett karaktärsdrag i motsatts till Batson 

(1994) som menade att empati är ett kortvarigt tillstånd. Davis (1983) menade att empati 

generellt kan ses som en individs reaktion på den observerade erfarenheten hos en annan 

individ. Davis (1983) gick vidare i sin definition och definierade empati som ”a set of 

constructs, related in that they all concern responsivity to others but are also clearly 

discriminable from each other” (p. 113). Vidare menade Davis att empati både har emotionella 

och kognitiva komponenter, men att det centrala i begreppet är att det finns en omtanke 

gentemot den andre individen. Han delade upp begreppet empati i fyra delskalor; empatisk 

omsorg, fantasi, personlig oro och perspektivtagande. Håkansson Eklund (2006) lyfte fram en 

viktig aspekt kring empati, nämligen förmågan att se den andre individen som ett subjekt istället 

för ett objekt. En person som känner igen sig i den andres situation och ser den andre som ett 

subjekt har en mer positiv inställning till denne och dömer den mildare än en person som ser på 

den andre som ett objekt.   

 

 

Syfte och hypoteser 
 

Syftet med studien var att undersöka attityder gentemot personer som genomgått en 

viktminskningsoperation jämfört med personer som gått ner i vikt själva, samt om 

respondenternas empati kunde förknippas med attityderna. Om det finns skillnader, beror dessa 

då på kön, ålder och empati hos deltagarna. Denna studie gjordes för att bättre förstå vad en 

överviktig person som genomgått en operation får möta från omgivningen i form av attityder. 

Resultatet skulle kunna komma till nytta för individer som ska genomgå en 

viktminskningsoperation eller de som har genomgått en operation samt vårdpersonal som möter 

denna grupp av människor i sitt dagliga arbete. I denna studie testades fem hypoteser: 

  

1. Personer som gått ner i vikt själv anses ha högre kompetens än personer som gått ner i vikt 

genom en viktminskningsoperation. 

 

2. Personer som gått ner i vikt själv anses vara mer fysiskt attraktiva än personer som gått ner 

i vikt genom en viktminskningsoperation.  

 

3. Personer som gått ner i vikt själv anses ha högre grad av arbetsrelaterad self-efficacy än 

personer som gått ner i vikt genom en viktminskningsoperation. 

 

4. Personer som gått ner i vikt själv anses ha högre social förmåga än personer som gått ner i 

vikt genom en viktminskningsoperation. 

 

5. Personer som själva har haft överviktsproblematik bedömer att ansvaret att gå ner i vikt 

ligger hos individen. 
 

 

Metod 
 

Deltagare 
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Deltagarna i denna studie bestod av 174 studenter som tillfrågades genom tillgänglighetsurval 

på en högskola i Mellansverige. Deltagande studenter tillhörde sju olika program; 

byggingenjörer [n = 40 (23.0%)], civilingenjörer [n = 41 (23.6%)], energiingenjörer [n = 20 

(11.5%)], flygingenjörer [n = 14 (8.0%)], fysioterapeuter [n = 4 (2.3%)], förskolelärare [n = 29 

(16.7%)] och psykologistudenter [n = 26 (14.9%)]. Åldersspannet för respondenterna var från 

20 till 51 år (Mdn = 23.00, M = 25.20, SD = 6.08) och av samtliga 174 deltagare var 85 män 

(48.85%) och 89 kvinnor (51.15%). Ingen ersättning erbjöds deltagarna. Totalt delades 181 

enkäter ut och ett externt bortfall på sju respondenter förekom (3.87%).  

 

 

Material 
 

Studien utgick från en experimentell design med fyra egenkonstruerade vinjetter. Fyra vinjetter 

utformades varav två var identiska med varandra förutom att könet (man/kvinna) byttes ut, där 

individerna hade valt att genomföra en gastric bypass operation. De andra två vinjetterna var 

även de identiska med varandra förutom i bemärkelsen kön (man/kvinna) och här hade 

individerna valt att gå ner i vikt på eget bevåg.  

Johanna [Johan] Oskarsson är 27 år och har haft överviktsproblematik sedan tonåren och 

vikten har ökat gradvis sedan dess. Johanna [Johan] väger 133 kg och har varit i kontakt 

med sjukvården då hon [han] har haft problem med bland annat högt blodtryck, förhöjda 

kolesterolvärden och risk för diabetes typ 2. Hon [han] har diskuterat möjligheten med 

läkare att få genomgå en gastric bypass operation för att bli av med övervikten. 

Samtidigt informeras hon [han] om att biverkningar kan förekomma. Johanna 

[Johan]väljer att försöka att gå ner i vikt på egen hand. [Johanna [Johan] väljer att göra en 

gastric bypass operation] och efter 1,5 år har hon [han] lyckats gå ner till 85 kg. Nu har 

Johannas [Johan] höga blodtryck och kolesterolvärden har sjunkit och den överhängande 

risken för diabetes är borta.   

Därefter i enkäten följde 18 egenkomponerade påståenden rörande målpersonernas karaktär 

som respondenterna fick ta ställning till genom en femgradig skala från 1 (mycket osannolikt) 

till 5 (mycket sannolikt), för att kunna läsa av attityder gentemot målpersonerna inom områdena 

kompetens; ”Johanna/Johan innehar en chefsposition”, ”Johanna/Johan är arbetslös” 

(skalvänd), ”Johanna/Johan har en högskoleexamen”, ”Johanna/Johan är framgångsrik i 

arbetslivet”, ”Johanna/Johan lovar mer än hon/han kan hålla på jobbet” (skalvänd), 

”Johanna/Johan är oorganiserad” (skalvänd) och ”Johanna/Johan är intelligent”, fysisk 

attraktivitet; ”Johanna/Johan tycker om att klä sig fint”, ”Johanna/Johan är oattraktiv” 

(skalvänd), ”Johanna/Johan är snygg”, ”Johanna/Johan bryr sig inte om sitt utseende” 

(skalvänd), ”Johanna/Johan blir ofta uppvaktad” och ”Johanna/Johan skäms över sin egen 

kropp” (skalvänd), och social förmåga; ”Johanna/Johan har många vänner”, ”Johanna/Johan är 

en person som andra sällan lyssnar på” (skalvänd), ”Johanna/Johan är en omtänksam person”,”, 

”Johanna/Johan uppfattas som rolig” och ”Johanna/Johan sätter alltid sig själv först” 

(skalvänd). 

Utifrån den första delen med påståenden skapades tre index. Första index var kompetens 

(Cronbachs alfa = .58 vid 7 items) och då valdes item ”Johanna/Johan lovar mer än hon/han 

kan hålla på jobbet” bort för att få upp Cronbachs alfa till .61. Index två var fysisk attraktivitet 

(Cronbachs alfa = .49 vid 6 items) och här togs item ”Johanna/Johan bryr sig inte om sitt 

utseende” bort vilket då gav ett Cronbachs alfa på .59. Tredje indexet social förmåga gav ett 

Cronbachs alfa på endast .33 därför gjordes valet att ta bort detta index helt. 
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Därefter kom 10 påståenden om målpersonens arbetsrelaterade self-efficacy, där Koskinen-

Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999) Swedish version of the general Self-efficacy scale 

användes och där följande ändringar gjordes, ordet ”jag” byttes ut mot ”Johanna/Johan” och 

där följande tillägg gjordes ”på hennes/hans arbete”; ”Johanna/Johan kan lösa de flesta problem 

som uppstår i arbetet genom att anstränga sig tillräckligt”. Svarsalternativen ändrades från fyra 

skalsteg till fem för att inte tvinga respondenterna att välja antigen positivt eller negativt 

alternativ utan kunna välja ett neutralt alternativ, då studien ämnade titta på attityder. Ett 

arbetsrelaterat self-efficacy index skapades och gav ett Cronbachs alfa på .90. 

Efter dessa påståenden kom ytterligare fem bakgrundsfrågor om deltagarnas egna 

erfarenheter kring vikt: Har du själv haft överviktsproblem? (Ja/Nej), känner du någon som har 

överviktsproblem? (Ja/Nej), är du nöjd med din nuvarande vikt? (nöjdhet egen vikt), bedömer 

du det som svårt att gå ner i vikt? (viktminskning svårt) och överviktsproblematik är individens 

angelägenhet (individens ansvar). De sista tre frågorna besvarades på en femgradig skala från 

1 (instämmer inte) till 5 (instämmer helt). Avslutningsvis i enkäten fick deltagarna svara på 28 

påståenden utifrån Davis empatiskala (1980, svenska översättning av Johansson, 2011) som 

handlade om deltagarnas egna empatiska förmåga utifrån en femgradig skala från 1 (stämmer 

inte alls), 2 (stämmer ganska dåligt), 3 (tveksam/vet ej), 4 (stämmer ganska väl) till 5 (stämmer 

mycket väl). Nio av dessa påståenden var skalvända. Davis empatiskala består av fyra delskalor 

där var och en avser att mäta en aspekt av empati: Perspektivtagande (tendens att ta andra 

människors perspektiv), Empatisk omsorg (tendens att känna för andra människor), personlig 

oro (tendens att bli orolig för egen del) och Fantasi (tendens att leva sig in i fiktiva personers 

situationer).  Dessa fyra delskalor sattes ihop till ett index med Cronbachs alfa = .85.  

 

 

Procedur 

 

När enkäten blivit färdigställd kontaktades undervisande lärare via mail för de olika 

programmen som hade föreläsningar under veckorna 16 och 17 på en högskola i Mellansverige 

och tillstånd erhölls från föreläsare för att få komma till ett undervisningstillfälle och dela ut 

enkäter till studenterna. Då studien hade en experimentell design, informerades deltagarna om 

det övergripande syftet som var att hur vi bedömer människor som gått ner i vikt utifrån en kort 

berättelse utan att avslöja allt för mycket om den egentliga avsikten med undersökningen, det 

vill säga individernas attityder gentemot personer som gått ner i vikt antingen själva eller med 

en operation samt om det fanns skillnader i attityder mellan män och kvinnor gentemot män 

och kvinnor. Hade deltagarna informerats om det övergripande syftet hade det funnits risk att 

påverka respondenternas svar.  

Innan enkäterna delades ut till studenterna informerades de om de etiska principerna, vilket 

innebar att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst, att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt och att all information som framkommer endast användas inom 

ramen för denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). Denna information fanns även på första sidan 

på enkäten, i missivbrevet, och där fanns även kontaktuppuppgifter till uppsatsskrivarna och 

handledaren för de som ville ta del av studiens resultat. Enkäterna sorterades i ordningen från 

Johanna som genomgått gastric bypass operation, Johanna som gått ner i vikt på eget bevåg, 

Johan som genomgått en gastric bypass operation och Johan som gått ner i vikt på eget bevåg. 

I tre klasser delades enkäterna ut efter föreläsningens slut till de studenter som valde att stanna 

kvar i klassrummet. Författarna stannade kvar och svarade på enstaka frågor som uppkom och 

samlade därefter in enkäterna. Intentionen var att efter insamlandet skulle det egentliga syftet 

med studien presenteras, men i dessa tre klasser blev detta ett problem då studenterna tog olika 

lång tid på sig att fylla i enkäterna och när de var klara lämnade de klassrummen och det 

egentliga syftet inte kunde förklaras. Dessa studenter meddelades inte heller senare om det 
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egentliga syftet. I de övriga fyra klasserna där enkäterna lämnades ut i början av lektionen, 

delades enkäter ut till samtliga studenter och de som inte ville delta kunde lämna in en tom 

enkät. Studenterna informerades om det egentliga syftet med undersökningen direkt efter att 

enkäterna samlats in. 

 

 

Resultat 
 

Det insamlade datamaterialet analyserades genom korrelationsanalyser för att undersöka om 

några samband existerade, och variansanalyser för att se om det fanns skillnader mellan 

grupperna. I syftet var tanken att ta med ålder som oberoendevariabel för att se om det förelåg 

skillnader i attityder mellan yngre och äldre personer, men då åldersspannet var för litet gjordes 

inga analyser med ålder som oberoendevariabel. Korrelationer mellan bakgrundsvariabler och 

de index som användes som beroendevariabler presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser för oberoendevariabler, 

bakgrundsvariabler och beroendevariabler/index 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  M      SD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Målperson köna   -                    -  - 

2. Viktm.metodb  -.04  -                  -  - 

3. Resp. könc  -.06 -.01  -                -  - 

4. Ålder  -.05  .01  .24**  -              25.20  6.08 

5. Nöjdhet egen vikt   .08  .01 -.19** -.17*  -            3.25  1.32 

6. Viktminskning svårt  -.09 -.04  .32**  .23** -.36**  -           2.64  1.39 

7. Individens ansvar  -.01 -.13 -.09 -.07 -.04 -.05  -         3.40  1.17 

8. Resp. Empati  -.08  .13  .40**  .11 -.01  .22** -.09  -      3.40  0.47 

9. Målpers. Kompetens  -.06  .20**  .07 -.03 -.04  .04  .01  .21**  -    3.23  0.51 

10. Målpers. Fysisk attr.  -.12  .12  .13 -.12  .07  .05 -.11  .23**  .47**  -  2.72  0.57 

11. Målpers. Arb. Self-E.  .09  .23**  .10  .04  .02  .04 -.01  .11  .56**  .30**  3.31  0.62 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

a 1 = Johanna, 2 = Johan 
b1 = Själv, 2 = Operation 
c1 = Man, 2 = Kvinna 

* p < .05, ** p < .01 

 

För att testa hypotes 1: Personer som gått ner i vikt själv anses ha högre kompetens än personer 

som gått ner i vikt genom en viktminskningsoperation, gjordes en 2 (målperson: man/kvinna) 

x 2 (respondenternas kön: man/kvinna) x 2 (viktminskningsmetod: operation/själv) ANCOVA 

för oberoende mätningar med empati som kovariat och kompetens som beroendevariabel. 

Hypotes 1 bekräftades då det fanns en signifikant huvudeffekt av viktminskningsmetod där 

kompetensen ansågs vara högre om målpersonen gick ner i vikt själv (M = 3.33, SD = 0.51) än 

med hjälp av operation (M = 3.13, SD = 0.49), F(1, 165) = 6.14, p = .01, 2 = .04. Däremot 

visade inte resultatet någon huvudeffekt av målpersonens kön (manlig målperson M = 3.20, SD 

= 0.44, kvinnlig målperson M = 3.26, SD = 0.57), F(1, 165) = 0.13, p = .072. Resultatet visade 

inte heller på någon huvudeffekt på respondenternas kön (manlig respondent M = 3.19, SD = 

0.50, kvinnlig respondent M = 3.26, SD = 0.52), F(1, 165) = 0.04, p = .85. Inga andra effekter 

var signifikanta angående målpersonens upplevda kompetens.  

 För att testa hypotes 2: Personer som gått ner i vikt själv anses vara mer fysiskt attraktiva än 

personer som gått ner i vikt genom en viktminskningsoperation, gjordes en 2 (målperson: 

man/kvinna) x 2 (respondenternas kön: man/kvinna) x 2 (viktminskningsmetod: 



12 
 

operation/själv) ANCOVA för oberoende mätningar med empati som kovariat och fysisk 

attraktivitet som beroendevariabel. Resultatet visade inte på någon huvudeffekt av 

viktminskningsmetod (operation M = 2.65, SD = 0.58, själv M = 2.79, SD = 0.55), F(1, 165) = 

1.44, p = .23 och därmed fick inte hypotes stöd. Resultatet visade inte på någon huvudeffekt av 

respondenternas kön (manlig respondent M = 2.65, SD = 0.55, kvinnlig respondent M = 2.79, 

SD = 0.58), F(1, 165) = 0.35, p = .55. Inte heller visade resultatet på någon huvudeffekt av 

målpersonens kön (manlig målperson M = 2.65, SD = 0.54, kvinnlig målperson M = 2.78, SD 

= 0.59), F(1, 165) = 1.40, p = .24. 

 För att testa hypotes 3: Personer som gått ner i vikt själv anses ha högre grad av 

arbetsrelaterad self-efficacy än personer som gått ner i vikt genom en viktminskningsoperation, 

gjordes 2 (målperson: man/kvinna) x 2 (respondenternas kön: man/kvinna) x 2 

(viktminskningsmetod: operation/själv) ANOVA för oberoende mätningar med arbetsrelaterad 

self-efficacy som beroendevariabel. Resultatet visade på en huvudeffekt av 

viktminskningsmetod där arbetsrelaterad self-efficacy uppfattades som högre om målpersonen 

gick ner i vikt själv (M = 3.45, SD = 0.59 än med hjälp av operation (M = 3.16, SD = 0.63), F(1, 

165) = 9.46, p = .002,  = .054 och därmed fick hypotes 3 stöd. Resultatet visade inte på någon 

huvudeffekt av målpersonens kön (manlig målperson M = 3.37, SD = 0.55, kvinnlig målperson 

M = 3.26, SD = 0.68), F(1, 165) = 2.45, p = .12. Resultatet visade inte heller på någon 

huvudeffekt av respondenternas kön (manlig respondent M = 3.25, SD = 0.67, kvinnlig 

respondent M = 3.38, SD = 0.57), F(1, 165) = 1.25 p = .27. Inga andra effekter var signifikanta 

angående arbetsrelaterad self-efficacy. Hypotes 4 kunde inte testas då indexet social förmåga 

plockades bort på grund av för lågt Cronbachs alfa.   

  

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka attityder gentemot personer som genomgått en 

viktminskningsoperation jämfört med personer som gått ner i vikt själva, samt om 

respondenternas empati kunde förknippas med attityderna. I resultatet framkommer det att det 

finns attitydskillnader till personer som gått ner i vikt beroende på om de har gått ner själva 

eller genom en operation, vilket i studien yttrade sig i lägre skattning av arbetsrelaterad self-

efficacy samt kompetens hos Johan/Johanna som genomgått operation än Johan/Johanna som 

gått ner i vikt på egen hand. Dock visade det inga resultat med avseende på kön. Resultatet 

visade att det förekommer mindre positiva attityder gentemot individer som genomgått en 

operation, men skillnaden är dock liten. För kompetens låg effektstorleken på .04 och för 

arbetsrelaterad self-efficacy låg effektstorleken på .05. Dessa attityder kan leda till fortsatt 

stigmatisering för denna grupp, vilket i sin tur kan leda till att de mår ännu sämre som Levy och 

Pilver (2012) beskrev i sin studie. Detta kan kopplas ihop med förväntningarna som finns innan 

operationen, då kvinnor bland annat förväntar sig en helomvändning av kropp och personlighet 

(Newhook et al. 2015). När fallet inte blev så och de bemöts av omgivningens negativa attityder 

späs deras redan dåliga mående på och synen på sig själva förblir negativ och det kan vara en 

förklaring till att de drabbas av depressioner i större utsträckning. Hela situationen blir en stor 

besvikelse för kvinnorna eftersom deras tankar innan inte var realistiska (Levy och Pilver, 

2012). Detta förstärker vikten av att se hela personen och erbjuda samtalshjälp innan och efter 

operationen. Det skulle också kunna fånga upp de individer som blivit deprimerade och är 

självmordsbenägna. Denna studie visar att det finns mindre positiva attityder gentemot personer 

som genomgått en operation, vilket kan ge en förklaring till varför dessa personer fortfarande 

mår dåligt och en bidragande orsak till att de inte riktigt har släppt tanken om sin tidigare 

övervikt (Stunkard & Burt, 1967).  
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 Tidigare studier visar att omgivningens attityder kan bottna i medias bild av den 

smala/muskulöse kroppen och hur den likställs med lycka och framgång. Det i sin tur gör att 

människor omedvetet bär med sig denna syn som norm för hur en kropp ska se ut, vilket leder 

till att den överviktiga kroppen ses ner på och likställs med ett misslyckande (Fouts & Burggraf, 

2000; Fouts & Burggraf, 1999). Detta misslyckande förknippas med att de överviktiga 

personerna är lata, inkompetenta och saknar viljestyrkan som behövs för att lyckas med att gå 

ner i vikt. Det blir en kategorisering av dessa överviktiga människor och de ses inte längre som 

individer utan blir bara en i mängden av överviktiga personer (Crandall, 1994). Asch (1946) 

menade att när människor har lite information av personer i sin omgivning fyller de i 

information utifrån sina egna scheman. Detta tillsammans med Black et al. (2014) och Weiner 

et al. (1988) studier om kontrollerbarhet kan förklara en del av varför människor utifrån ser på 

personer som lider av fetma som att deras övervikt beror på inre faktorer, så som personlighet 

och karaktär, och situationen glöms bort. Efter viktnedgången ses de som att de inte längre är 

lata och slarviga. När det uppdagas att individerna gått ner i vikt genom en operation ses det 

återigen som om de är lata och slarviga och de inre förklaringarna blir återigen sanna.  

Om en människa inte känner personen den möter, utan bara objektivt betraktar individen, 

kommer personen i fråga att automatiskt tolka individen utifrån sina tidigare erfarenheter och 

scheman, vilket i många fall kan leda till att de bara ser individen som överviktig och omedvetet 

kopplar ihop övervikten med de stereotypiska egenskaper som förknippas med gruppen 

överviktiga. Detta kan i sin tur leda till att personen bemöter den här individen som 

”överviktig”, det vill säga som lat, inkompetent och med avsaknad av viljestyrka. Individen 

kommer då att svara på detta bemötande och på så vis besanna det som personen antog. När 

sedan den överviktiga individen har genomgått en operation och sedan möter samma person 

igen kommer de bådas tidigare erfarenheter att göra sig påminda. Den tidigare överviktiga 

individen kan komma att bete sig som om den fortfarande var överviktig och den andre svarar 

då på detta beteende och bekräftar individens tankar om att den fortfarande är den samma som 

innan operationen, det vill säga att attityderna finns kvar gentemot den här personen. Hela 

processen blir en självuppfyllande profetia som bekräftar och vidmakthåller synen på 

överviktiga (Madon et al. 2006). Detta resonemang bygger vidare på Stunkard och Burt (1967) 

studie som sa att kvinnor fortfarande har en skev bild om sig själva efter 20 år. Det skulle kunna 

förklara att en person som genomgått en operation skulle behöva få hjälp att ändra sina 

tankegångar för att få stopp på den självuppfyllande profetian. En annan aspekt som Lier et al. 

(2015) tar upp är att personer som genomgått en operation i viss mån ansåg sig ha fuskat sig till 

en viktnedgång. Det skulle kunna vara så att dessa individer projicerar sin bild av sig själva på 

andra människor, att de ser sig själva som lata och dåliga. Det är då deras egna attityder som de 

projicerar på andra, vilket i sin tur vidmakthåller bilden av att överviktig är lika med dålig. 

Även haloeffekten skulle kunna förklara en del av de mindre positiva attityderna som finns, 

då denna effekt innebär att en individs tendens att generellt bedöma en annan person som bra 

eller dålig, och utifrån denna känsla kommer sedan personens framtida bedömningar att baseras 

på. Det innebär att om individen ser personen som god så förutsätter individen att även de övriga 

egenskaperna är goda och tvärtom då personen ses som dålig förutsätts det att de andra 

egenskaperna också är dåliga (Thorndike, refererad i Talamas, Mavor, & Perrett, 2016; Nisbett 

& DeCamp Wilson, 1977). Det här skulle kunna förklara varför de individer som genomgått en 

operation fortfarande skattas som mindre kompetenta och att ha en lägre arbetsrelaterad self-

efficacy och ses som lata och slarviga. Detta för att de i omgivningens ögon har tagit en genväg 

genom att välja en operation. Det betyder att dessa få uppfattade dåliga egenskaperna kopplas 

ihop med alla de övriga personliga egenskaperna som automatiskt ses som dåliga, även om 

individen i fråga inte vet något om personen. Det kan i sin tur också förklara varför individer 

inte vill förknippas med kategorin överviktig/fetma då det skulle göra att betraktarens 
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egenskaper då skulle förknippas med att vara dåliga och deras riktiga identitet hamnar i 

skymundan (Crandall, 1994). 

En annan förklaring till varför det finns mindre positiva attityder gentemot de som genomgått 

en viktminskningsoperation är medias bild av den perfekta kvinnokroppen som ständigt 

upprätthålls och återskapas av kvinnorna själva genom bland annat ”fat talk”, genom att 

kvinnorna pratar nedsättande om sig själva och sina kroppar med andra kvinnor. Detta för att 

bekräfta sig själva och samtidigt få bekräftelse på accepterande av andra och dessutom jämföra 

sig med andra i sin omgivning. En anledning till ”fat talk” kan vara att kvinnorna vill skydda 

sig själva från att bli kritiserade och därför kritiserar de sig själva innan någon annan hinner 

före (Nichter & Vuckovic, 1994). 

 Något att ta i beaktning gällande de mindre positiva attityder som påträffades i studien är att 

tiden efter operationen inte tas upp, då tidigare studier visar olika resultat vad det gäller 

personernas mående och tidsintervallet efter operationen. Studien av Jensen et al. (2014) visade 

på att under de första åren efter operationen mår individerna bra och har en känsla av att vara 

oövervinnerliga. Karlsson et al. (2007) påvisade att flertalet av de opererade individernas vikt 

förblir oförändrad när de nått sitt mål efter mellan ett till två år. Men för cirka 20-30% av 

individerna som genomgår en operation börjar vikten öka igen efter två år, vilket tyder på att ju 

längre tid som går efter operationen kommer verkligheten ikapp dem och de mår allt sämre 

varpå vikten börjar gå upp igen. En förklaring kan vara att det är först då som personerna ifråga 

måste kämpa med att behålla sin målvikt. Detta indikerar på att problemen inte sitter i 

vikten/kilona utan snarare är kognitivt. För att komma till bukt med det detta krävs det mer vård 

innan själva operationen för att hjälpa dessa personer att lösa de problem som har gett upphov 

till övervikten. Istället för att rekommendera operationer, borde läkarvården se personen bakom 

kilona och se orsakerna till övervikten för att på bästa sätt hjälpa individen genom sina 

svårigheter, till exempel genom samtal eller terapi innan vidare åtgärder tas, så som operation. 

Ett annat alternativ skulle även kunna vara att erbjuda samtalsterapi efter operationen. 

 

 

Studiens styrkor respektive svagheter 

Under resans gång upptäcktes det att enkäten var i längsta laget och att frågorna kunde upplevas 

som svårtolkade då språket kunde uppfattas som svårt av de deltagare som hade ett annat 

modersmål än svenska, främst i de två färdigskapade skalorna som mätte self-efficacy och 

empati där enstaka respondenter upplevde svårtolkade ord och ställde frågor. Den beräknade 

tiden för att fylla i enkäten var tio minuter, men för dessa deltagare tog det längre tid. På vissa 

enkätsvar märktes det tydligt att vissa påståenden kunde upplevas som provokativa, vilket också 

var meningen då studien ville mäta attityder. Ett exempel på detta är att en student hade svarat 

”detta har inget med vikt att göra!!!”. Efter det att analysen hade gjorts konstaterades det att två 

av frågorna i enkäten skulle ha omformulerats till påståenden. Detta gällde 

bakgrundsvariablerna ”är du nöjd med din nuvarande vikt?” och ”bedömer du det som svårt att 

gå ner i vikt?”. Istället för frågor skulle dessa ha formulerats som påståenden, då 

svarsalternativen var 1 (instämmer inte) till 5 (instämmer helt) och det går inte att instämma 

helt/instämma inte på en fråga. Det här misstaget kom inte att påverka resultatet då dessa två 

inte användes till några analyser för enstaka items. 

 En styrka ur reliabilitetssynpunkt är att det var en jämn fördelning mellan respondenternas 

kön, 85 män och 89 kvinnor och att urvalet var relativt stort på 174 deltagare samt att 

fördelningen mellan de fyra olika enkäterna var jämn. En svaghet var att urvalet till studien var 

studenter och att åldersspannet inte var så stort. Studien hade kanske kunnat visa på andra 

resultat om fler äldre personer hade deltagit. Detta leder till generaliserbarheten är låg då 

studenter inte är representativt för resten av befolkningen. Grundtanken var att ta med ålder 
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som en oberoendevariabel för att se om det där förelåg skillnader i attityder, men då 

åldersspannet var för litet så togs denna variabel bort.  

En annan svaghet är att egna items konstruerades för att mäta målpersonens kompetens, 

social förmåga och fysisk attraktivitet beroende på viktminskningsmetod. Cronbachs alfa för 

kompetens var något lågt (.61) men ansågs ändå vara acceptabelt. Däremot togs indexet social 

kompetens bort eftersom Cronbachs alfa endast var .33, vilket visar på att de egenkonstruerade 

items hade låg validitet. Fysisk attraktivitet kunde visa på ett relativt lågt Cronbachs alfa (.58) 

men sågs även det som acceptabelt. Däremot kan det ses som en styrka att etablerade skalor 

användes för att mäta målpersonens arbetsrelaterade self-efficacy, som gav ett Cronbachs alfa 

på .90, och respondenternas empati, med Cronbachs alfa. 85. En svaghet med studiens resultat 

vad det gäller att det finns mindre positiva attityder gentemot personer som genomgått en 

operation, var att effektstorleken endast var .05 för arbetsrelaterad self-efficacy och .04 för 

kompetens. Samtidigt kan detta ses som positivt då det visar att de mindre positiva attityderna 

är få. 

En styrka är att studiens egentliga syfte hölls dolt för deltagarna innan enkäterna delades ut, 

detta för att inte påverka deltagarnas svar. En tanke som uppkommer är att en form av 

intervjuareffekt kan ha förekommit, hade svaren på enkäterna blivit annorlunda om två 

överviktiga personer hade presenterat studiens syfte och upplägg? Tankarna kretsar kring om 

deltagarna funderade om ämnesvalet och undrade om någon av uppsatsförfattarna genomgått 

en viktminskningsoperation och det i sin tur kan ha påverkat resultatet på något sätt. Det 

förekom inte någon påtryckning från författarnas sida gentemot varken lärare eller studenter 

och det hade valts att sist i enkäten skriva ”tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!” istället 

för att skriva ”tack på förhand”.  

 Christensen (2011) menade att WHO:s etablerade klassificeringstabell av vikt, BMI, är ett 

omdiskuterat som mätredskap. BMI inte tar hänsyn till kroppsfett och muskelmassa och att det 

inte går att dra strikta linjer mellan olika viktnivåer och hälsoproblem. Andra sätt som istället 

skulle kunna användas för att mäta och diskutera övervikt skulle kunna vara att titta på 

sambandet mellan midje- och höftmått, eller att mäta midjans omkrets för att få en bättre 

hälsoindikator. Ett annat sätt skulle kunna vara att ta hela individens liv i beaktande när 

bedömning ska göras, med andra ord individanpassa hela processen. 

 

 

Förslag på framtida forskning 
 

Då tidigare forskning visar att framför allt kvinnor upplever en besvikelse efter en operation, 

skulle vidare forskning behövas för att ta reda på vad som behövs för att kvinnor ska få en mer 

realistisk bild av hur livet kommer se ut efter operationen. Denna studies resultat visar att 

attityderna skiljer sig åt beroende på viktminskningsmetod, då personer som genomgått en 

operation ses som mindre kompetenta och ses ha en lägre arbetsrelaterad self-efficacy. Dessa 

attityder kan komma att påverka deras dåliga mående ännu mer, skulle det vara värt att forska 

på varför attityder mot överviktiga kvarstår. Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) och Puhl, Moss-

Racusin, Schwartz och Brownell (2008) studier visade på att individerna upplevde den största 

stigmatiseringen i nära relationer och även om deras kropp nu var förändrat så var deras tankar 

fortfarande negativa i synen på sig själva, vilket tyder på att en del av problemet är kognitivt. 

Det räcker inte enbart med en operation för att åtgärda problemet med fetma utan att vidare 

forskning behövs för att se närmare på individernas tankemönster.  

Det skulle också vara intressant att utvidga denna studie till att innefatta ett större urval av 

deltagare för att få med ett bredare spann av ålder för att se om det har någon inverkan på 

attityder, då det kan finnas generationsskillnader kring attityder gentemot individer som har 

genomgått en operation. Det vore intressant att utvidga enkäten att gälla även påståenden om 
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lathet och slarvighet, eller att lägga till fotografier för att förstärka skillnaderna före och efter 

en operation för att se om det skulle göra några skillnader på resultatet. En annan idé skulle 

kunna vara att respondenterna fick läsa två vinjetter, en vinjett om en person som gått ner i vikt 

själv och en annan vinjett om en person som genomgått en operation för att se om det skulle 

göra attityderna tydligare. 

En annan aspekt som skulle vara intressant att forska vidare på är uppfattningen om att en 

individs vikt är kontrollerbar. För att i förlängningen kunna förändra personers negativa 

attityder behövs en ökad förståelse för de grundläggande orsakerna till överviktsproblematiken. 

Mer forskning på detta område kan i förlängningen också komma fram till vad som är den rätta 

hjälpen för personer som lider av fetma.  
 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka attityder gentemot personer som genomgått en 

viktminskningsoperation jämfört med personer som gått ner i vikt själva, samt om 

respondenternas empati kunde förknippas med attityderna. Denna studie visade ingen skillnad 

med avseende på kön, men däremot skiljer sig attityderna beroende på viktminskningsmetod. 

Personer som gått ner i vikt på egen hand möttes av mer positiva attityder rörande kompetens 

och arbetsrelaterad self-efficay, medan personer som genomgått en operation möttes i högre 

grad av mindre positiva attityder gällande kompetens och arbetsrelaterad self-efficacy. Så 

slutsatsen blir: har du gått ner i vikt själv så berätta gärna för omgivningen. Har du däremot 

genomgått en viktminskningsoperation så håll tyst om operationen om du vill undvika negativa 

attityder, men berätta gärna om viktminskningen! 
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