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Abstrakt 

 
Syftet med studien var att undersöka explicita och implicita attityder till överviktiga 
människor samt om och i så fall vilken betydelse ålder, kön och vikt har i denna relation till 
varandra. Utifrån tidigare forskningsresultat om attityder och övervikt predicerades en 
skillnad mellan explicita och implicita attityder till överviktiga, där äldre har en mer negativ 
attityd till överviktiga än yngre, att kvinnor är mer negativa än män och underviktiga är mer 
negativa än normal- och överviktiga. I vår studie användes IAT (Greenwald, McGhee & 
Schwartz, 1999) för att mäta försökspersonernas implicita attityder och en kort version av 
”Fat Phobia Scale” (Bacon, Scheltema & Robinson, 2001) för att mäta deras explicita 
attityder. Studien omfattade 68 försökspersoner med en medelålder på 32 år och där 31 var 
män (46%) och 37 var kvinnor (54%). Resultaten visade på en svag icke-signifikant skillnad 
(r = .03) mellan det generellt explicita och det generellt implicita testresultatet. Vidare visade 
resultaten att det fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna i det explicita testet. 60-
årsgruppen hade ett signifikant lägre explicit resultat, dvs. mindre negativa attityder till 
överviktiga än de övriga grupperna. Inga signifikanta skillnader kunde urskiljas mellan de 
implicita resultaten relaterade till åldersgrupperna. Dock visade de implicita resultaten 
generellt sett en tendens att ju yngre man var, desto mer prefererade man normalviktiga, vilket 
innebar att de yngre tenderade att ha mer negativa attityder till överviktiga än de äldre. 
Generellt sett prefererade alla åldersgrupper mer eller mindre normalviktiga framför 
överviktiga. Studien kunde inte finna några signifikanta skillnader i det explicita eller 
implicita resultatet angående försökspersonernas attityder beroende av kön eller vikt (BMI). 
 
Nyckelord: övervikt, fetma, implicita attityder, explicita attityder, IAT, Fat Phobia Scale  
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Explicita och implicita attityder till överviktiga människor 
 
I dagens samhälle förekommer det mängder med matlagningsprogram, diet- och 
träningsprogram och ständigt omges vi av olika kroppsideal som påverkar oss på ett eller 
annat sätt, medvetet och omedvetet. Kroppen som grunden till god hälsa står ofta i centrum 
för mycket av den ”make over”-mentalitet som existerar, men det förekommer också 
relevanta kopplingar mellan kroppslig och mental hälsa, en koppling som de flesta av oss 
troligen kan hålla med om. Intentionen med studien är att undersöka hur människor som är 
överviktiga uppfattas och vilka attityder människor i allmänhet har till överviktiga. Människor 
i allmänhet har en relativt negativ attityd till överviktiga, vilket påträffats i studier där 
försökspersonerna anser att de överviktiga själva kan kontrollera sin övervikt (Teachman, 
Gapinski, Brownell, Rawlins & Jeyaram, 2003). Frågan om människors omedvetna och 
medvetna attityder är ytterligare en intressant aspekt på den här frågan och i många fall skiljer 
sig människors medvetna attityder från deras omedvetna - vilket de själva ofta är omedvetna 
om.  Undersökningens syfte är således att finna hur människor som är överviktiga uppfattas 
och vilka attityder människor har till de här personerna. Studien söker samband mellan 
människors medvetna och omedvetna diskriminerande attityder mot överviktiga personer. 
Hypotesen är att människor generellt sett har en negativ attityd till överviktiga människor och 
att denna negativa attityd är olika stark beroende av ålder. Även påverkan av kön och 
försökspersonernas egen vikt undersöks.  
 
 
Symbolisk rasism 
 
Crandall (1994) beskriver ett fenomen som han benämner ”symbolic racism” och det 
betecknar attityder som karakteriseras av uttryck, trosföreställningar och värderingar som är 
relevanta för självet och identiteten. Crandall menar exempelvis att det finns attityder och 
symboliska föreställningar om huruvida färgade människor kopplas ihop med negativa 
attityder såsom dålig självdisciplin och självkontroll, och att gammaldags rashat präglar 
fördomar mot de svarta. Den symboliska rasismen kan överföras till de negativa attityder som 
existerat mot överviktiga och den diskriminering som följer där av, något som studierna i 
hand undersökning ger stöd för. Vidare menar Crandall att om nu attityderna mot överviktiga 
är strukturerade som den symboliska rasismen så ska fördomarna mot feta människor 
associeras med föreställningar och värderingar om självbestämmande och puritansk 
arbetarmoral, mätningar av intolerans och självintresse bör inte vara korrelerad med attityder 
mot överviktiga hos överviktiga människor. Ett flertal studier ger stöd för att överviktiga 
drabbas av symbolisk diskriminering. Överviktiga associeras med en mängd negativa 
egenskaper, t.ex. att vara oattraktiv (Wooley & Wooley, 1979), moraliskt och emotionellt 
skadad (Keys, 1955) och att de är olyckliga med sig själva (bl.a. Rodin, Silberstein & 
Streigel-Moore, 1984). Detta leder till att överviktiga människor diskrimineras på en rad 
områden: arbetsgivare är ovilliga att anställa överviktiga människor (Roe & Eickwort, 1976) 
och feta människor rapporterar en betydande diskriminering på arbetsplatserna (Rothblum, 
Brand, Miller & Oetjen, 1990).   
  
 
Coping och stigmatisering 
 
Enligt Puhl och Brownell (2003) blir överviktiga ofta stigmatiserade på grund av sin övervikt 
En stigmatiserad person uppfattas vara annorlunda eftersom han eller hon har en eller flera 
oönskade karakteristiska. ”Attribution of blame” är en av de centrala faktorer som enligt 
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författarna identifierats som komponenter för negativa attityder mot överviktiga människor. 
Av särskilt intresse är fenomenet att förlägga orsaken till den överviktiga individen och 
framhäva en uppfattad kontrollerbarhet hos denne att själv ha möjligheten till att styra sin 
övervikt. Författarna ser ett syfte i att jämföra stigmatiseringen av överviktiga med 
stigmatiseringen av andra grupper såsom fysiska handikapp och AIDS-sjuka, och därmed 
tydliggöra att det finns en gemensam nämnare i de olika typerna av stigmatiseringen.   
 ”Attribution of blame” är något som även Robinson, Bacon, & O´Reilly, (1993) tar upp 
och menar att fetmafobi kan relateras till människors uppfattningar om att övervikt är något 
som handlar om de överviktigas egen självkontroll (jmf. Dyrenforth m.fl., 1980). I Robinsons 
m.fl. (1993) första studie beskriver man en utformad skala som mäter olika adjektiv som valts 
ut för att representera föreställningar om överviktiga människor.  Deras hypotes är att de att 
sociodemografiska faktorer som BMI, ålder, kön, utbildning och yrke utgör skillnader mellan 
attityderna till överviktiga människor. Resultatet av den första studien visar att normalviktiga 
eller underviktiga har större tendens till att ha negativa attityder till överviktiga än vad 
överviktiga har. Vidare är de yngre (55 år eller yngre) mer benägna att ha negativa attityder 
till överviktiga än vad de äldre är. När det gäller könsskillnader är kvinnor mer fetmafobiska 
än män, och gällande utbildning och yrke visar det sig att de med högre utbildning än 
gymnasiet och de med ickemedicinskt arbete var mer benägna till negativa attityder än vad 
gymnasisterna var.  
 
 
Explicita och implicita attityder  
 
När det gäller det omedvetna och olika aspekter på detta i relation till den sociala kognitionen 
skriver Greenwald &  Banaji (1995) att attityder är något som skapas utanför vår medvetande. 
Studier visar bland annat att aktiveringen av dessa attityder är snabbare än vad vårt 
medvetande hinner med att registrera (Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Fazio, 
Sanbonmatsu, Powell & Kardes, 1986) och dessutom att aktiveringen i sig stimuleras av 
subliminala, eller omedvetna, signaler (Greenwald, Klinger & Liu, 1989). Greenwald & 
Banaji (1995) definierar attityder som positiva (önskvärda) eller negativa (icke önskvärda) 
karaktärsdrag hos olika social objekt, t.ex. människor. De uttrycker den implicita definitionen 
mer specifikt på följande sätt: 
 

Implicit attitudes are introspectively unidentified (or inaccurately identified) 
traces of past experience that mediate favorable or unfavorable felling, thought, 
or action toward social objects (Greenwald & Banaji, 1995, s. 8). 

 
Craeynest, Crombez, De Houwer, Deforche, Tanghe & De Bourdeaudhuij (2004) behandlar 
specifikt attityder gentemot mat och fysisk aktivitet mellan överviktiga barn och en 
kontrollgrupp. För att mäta den implicita attityden använde man sig av ”Extrinsic Affective 
Simon Task” (EAST) som är en modifierad version av ”Implicit Association Test” (IAT). 
Den explicita attityden mäts med hjälp av enkät (”self-reports”). Hypotesen var att båda 
grupper skulle rapportera en positiv explicit attityd till ohälsosam mat och stillasittande 
aktiviteter. Ytterligare en hypotes var att överviktiga barn skulle ha en mer positiv implicit 
attityd gentemot ohälsosam mat och till stillasittande aktiviteter än kontrollgruppen. Man fann 
att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna i frågan om explicita attityder, men att 
överviktiga barn och tonåringar hade en mer positiv implicit attityd gentemot mat generellt 
sett. 
 Craeynest m.fl. (2004) definierar explicita attityder på följande sätt: ”...may guide one´s 
behaviour by a deliberate and conscious analysis of the costs and the benefits of that 
behaviour” (a.a., s. 1112). Den implicita attityden definieras: “...may guide behaviour in a 
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more spontaneous and affective manner, without actively considering the pros and cons” (a.a., 
s. 1112). Tidigare undersökningar, t.ex. Roefs och Jensen (2002), visar att det inte finns någon 
mer positiv attityd till ”high-fat food” hos de överviktiga, men man antar att ordvalen ”high-
fat” respektive ”low-fat” i IAT-undersökningen spelar en viktig roll och istället för att 
aktivera personliga attityder så kan orden ha aktiverat mer socialt accepterade attityder.  
 Resultaten i Craeynest m.fl.:s studie (2004) visar uttryckligen att ungdomarna med 
övervikt inte har en mer positiv implicit attityd gentemot stillasittande aktivitet och fysisk 
aktivitet. De är inte heller så att överviktiga föredrar ohälsosam mat framför hälsosam. Ett 
intressant resultat är att överviktiga barn har en mer positiv implicit attityd gentemot både 
ohälsosam och hälsosam mat, något som inte finns hos kontrollgruppen. Författarna skriver 
att det möjligen är så att överviktiga inte föredrar ohälsosam mat, men att de helt enkel gillar 
att äta den. Det verkar alltså vara så att övervikt inte är relaterat till att äta ohälsosamt, utan till 
att äta mycket. 
 
 
Reduktion av fördomar 
 
Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins & Jeyaram (2003) menar att fördomar mot feta är 
särskilt stark eftersom övervikt är stämplat som något som man kan kontrollera själv. Det är 
förknippat med skuld och det faktum att övervikt ses som något kontrollerbart gör att empatin 
för överviktiga reduceras. Författarnas hypotes är att om man genom manipulation kan 
reducerar skulden (genom att manipulera kontrollerbarheten hos övervikt) eller att öka 
empatin så skulle attityderna mot feta skifta.  
 I studie 1 vill man undersöka implicita attityder och stereotyper gentemot överviktiga 
personer och försöka bestämma hur dessa attityder relateras till explicita fördomar. Man vill 
även undersöka om information om orsakerna till övervikt skulle influera uttrycket av 
implicita och explicita fördomar. Hypotesen här är att fördomar reduceras när 
försökspersonerna blivit informerade om att den primära orsaken till fetma är genetisk och att 
fördomarna skulle vara kraftigare när de primära orsakerna kopplas till matvanor eller 
frånvaron av träning. De implicita fördomarna mäts med hjälp av IAT och de explicita mäts 
med hjälp av ”Fat Phobia Scale”. Studien resulterar i ett starkt stöd för anti-feta/pro-smala 
attityder och stereotyper, men frånvaro av explicita fördomar mot feta. Manipulationen av 
informationen om orsaken till fetma tyder på att fördomar kan göras mer negativa genom att 
hävda att de beror på personliga och kontrollerbara egenskaper, men attityderna till fetma kan 
inte på ett enkelt sätt göras mer positiv trots information om att fetma beror på genetiska 
faktorer. 
 I studie 2A (Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins & Jeyaram, 2003) använder man ett 
nytt perspektiv gällande reduktion av fördomar. I stället för att ge försökspersonerna 
information om orsakerna till fetma försöker forskarna att manipulera på ett mer affektivt sätt 
i hopp om att förändra känslorna mot överviktiga personer. En del teoretiskt och empiristiskt 
material visar på att ett framkallande av empati för en medlem av en stigmatiserad grupp kan 
reducera fördomarna på ett mer effektivt sätt än vad manipulation med hjälp av information 
kan göra (Batson m.fl., 1997; Wiese, Wilson, Jones & Neises, 1992). Hypotesen som används 
är att fördomar är lägre i relation till kontrollgruppen på grund av att den diskriminerande 
berättelsen (som utgör den affektiva manipulationen) frammanar empati för den överviktige i 
berättelsen och att detta i sin tur sedan kan generaliseras till den större gruppen överviktiga. 
Den implicita attityden gentemot feta personer mäts med IAT och den explicita attityden mäts 
med ”7-point semantic differential scale”. I studie 2B använder man sig av data från en större 
studie om implicita fördomar mot feta för att replikera det man finner i studie 2A, det vill säga 
genom att höra (från berättelsen) om diskriminering mot feta människor har en differentiell 
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påverkan på implicita anti-feta/pro-smala fördomar beroende av viktstatus. Den nya 
populationen är mixad och dessutom inkluderar den ett större antal överviktiga personer. En 
signifikant interaktion observeras som indikerar att överviktiga deltagare visar på färre 
implicita fördomar om de får läsa diskrimineringen, men om deltagarnas BMI är lägre än 25 
så har manipulationen ingen effekt. Generellt sett finner man i dessa studier starka bevis på 
implicita anti-feta/pro-smala attityder. Trots att man delger information till deltagarna om att 
fetma huvudsakligen är orsakad av biologiska faktorer så leder detta till kraftigare fördomar 
och informationen ger inga lägre implicita eller explicita fördomar. Försöken att affektivt 
manipulera deltagarna med hjälp av berättelser om diskriminering mot en överviktig ung 
kvinna resulterar inte i lägre fördomar. Däremot hittar man i två av studierna lägre implicita 
fördomar bland överviktiga deltagare. 
 
 
”Fat Phobia Scale” 
 
I en studie om ”fat phobia” (fetmafobi) undersöker Robinson, Bacon och O´Reilly (1993) 
bland annat validiteten och reliabiliteten hos ”Fat Phobia Scale” och vad som korreleras med 
fetmafobi. I den ena av de två undersökningarna framkommer det att de som är normalviktiga, 
kvinnor, yngre, som har högre utbildning än gymnasium och som arbetar med något icke-
medicinskt yrke är mer benägna att ha fetmafobiska. Samtida litteratur och studier (Clayson & 
Klassen, 1989; Strauss, Smith, Frame, & Forehand, 1985) dokumenterar att det finns negativa 
attityder mot feta människor, såväl barn som vuxna. Ytterligare studier påvisar att föräldrar 
integrerar anti-feta attityder hos sina barn (Adams, Hicken & Salehi, 1988) och  att anti-feta 
attityder påverkar de fetas arbetsmöjligheter (Bellizzi, Klassen & Belonax, 1989; Jasper & 
Klassen, 1990; Rothblum, Miller & Garbutt, 1988).   
 Robinson m.fl. (1993) skriver om korrelationerna till de anti-feta attityderna och att dessa 
inte entydigt visar på att attityder samstämmer med sociodemografiska faktorer eller 
personlighetsdrag. Det finns undersökningar som både visar ett samband mellan egen övervikt 
och positiv attityd till feta människor (t.ex. Young and Powell, 1985) och undersökningar som 
visar på egen övervikt och en negativ attityd (t.ex. Bagley m.fl., 1989). Flera undersökningar 
fann att den egna vikten inte hade någon påverkan på attityderna till feta (t.ex. Crandall & 
Biernat, 1990). Även när det gäller skillnaderna mellan yngre och äldre och deras attityder till 
feta, så visar undersökningarna på spridda resultat (Bagley m.fl., 1989; Chetwynd m.fl., 1974; 
Young & Powell, 1985).  
 När det gäller skillnaderna mellan män och kvinnor i deras attityder mot feta, så visar fyra 
studier på stabila könsskillnader. I två av studierna (Crandall & Biernat, 1990; Maiman m.fl., 
1978) fann man att kvinnor hade mer negativa attityder till feta än männen hade. I två andra 
studier (Young & Powell, 1985; Chetwynd m.fl., 1974) kom man fram till att män och 
kvinnor använder olika adjektiv för att karakterisera feta människor. 
 ”Fat phobia” refereras hos Robinson m.fl. (1993) till en patologisk rädsla för fetma. Detta 
manifesteras, enligt författarna, ofta också i negativa attityder till feta och stereotypier om 
feta. ”Fat phobia” är ett väletablerat begrepp som används utifrån Moneys (1986) beskrivning 
av den term som detta begrepp utmynnar från, nämligen ”homophobia”.   
 Syftet med vår undersökning är att studera människors explicita och implicita attityder till 
överviktiga människor. Vi avser att relatera den explicita och den implicita delen med 
varandra för att försöka synliggöra möjliga likheter eller skillnader dem emellan. Med 
bakgrund av den teoretiska delen ovan avser vi att relatera dessa resultat till åldersgrupp, kön 
och BMI.  
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De konkreta hypoteserna som undersöks i den här studien är: 
Vi antar att det finns en skillnad mellan explicita och implicita attityder till överviktiga 
människor. En skillnad i de olika åldergrupperna förväntas där yngre (12-13 år) har mindre 
fördomar och äldre (18-19-, 30- och 60-årsgrupperna) har en mer negativ attityd. Vidare 
förväntas en könsskillnad, där kvinnor har mer negativa attityder mot överviktiga än män, 
samt att personer med undervikt (BMI 25 eller lägre) har en mer negativ attityd mot 
överviktiga än normalviktiga och överviktiga personer har. 
 
 

METOD 
 

Undersökningsdeltagare 
 
I denna studie har personer i fyra olika ålderskategorier undersökts. Grupp 1 bestod av elever 
i årskurs 6 i åldrarna 12-13 år. 15 elever deltog och 7 elever (47%) av dem var pojkar och 8 
elever (53%) var tjejer. Grupp 2 bestod av elever i gymnasiets tredje årskull, 18-20 år. 20 
elever deltog och av dem var 10 män (50%) och 10 kvinnor (50%). Grupp 3 bestod av 
deltagare i 30-årsåldern. Den yngsta var 28 år och den äldsta var 36 år, och snittåldern var 
32,55 år. Totalt deltog 18 försökspersoner varav 6 stycken (33%) var män och 12 stycken 
(67%) var kvinnor. Grupp 4 bestod av 15 försökspersoner i 60-årsåldern. Den yngsta var 54 år 
och den äldsta var 85 år. Medelåldern var 65,93 år. I grupp 4 var 8 försökspersoner (53%) 
män och 7 försökspersoner (47%) var kvinnor. Medelåldern för alla försökspersoner i studien 
var 32,36 år. 
 Urvalet i grupp 1 var alla i en bestämd klass, vars föräldrar godkänt sitt barns medverkan 
och där de själva ville medverka. I grupp 2 medverkade alla i klassen som själva ville. Urvalet 
i grupp 3 och 4 var ett bekvämlighetsurval av släkt och vänner i lämplig ålder för medverkan. 
Matchning för eliminering av störande variabler har enbart använts ifråga av kön. Samtliga 
grupper kan i det avseende anses ekvivalenta. Totalt medverkade 31 män (46%) och 37 
kvinnor (54%). 
 
 
Apparatur och material 
 
Ett frågeformulär användes där försökspersonen initialt fick fylla i ålder, kön, längd och vikt.. 
Längd- och viktuppgifterna användes till att fastställa BMI (Body Mass Index). BMI 
beräknades enligt följande: underviktig BMI<18, 4, normalviktig BMI 18,6-25, överviktig 
BMI 25-30 och fet BMI>30. BMI värdet räknas ut genom att ta vikten i kilo, och dividera 
med längden i meter i kvadrat. 

För att mäta försökspersonernas explicita, medvetna attityder mot överviktiga personer 
använde vi oss av ”Fat Phobia Scale” (Bacon, Scheltema & Robinson, 2001). Den 
ursprungliga versionen omfattar 50 påståenden där försökspersonen tar ställning till vad de 
anser om överviktiga. Vi har använt oss av den omarbetade versionen och den behandlar 
enbart 14 påståenden, men har enligt undersökning (Bacon, Scheltema & Robinson, 2001) 
visat sig ha hög reliabilitet. Det har genomförts en egenhändig översättning av ”Fat Phobia 
Scale” från det engelska originalet till svenska. (Se bilaga 1). 

Svaren ges enligt Likerts femgradiga skala. I detta test använder man olika adjektiv av 
varandras motsats som extremvärde, mätskalan däremellan är 5 tomma rader där man genom 
ett kryss markerar sin attityd. T.ex. attraktiv__  __  __  __  __oattraktiv. Krysset markeras 
närmast det ord man tycker bäst överensstämmer med ens uppfattning om överviktiga. Rad 1 
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eller 5 om det totalt överensstämmer, rad 2 eller 4 om det nästan överensstämmer och på rad 3 
om man är neutral.   
 För att mäta de implicita, omedvetna attityderna har användes Implicit Association Test 
(IAT) (Greenwald, 2005) I detta datoriserade test responderade försökspersonerna på bilder 
och ord. Bilderna representerar det diskriminerade objekt man vill testa, i detta fall 
överviktiga och orden är positivt eller negativt laddade som t.ex. attraktiv, intelligent, ful och 
dum. Med antagandet att försökspersonen responderar tillräckligt snabbt för att hjärnan inte 
ska kunna bearbeta informationen i cortex, ska man med hjälp av reaktionstiden räkna ut 
försökspersonens implicita attityder. Greenwald uttrycker det på följande sätt: 
 

These measures are interpreted in terms of association strengths by assuming that subjects 
respond more rapidly when the concept and attribute mapped onto the same response are 
strongly associated. (http://faculty.washington.edu/agg/iat_materials.htm, ”Description of the 
implicit association test”, 2006-07-02)) 

 
 
Procedur 
 
Inledningsvis fick försökspersonen en förklaring av vad testen gick ut på och i vilket syfte den 
genomfördes och hur resultatet beräknas nyttjas. Information framkom om att varje persons 
resultat skulle behandlas konfidentiellt och enbart behandlas som en oidentifierbar del av det 
stora resultatet. Samtliga deltagare informerades om att medverkan var frivillig och med full 
rätt att avbryta  när som helst. De båda testen gjordes vid samma testtillfälle. Försökspersonen 
tilldelades först enkäten med det explicita testet och därefter gav det tid för fp att läsa 
informationen på enkäten. Fp fyllde i information om ålder, kön, längd och vikt. Fp tog 
ställning till och markerar kryss i de 14 olika påståenden som bäst beskrev deras attityder om 
överviktiga personer (se Bilaga 1). Angående det implicita testet så fick fp först tid till att läsa 
igenom introduktionsmeddelandet inför datortestet och efter det genomfördes datortestet där 
man inledningsvis responderade med vänster eller höger tangent efter datorns instruktion då 
man såg en bild av en normalviktig eller överviktig person. Därefter skedde detsamma med 
positivt eller negativt laddade ord istället för med bilder. I följande moment parade fp ihop 
ord med bild till vänster respektive höger tangent t.ex. normalviktig bild eller positivt ord = 
vänster tangent, överviktig bild + negativt ord = höger tangent osv. med motsatta 
kombinationer i olika följd. Den totala tiden för hela proceduren var ca. 10-20 minuter. 

Försökspersonerna i grupp 1 var alla omyndiga och fick därför först medverka efter 
skriftligt godkännande från målsman (se Bilaga 2). Grupp 1 och 2 medverkade i skolan under 
lektionstid. De fick personlig handledning och möjlighet att sitta ostört och svara på enkäten 
såväl som datortesten. Försökspersonerna i grupp 2 och 3 testades antingen i deras egna hem 
eller hos försöksledaren. I dessa fall var ingen privat lugn plats avsatt, men samtliga deltagare 
blev likväl garanterade konfidentiell behandling av resultaten. 
 
 
Databearbetning 
 
All data bearbetades i SPSS och de explicita resultaten behandlades separat från de implicita. 
För att finna attitydskillnader mellan kön samt de fyra åldersgrupperna gällande såväl 
explicita som implicita mått användes ANOVA. För att mäta skillnad mellan 
försökspersonernas attityd och deras egen vikt - uträknat i BMI som underviktig, 
normalviktig, överviktig eller fet användes också ANOVA   
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RESULTAT 
 
Inledningsvis presenteras en sammanställning av det explicita resultatet som visar 
medelvärdena för respektive adjektivpar (alla begrepp i ordningen negativ – positiv enligt 
”Fat Phobia Scale” poängräkning (1-5), dvs. ju högre poäng desto mer negativ attityd): 
 
 
Adjektivpar         N  Medel Standardavvikelse 
lat - flitig          68  3,39       0,75  
viljesvag – viljestark      68  3,28       0,84 
oattraktiv – attraktiv       68  3,22         0,82 
dålig självkontroll – bra självkontroll 68  3,49        0,98 
långsam – snabb        68  3,64        0,97 
dålig uthållighet - bra uthållighet  68  3,45        0,98 
passiv - aktiv                68  3,29        0,90 
svag – stark         68  2,84        0,80 
njutningsökande - återhållsam   68  3,47        0,78 
gillar mat – ogillar mat      68  4,19        0,74 
oformlig – välformad      68  3,50        0,90 
äter lite – äter mycket      68  4,01        0,86 
osäker – säker         68  3,11        0,85 
dåligt självförtroende –  
bra självförtroende       68  3,47        0,87 

M = 3,45 
     
 
I sammanställningen framkom det att det fanns några adjektiv som försökspersonerna 
generellt sett kopplade till överviktiga människor. Att överviktiga människor gillar mat (M = 
4,1912) och att de äter mycket (M = 4,01) var två faktorer som får högst medelvärde bland de 
olika adjektivparens alternativ. Även adjektiv som långsam (M = 3,65), oformlig (M = 3,50) 
och dålig självkontroll (3,48) är resultat som tyder på en negativ explicit attityd till 
överviktiga och feta människor. De lägsta medelvärdena (men som ändå rör sig över 2,5, dvs. 
hälften av maxresultatet) var ”svag – stark” (M = 2,83) och ”osäker – säker” (M = 3,12). 
Generellt sett konstaterades en negativ explicit attityd till överviktiga människor hos 
försökspersonerna (M = 3,44). 
 För att undersöka hypoteserna om att kvinnor har en större tendens till explicita negativa 
attityder till överviktiga än vad män har, samt om det finns någon skillnad mellan grupperna 
genomfördes en ANOVA med åldergrupp (fyra nivåer) och kön (två nivåer). Resultatet visade 
inte på någon interaktionseffekt F (7,67) = 1,36, (p = .26), men en signifikant huvudeffekt för 
ålder: F (3, 67) = 4,35; p = 0,008. 18-åringar hade högst poäng (M = 3,71) och är i det 
närmaste signifikant skilt från övriga grupper (p = .057), följt av gruppen 12-åringar (M = 
3,45) och 30-åringar (M = 3,35). Lägst och signifikant skilt från övriga (p =  .04) var 60- 
åringar (M = 3,24). 
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Diagram 1. Explicita resultat (Fat Phobia Scale) relaterade till åldersgrupp 
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Beträffande det implicita resultatet kan konstateras att samliga grupper hade positiva värden, 
vilket innebar att de hade stark preferens för normalviktiga.  Inga signifikant skillnader mellan 
grupper påvisas, men i likhet med det explicita resultatet kan konstateras att 60-åringar är den 
grupp som har lägst värde  (12-åringar: M = 0,82),   (18-åringar: M=  0,79), (30-åringar: M= 
0,57) och (60-åringar: M= 0,21)   

En mycket svag icke signifikant korrelation (r = .03) mellan data från det explicita och det 
implicita testet kunde påvisas.   
 
Diagram 2. Implicita resultat (IAT-poäng) relaterade till åldersgrupp 
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När det gällde BMI i relation till attityder till överviktiga, så kontrollerades om personer 
med under- eller normalvikt hade en större tendens till negativa attityder till överviktiga än 
vad de överviktiga hade. Antalet fp i respektive BMI-grupp såg ut på följande vis: 
”Underviktig”: 13 st., ”Normalviktig”: 27 st., ”Överviktig”: 21 st. och ”Fet”: 7 st. Det 
explicita resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan BMI-grupperna: 
F (3,67) = .62 p = .60. Det implicita resultatet visade som ovan ingen signifikant skillnad 
mellan BMI-grupperna: F (3,63) = 1,18 p = .33. Det ojämna antalet försökspersoner i BMI-
grupperna var av stor vikt för det resultat som framkommit, särskilt bör det betonas att 
grupperna ”Underviktig” och ”Fet” innehöll ett relativt lågt antal fp. Detta gav en stor 
osäkerhet vad gällde resultatet. 
 
 

DISKUSSION 
 

Resultaten i den här studien visade på en svag icke-signifikant korrelation (r = .03) mellan det 
implicita och det explicita testets data. Detta kan enklast uttryckas med att säga att om man 
hade mer explicit negativa attityder till överviktiga, så följer det inte att man också hade mer 
implicit negativa attityder. 60-årsgruppen hade den minst explicit negativa attityden (eller 
lägst medelpoäng på det explicita testet) till överviktiga och det visade sig att samma grupp i 
det implicita testet prefererade normalviktiga poängmässigt lägst, vilket kan uttryckas med att 
60-årsgruppen hade den minst negativa attityden till överviktiga människor. 12-13-årsgruppen 
och 18-19-årsgruppen hade högst explicita negativa attityder och dessa grupper hade också i 
det implicita testet det högsta respektive det näst högsta resultatet. Resultaten av det explicita 
och det implicita testet och överensstämmelserna mellan dem kan ställas mot studierna av 
Craeynest, Crombez, De Houwer, m.fl (2004) och Teachman, Gapinski, Brownell, m.fl. 
(2003), vilka påvisade skillnader mellan de explicita och de implicita resultaten. Vår hypotes 
om skillnader mellan testen kan således inte verifieras med signifikans, dock visade studien 
en svag icke-signifikant korrelation dem emellan. 
Angående hypotesen om att äldre människor har en mer negativ attityd till överviktiga 
människor än vad yngre har, gav resultatet inget signifikant stöd. Det förhöll sig så att 60-
årsgruppen i det explicita testet var den enda åldersgrupp som skilde sig signifikant åt mellan 
de fyra åldersgrupperna. Dock kunde inte någon signifikant skillnad i relation till de andra 
grupperna påvisas angående det implicita resultatet. Åldersgruppen 18-19-åringar skilde sig 
här signifikant åt (p = .057) från de övriga åldersgrupperna i det explicita testet, vilket visade 
att 18-19-åringarna (med högst poäng på ”Fat Phobia Scale”) hade de mest explicit negativa 
attityderna till överviktiga människor. 12-13-åringarna och 18-19-åringarna var de grupper 
som prefererade normalviktiga mest, vilket visade att dessa grupper hade de mest 
diskriminerande attityderna gentemot överviktiga människor. Ingen signifikant skillnad kunde 
dock påvisas i relation till de andra grupperna när det gällde det implicita resultatet. En rad 
undersökningar (Robinson m.fl. 1993; Bagley m.fl., 1989; Chetwynd m.fl., 1974; Young & 
Powell, 1985) har visat att det förekommer spridda resultat när det gäller yngres och äldres 
attityder till överviktiga. Vår hypotes om att äldre har mer negativa attityder till överviktiga än 
andra åldersgrupper kunde således falsifieras, eftersom det snarare var tvärtom så att de äldre i 
det explicita testet hade mindre negativa attityder än andra åldersgrupper och att det i det 
implicita testet inte fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna. Det bör dock 
påpekas att de implicita resultaten generellt sett visade att ju yngre man var, desto mer 
prefererade man normalviktiga. 

 
Möjliga förklaringar till att 12-13-åringarnas och 18-19-åringarnas mer negativa explicita och 
implicita attityder till överviktiga kan vara att det är i tonåren man är som mest känslig 
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angående sin identitet och för vad andra människor tycker och tänker om en. Att media med 
kroppsideal och alla kroppsfixerade reportage i tidningar och program i tv påverkar 
tonåringarna mer än de äldre, kan vara en anledning till varför den här åldersgruppen fick 
högre resultat på det här testet.  Shaffer (1994) skriver angående identitet och ungdomar att 
Erikson troligtvis är väl optimistisk med sin psykosociala teori när han menar att 
identitetskrisen hos tonåringar stabiliseras eller löses vid 15- till 18-års ålder. Meilman (1979) 
och hans studie visar att majoriteten av pojkar i 12- till 18-års ålder är identitetsförvirrade 
(”identity diffused”) och att de flesta inte förrän vid 21 års ålder når moratorium eller stabila 
identiteter.  Möjligen skulle detta kunna vara en förklaring till varför 18-19-åringarna skilde 
sig från de övriga åldersgrupperna, nämligen att det är en period av mycket identitetssökande 
och att man då är mycket känslig för allt vad som har att göra med kroppen och att passa in. 
Detta skulle även kunna motiveras utifrån Albert Banduras sociala inlärningsteori (Shaffer, 
1994) Om att det finns vissa (kropps)ideal i samhället som vi alla lär oss genom att bete oss 
som andra och att våra beteenden och attityder förstärks eller utsläcks i relation till samhällets 
normer.  
 När det gäller hypotesen om en möjlig könsskillnad i attityd till överviktiga, så gav studien 
inget stöd för denna. Robinson, Bacon & O´Reilly (1993) har tidigare funnit skillnader mellan 
könen, och möjligen skulle det vara relativt enkelt att förklara, eftersom kvinnor mer än män 
utsätts för kroppsfixerad reklam, medialt tryck och sociala normer kopplat till utseendet. 
Resultatet i studien gav ingen signifikant skillnad och möjligen skulle detta kunna förklaras 
med att det idag existerar en omfattande kroppsfixering som både inkluderar kvinnor och 
män. Det är dock av intresse att påpeka att ovanstående författare till artikeln hänvisade till 
två studier (Young & Powell, 1985; Chetwynd m.fl., 1974) som kom fram till att män och 
kvinnor använder olika adjektiv för att karakterisera feta människor, vilket skulle kunna vara 
en faktor att räkna med i resultatet. 
 Studien fann inga signifikanta skillnader mellan de olika BMI-gruppernas attityder mot 
överviktiga, varken i den explicita eller i den implicita resultat-delen. På grund av att 
representationen inom de olika BMI-grupperna skilde sig mycket åt i antalet fp, särskilt med 
tanke på att enbart 7 försökspersoner inkluderades i kategorin ”fet”, så kan resultatet i den här 
delen av studien vara något osäkert.  Detta gjorde att denna del av studien fick bli en sekundär 
process i uppsatsen. 
 Rörande validiteten och reliabiliteten i studien kan sägas att Greenwald diskuterar och 
beskriver den debatt som funnits sedan 1998 då IAT och dess validitet började debatteras. På 
hans hemsida (http://www.faculty.washington.edu/agg/iat_validity.htm, 2006-07-02) gör han 
en översikt på debatten och där tar han bland annat upp ”construct validity” och ”internal 
validity”. Angående ”construct validity” skriver Nosek, Greenwald och Banaji (in press) att 
det finns stöd för IAT:ets attitydmätningar relaterade till försökspersonernas 
självskattningsmätningar och att de inte mätte några andra egenskaper än vad det skulle göra. 
Gällande ”internal validity” skriver Greenwald, Nosek & Banaji (2003) att IAT-effekter 
reduceras något i omfattning för försökspersoner som hade någon tidigare erfarenhet av IAT. 
Däremot påpekar han att det ännu inte gjorts någon tolkning av denna effekt. När det gäller att 
kunna lura IAT genom att medvetet prestera på ett konstlat sätt har resultaten visat att det är 
svårt att göra detta. Man har dock observerat måttliga effektskillnader i vissa av testerna. 
Greenwald skriver att det bästa sättet att göra konstlade prestationer och därmed lura IAT är 
att svara långsamt i båda av de två kombinerade uppgifterna. Det kan nämnas att reliabiliteten 
i studien kan diskuteras och det vore bättre att ha ett mer slumpmässigt tillvägagångssätt i 
urvalet av försökspersoner. Det finns problem med att välja elever från en viss skola och en 
viss klass, eftersom det kan ge en mer eller mindre skev bild av den verklighet man vill ha 
representerad.  
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Det uppmärksammades under studiens gång att det finns en svårighet med begreppen ”fet” 
och ”överviktig”. I studien valdes det senare begreppet att användas kontinuerligt genom 
arbetets gång, men i flera studier som det refereras till i den teoretiska bakgrunden 
förekommer termen ”obese”, dvs. ”fet, framför ”överviktig”. Även användandet av ”Fat 
Phobia Scale” kan begreppsförvirra läsaren, men med hjälp av att bruka ”överviktig” 
(”overweight”) genomgående i uppsatsens text och i den kompletterande information som 
försökspersonerna fick skapades en kontinuitet i begreppsanvändandet. Svårigheterna blev 
särskilt märkbara när försökspersonerna skulle genomföra det explicita testet då det var svårt 
att visualisera eller få ett grepp om var gränsen mellan fet och överviktig var. Begreppet ”fet” 
skulle sammanfattningsvis ha varit en alltför snäv definition och därför valdes ”överviktig” 
för att få en vidare definition, som även inkluderade begreppet tillika kategorin ”fet”. 
 Vidare forskning och problemområden utifrån denna studie kan behandla mer detaljerade 
undersökningar om 12-13-åringarnas och 18-19-åringarnas attityder till överviktiga i form av 
kompletterande kvalitativa intervjuer av ett slumpmässigt urval av elever. En annan intressant 
aspekt inom området kan vara att se om det finns någon överensstämmelse mellan egen 
hälsomedvetenhet, ”locus of control”, fysisk aktivitet och matvanor i relation till attityder till 
övervikt och överviktiga människor. Dessutom hade det varit av intresse att mer omfattande 
undersöka eget BMI och explicita respektive implicita attityder till överviktiga. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
”Fat Phobia Scale”; översatt till svenska från engelskt original  Dubale, G. M. (2004). An 
exploration of attitudes toward obesity and its association with dietary intake and percent 
body fat between dietetic and non-dietetic majors, s. 115-116. 
 
 
 
 

Nr: ___________. 
 

Längd:________cm. 
 

Vikt:__________kg. 
 

Ålder:_________år. 
 

Kön: ____________. 
 
 
 
Här nedan finner du 14 par av adjektiv/beskrivningsord som ibland används i 
beskrivningen av överviktiga människor. 
Adjektivparen består av ord som är varandras motsats. Markera med ett kryss på 
ett av de fem strecken som bäst beskriver vad du tycker och tror om överviktiga. 
 
 
 
 
 

1. lat           ___     ___     ___     ___     ___     flitig 
2. viljesvag         ___     ___     ___     ___     ___     viljestark 
3. attraktiv         ___     ___     ___     ___     ___     oattraktiv 
4. bra självkontroll      ___     ___     ___     ___     ___            dålig självkontroll 
5. snabb          ___     ___     ___     ___     ___     långsam 
6. tålmodig         ___     ___     ___     ___     ___     otålig 
7. aktiv          ___     ___     ___     ___     ___     inaktiv 
8. svag          ___     ___     ___     ___     ___     stark 
9. njutningslysten       ___     ___     ___     ___     ___              självuppoffrande 
10. ogillar mat        ___     ___     ___     ___     ___     gillar mat 
11. formlös         ___     ___     ___     ___     ___     välformad 
12. äter för lite        ___     ___     ___     ___     ___                 äter för mycket 
13. osäker          ___     ___     ___     ___     ___     säker 
14. dåligt självförtroende   ___     ___     ___     ___     ___             bra självförtroende 
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                                 Explicita och implicita attityder till överviktiga människor 
 
 
Bilaga 2 (Informationsbladet till målsmän)  
Deltagarinformation angående undersökningen om attityder till överviktiga människor 

I dagens samhälle förekommer det olika attityder till människor, bland annat på grund av 

deras kön, etnicitet, sexuella läggning eller handikapp. Ett fenomen som ofta förbises är 

attityderna till överviktiga människor. Genom att undersöka attityderna till överviktiga 

människor kan man kartlägga och därmed också på lång sikt hjälpa till i arbetet att förändra 

människors attityder och de beteenden som dessa attityder i förlängningen kan resultera i.  

 

I min kandidatuppsats i psykologi vill jag alltså undersöka människors attityder till 

överviktiga och i det här fallet era barns (12-åringars) attityder. Undersökningen ingår i ett 

större projekt där vi kartlägger attityder i olika åldersgrupper. Jag är en nära vän till 

klassföreståndaren Ola Mårtensson och med hans och rektorns godkännande, och om intresset 

finns hos er och era barn så vore jag mycket tacksam för era barns deltagande i 

undersökningen. 

 

Undersökningen kommer att genomföras under lektionstid och den kommer att göras i två 

steg: 

1. Barnen kommer att få fylla i en liten enkät (en sida) där de naturligtvis är anonyma. 

2. Barnen gör sedan ett kort och enkelt datoriserat test där de naturligtvis också är helt 

anonyma. 

All information behandlas helt konfidentiellt och alla deltagare i undersökningen är helt 

anonyma. Önskar du/ni ställa frågor om undersökningen är du/ni välkomna att kontakta 

Marcus Widenfors (försöksledare) på mob.nr. 0768 976481 (alt. hemnr. 046-2111886, 

framför allt kvällstid). Min handledare är Mats Dahl, universitetslektor i psykologi, som kan 

kontaktas på tel. 044-203254. Information om utfallet av undersökningen kommer att sändas 

till barnens klassföreståndare Ola.  

 

Eftersom barnet/barnen är under 18 år krävs målsmans godkännande till barnets/barnens 

deltagande i undersökningen: 

Jag samtycker till att ___________________________________(barnets namn) deltar i 

undersökningen. 

___________________________________________________________________________ 

Målsmans underskrift        Datum 
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