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När fetman överskuggar allt 
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Viktoria Häll Åberg 
Britt-Marie Jönsson 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Fetma är ett globalt och växande problem. Personer med fetma har en kortare 
livslängd än normalviktiga och de lider av en mängd följdsjukdomar. Det är vanligt med låg 
självkänsla hos personer med fetma och det finns samband mellan stigmatisering av personer 
med fetma och depression. Förekomsten av diskriminering av personer med fetma har ökat de 
senaste decennierna. Det är betydelsefullt att studera frågan om hur dessa personer upplever 
stigmatiseringen i mötet med sjukvårdspersonal. 
Syfte: Att belysa upplevelse av stigmatisering hos vuxna personer med fetma i mötet med 
sjukvårdspersonal. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna i studien analyserades med en 
manifest innehållsanalys.  
Resultat: I studien framkom att personer med fetma känner sig kränkta och ignorerade i 
mötet med sjukvårdspersonal. Det framkom också upplevelser av förnedrande situationer och 
att fetman alltid hamnar i fokus. Dock fanns det motsägelser i resultatet eftersom även 
upplevelser av positivt bemötande förekom.  
Slutsats: Personer med fetma upplever att stigmatisering leder till negativa känslor med ett 
onödigt vårdlidande som följd. 
 
Nyckelord: Fetma, möte, sjukvårdspersonal, stigmatisering, upplevelse 
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Inledning 
Enligt Puhl och Heuer (2009) stigmatiseras personer med fetma ofta och möts av olika former 

av fördomar och diskriminering på grund av sin vikt. Puhl och Heuer (2009) menar vidare att 

förekomsten av diskriminering av överviktiga har ökat markant det senaste decenniet och att 

den idag kan jämställas med rasdiskriminering. Enligt Ashmore, Friedman, Reichmann och 

Musante (2008) finns det ett tydligt samband mellan stigmatisering av personer med fetma 

och depression vilket kan leda till social isolering och ångest. Fetma är ett vanligt 

förekommande problem i dagens samhälle och i vården enligt World Health Organization 

[WHO] (2012a) men trots det menar Hansson, Ahlström och Rasmussen (2010) att 

upplevelsen av stigmatisering hos personer med fetma sällan är belyst i den vårdveten-

skapliga forskningen. Det är därför av betydelse att studera frågan om hur personer med 

fetma upplever stigmatisering i mötet med sjukvårdspersonal.  

Bakgrund 
Enligt WHO (2012a) är fetma den femte största dödsorsaken i världen och antalet personer 

med fetma har fördubblats sedan år 1980. År 2008 led 1,4 miljarder vuxna, över 20 år, av 

fetma i världen (WHO, 2012a). Enligt Socialstyrelsen (2009) har personer med fetma i 

genomsnitt sex till sju år kortare livslängd jämfört med normalviktiga. Carr och Friedman 

(2005) menar att det är vanligt förekommande med låg självkänsla hos personer med fetma 

och att de många gånger upplever en negativ särbehandling på grund av sin vikt. 

Fetma 
WHO (2012a) definierar övervikt och fetma som onormal eller överdriven fettansamling som 

kan försämra hälsan. Enligt WHO (2012a) uppkommer fetma framförallt vid ett för högt 

energiintag i förhållande till den fysiska aktiviteten. Andersen, Rissanen och Rössner (1998) 

menar att även faktorer såsom ärftlighet, oregelbundna måltidsmönster och sociala faktorer 

påverkar risken att drabbas av fetma. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] (2002) kan BMI (Body Mass Index) användas för att fastställa om en person lider av 

övervikt eller fetma. BMI anger relationen mellan vikt och längd. Andra mätmetoder som 

används är midja/höftkvot eller midjemått (SBU, 2002). Larsson et al. (2006) hävdar att BMI 

är den mest använda mätmetoden för att definiera övervikt i litteraturen. Både Gallagher et al. 

(1996) och Larsson et al. (2006) menar dock att mätmetoden BMI har vissa begränsningar 
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och att den inte tar hänsyn till mängden kroppsfett, muskler, ålder eller kön. WHO (2012a) 

definierar BMI över 25 som övervikt och BMI över 30 som fetma. Andersen et al. (1998) har 

anpassat BMI-skalan till skandinaviska förhållanden och indelningen skiljer sig något från 

WHO:s definition, dock är gränserna för fetma och övervikt desamma (Andersen et al., 

1998). Enligt WHO (2012b) är följdsjukdomar vanligt förekommande vid fetma såsom högt 

blodtryck, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, cancer, muskel- och ledbesvär och 

gallsten. 

Definition fetma 

I studien används begreppet fetma i betydelsen personer med BMI överstigande 25. För 

studiens utförande har det inte någon betydelse om personerna i de analyserade artiklarna led 

av övervikt eller fetma (stipulativ definition). 

Stigmatisering 
Goffman (1963) menar att stigma är en term som ursprungligen kommer från grekiskan och 

kännetecknar något nedsättande eller ovanligt hos en person. Stigmatisering innebär enligt 

Alegria Drury och Louis (2002) att människor diskrimineras och att det skapas fördomar mot 

avvikande utseende eller beteende. Link och Phelan (2001) menar att en person genast i ett 

möte tilldelas en rad oönskade egenskaper som anses mindre önskvärda ur omgivningens 

perspektiv. Personer som stigmatiseras blir stämplade och behandlas som mindre värda. 

Enligt Heuer, McClure och Puhl (2011) framställs personer med fetma på ett negativt sätt i 

media och visas oftare i samband med ohälsosamma måltider och i stillasittande aktiviteter 

jämfört med normalviktiga. Puhl, Andreyeva och Brownell (2008a) menar att stigmatisering 

av personer med fetma är vanligt förekommande såväl från exempelvis anhöriga som 

personal inom hälso- och sjukvården.  

Definition stigmatisering 

I studien används begreppet stigmatisering i betydelsen av stigmatisering av personer med 

fetma (stipulativ definition). 

Möte med sjukvårdspersonal 
Sjuksköterskan ska ta hänsyn till alla människors lika värde och bemöta alla människor med 

respekt enligt International Councils of Nurses [ICN] etiska kod (2011). Sarvimäki och 

Stenbock-Hult (2008) menar att mötet mellan sjukvårdspersonal och en patient är en relation 

som ska utgå från patientens situation och ska bygga på respekt, hänsyn och accepterande. 
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Enligt Hansson et al. (2010) är primärvården en viktig instans för patienter med fetma, men 

trots detta förekommer det negativa attityder från hälso- och sjukvårdspersonal, som inte 

alltid har ett respektfullt bemötande gentemot personer med fetma. Hansson et al. (2010) 

menar vidare att sjukvårdspersonal saknar engagemang, har bristande intresse och beskriver 

personer med fetma på ett nedvärderande sätt. Eide och Eide (2009) menar att sjukvårds-

personal måste respektera patienten och bemöta honom eller henne på dennes nivå och 

utifrån dennes premisser. Vidare menar Eide och Eide (2009) att moralisk kritik inte behöver 

vara muntlig utan även kan ges genom en skeptisk blick, ett höjt ögonbryn eller en kritisk 

anmärkning. Kritiken bryter ner kraft och motivation att genomföra förändringar hos den som 

är drabbad.  

Definition sjukvårdspersonal 

Enligt Patientsäkerhetslagen (Svensk Författningssamling [SFS] 2010:659) 4§ punkterna 1-3 

är sjukvårdspersonal den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, 

personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- 

och sjukvård av patienter och den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter 

biträder en legitimerad yrkesutövare (SFS 2010:659). I föreliggande studie används sjuk-

vårdspersonal utifrån denna definition.  

Upplevelse 
Eriksson (1991) menar att en människa måste ses som en helhet som består av kropp, själ och 

ande. Människan måste få bekräftelse för den hon är och det hon upplever. Upplevelse är ett 

begrepp som kännetecknar vad en människa känner och erfar. Eriksson (1991) menar vidare 

att varje människa har unika upplevelser och dessa kan inte någon annan känna eller förstå. I 

föreliggande studie används begreppet upplevelse i linje med Erikssons (1991) definition.  

Syfte 
Syftet var att belysa upplevelse av stigmatisering hos vuxna personer med fetma i mötet med 

sjukvårdspersonal. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck 

(2008) syftar en kvalitativ studie till att ge förståelse och kunskap om människans upplevelser 
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och känslor utifrån en speciell situation eller ett fenomen. Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) menar att kvalitativa forskningsmetoder också används för att få fram uppfattningar 

och erfarenheter hos människor. En litteraturstudie är en lämplig metod för att finna svar på 

en forskningsfråga eftersom vetenskapligt material då granskas kritiskt och det klargörs vad 

som tidigare finns forskat inom området (Polit & Beck, 2008). 

Urval 
Willman et al. (2006) menar att en litteraturstudie kräver en noggrann litteratursökning för att 

identifiera relevant litteratur för forskningsfrågan. Vidare menar Willman et al. (2006) att 

genomförandet av en optimal litteratursökning kräver att databaser och sökord som har 

betydelse för problemformuleringen identifieras. I föreliggande studie användes databaserna 

Cinahl, Medline, Psychinfo och Swemed+. Dessa databaser valdes eftersom Cinahl, enligt 

Willman et al. (2006), täcker omvårdnadsforskning och Medline innehåller forskning inom 

både medicin och omvårdnad. Psychinfo innehåller referenser inom psykologi och 

angränsande ämnesområden och Swemed+ är en svensk databas som innehåller forskning 

från det nordiska hälso- och sjukvårdsområdet. Tio artiklar hittades via Cinahl och Medline 

medan Psychinfo och Swemed+ inte tillförde något ytterligare sökresultat (se bilaga 1).  

 

I litteraturstudien användes sökorden obesity, overweight, obes*, stigma, stigma*, attitude, 

attitude to obesity, patient attitudes, attitude to illness, nurse- patient relations, experiences, 

life experiences, primary care support, discrimination, prejudice, nurse attitudes, social 

stigma, attitude of health personnel, health personnel. Dessa sökord valdes utifrån studiens 

syfte. Sökorden kombinerades med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR. 

Dessa sökoperatorer används enligt Willman et al. (2006) och Östlundh (2006) för att smalna 

av respektive bredda en litteratursökning. I sökningen användes även fritextsökning och 

trunkering på vissa sökord. Enligt Willman et al. (2006) används fritextsökning för att utöka 

sökningen till att omfatta alla de referenser där det sökta ordet förekommer och genom 

trunkering tas ändelsen på ordet bort genom att lägga till en asterisk så att stammen på ordet 

blir kvar och därigenom utökas sökningen. Inklusionskriterie i studien var att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska. Segesten (2006) menar att engelskan är vetenskapens officiella 

språk och att det därför är i den engelskspråkliga litteraturen det mest intressanta finns. 

Ytterligare inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer-reveiwed, vilket enligt Polit 

och Beck (2008) innebär att artiklarna ska vara kritiskt granskade av en erfaren forskare inom 

området. Artiklarna skulle inte vara äldre än femton år för att innefatta aktuell forskning, vara 
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gjorda på vuxna personer och studierna skulle dessutom vara analyserade utifrån en kvalitativ 

analysmetod. Sökningen resulterade i tio vetenskapliga artiklar som stämde mot syftet med 

studien (se bilaga 1). Sju artiklar hittades i Cinahl och i Medline hittades tre artiklar. Dessa 

tio artiklar gick vidare till kvalitets-granskning.  

 

Enligt Willman et al. (2006) bör en kvalitetsbedömning göras av artiklar som ska ingå i en 

studie med hjälp av ett granskningsprotokoll för att säkerställa att studien i artikeln är av god 

kvalitet. I ett granskningsprotokoll bedöms artiklarna, utifrån vissa punkter, däribland om 

syftet med forskningen är tydligt angivet, vilket urval som är gjort och varför, vilken urvals-

strategi som använts, hur datainsamlingen gjorts, hur analysen gått till samt etiskt 

resonemang (Willman et al., 2006). I studien användes Critical Appraisal Skills Programme 

[CASP] (1993) för kvalitetsbedömning av artiklarna (se bilaga 2). Enligt Willman et al. 

(2006) kan en forskargrupp bestämma graderna av kvalitet på en studie när kvalitets-

granskning görs. I föreliggande studie användes de gränser som Willman et al. föreslagit. 

Gränsen för hög kvalitet sattes till över 80%, god kvalitet till 70-79% och 60-69% bedömdes 

ha svag kvalitet. Samtliga tio artiklar ingående i studien bedömdes ha hög kvalitet (se bilaga 

3). 

Analys 
En manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats gjordes inspirerad av en metod beskriven 

av Graneheim och Lundman (2004). Enligt Polit och Beck (2008) fokuserar kvalitativ 

innehållsanalys på att tolka texter om människors upplevelser. Innehållsanalys är en process 

där materialet bryts ner i mindre enheter som kodas och namnges för att hitta mönster. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är en manifest innehållsanalys grundad på vad som faktiskt 

står i texten och beskriver de synliga och självklara delarna, till skillnad från en latent 

innehållsanalys där de underliggande meningarna tolkas djupare. 

 

Analysen började genom att de utvalda artiklarna lästes igenom noggrant flera gånger, var 

och en för sig. Genomläsning görs enligt Polit och Beck (2008) för att få en helhetsbild och 

hitta mening och djupare förståelse. Därefter plockades meningsenheter ut från artiklarnas 

resultat som motsvarade studiens syfte. Detta gjordes först var och en för sig och därefter 

jämfördes och diskuterades dessa tills enighet framkom. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är en meningsenhet fraser, stycken eller avsnitt i en text vars innehåll relaterar till 

varandra och som överensstämmer med studiens syfte. De utvalda meningsenheterna 
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Belysa upplevelse av 

stigmatisering hos vuxna 

personer med fetma i mötet 

med sjukvårdspersonal 

 

kondenserades gemensamt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering att 

texten kortas ner men att det centrala innehållet bevaras. Dessa förkortade enheter försågs 

med koder. Kodning innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att den kondenserade 

meningsenheten åsätts en etikett som kortfattat beskriver dess innehåll. Koderna 

sammanfördes därefter i kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att en kategori 

består av flera koder som har ett liknande innehåll. Skapandet av kategorier innebär kärnan i 

en innehållsanalys och ger svar på frågan ”vad?” i studiens syfte. I arbetet med analysen tog 

fyra kategorier form och dessa kategorier utgör rubrikerna i resultatet. 

Resultat 
Under genomläsningen av analysmaterialet var det uppenbart att personer med fetma ofta 

upplevde att de kände sig dåligt bemötta och att de inte sågs som unika individer av 

sjukvårdspersonal. Bemötandet ledde till att personer med fetma kände sig förödmjukade, 

ignorerade och att de inte fick någon respons på sina problem med fetman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av bildade kategorier utifrån syftet 

Upplevelser av kränkande attityder 
Många upplevde kränkande attityder från sjukvårdspersonal på grund av dåligt bemötande, 

nedvärderande behandling och negativa kommentarer (Cossrow, Jeffery & McGuire, 2001; 

Malterud & Ulriksen, 2010; Nyman, Prebensen & Flensner, 2010; Pain & Wiles, 2006; 

Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Händelser vittnade om 
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sjukvårdspersonal som varit ohövliga, oförskämda, arga och gett nedlåtande kommentarer 

angående vikten (Nyman et al., 2010; Thomas et al., 2008).  

He said, ‘Just relax and just envision yourself on a beach like a big ole 

whale beached’… That hurt me so much because already I felt big 

(Merrill & Grassley, 2008. s 142). 

Det upplevdes som särskilt sårande när negativa kommentarer och ogillande tystnad kom från 

sjukvårdspersonal (Furber & McGowan, 2011; Malterud & Ulriksen, 2010). Det 

nedvärderande bemötandet gjorde att personer med fetma kände sig förödmjukade och 

diskriminerade i många situationer (Cossrow et al., 2001; Thomas et al., 2008). Det uppkom 

känslor av misstänksamhet och misstroende mot sjukvårdspersonal då misstanke fanns om att 

vara baktalad (Nyman et al., 2010). 

 

Upplevelser av att bli kränkt uppstod också hos personer med fetma när sjukvårdspersonal 

ignorerade dem genom att avfärda dem, inte lyssna till dem och undvika att beröra vikt-

problemet (Forhan, Law, Vrkljan & Taylor, 2010; Furber & McGowan, 2011; Malterud & 

Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 2008; Nyman et al., 2010; Puhl, Moss-Racusin, Schwartz 

& Brownell 2008b; Thomas et al., 2008). Hjälplöshet och besvikelse var känslor som fram-

kom när personer med fetma uppsökte sjukvården och blev bemötta på ett sätt som gjorde att 

de inte kände sig sedda (Nyman et al., 2010). Ytterligare upplevelser var att sjukvårds-

personal saknade intresse och engagemang för viktproblem och att hjälp och uppmärksamhet 

inte gavs. Känslorna var att det fanns ett större intresse för andra sjukdomar än för sjukdomen 

fetma, som ignorerades helt (Malterud & Ulriksen, 2010). Känslor av att inte bli trodd 

uppstod när sjukvårdspersonal inte lyssnade på personer med fetma och det upplevdes att 

sjukvårdspersonal drog egna slutsatser om varför fetman uppkommit eller varför viktnedgång 

uteblev (Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 2008; Nyman et al., 2010; Pain & 

Wiles, 2006). Upplevelser var också att sjukvårdspersonal i mötet med personer med fetma 

hade en bestämd uppfattning om hur mycket personerna åt eller rörde på sig (Brown, 

Thompson, Tod & Jones, 2006; Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 2008; Puhl 

et al., 2008b).  

But they [doctors] are not listening when I say … that I don´t drink soda 

and I don´t eat fast food…that I don´t do that, I do this. I feel like they are 

not listening (Merrill & Grassley, 2008. s 142). 
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Upplevelser av att fetman var i fokus 
När personer med fetma mötte sjukvårdspersonal upplevdes ett skuldbeläggande genom att 

alla problem menades härstamma från sjukdomen fetma. Upplevelser var att sjukvårds-

personal ständigt påpekade viktsituationen och påtalade fetma som det enda problemet och att 

om viktminskning skedde skulle alla andra problem försvinna. Alla dessa ständiga 

påpekanden medförde skuldkänslor (Furber & McGowan, 2011; Malterud & Ulriksen, 2010; 

Merrill & Grassley, 2008). Uppgivenhet uppstod också eftersom känslor var att det inte fanns 

något intresse från sjukvårdspersonal att bistå med hjälp till viktminskning (Brown et al., 

2006; Forhan et al., 2010). Känslor fanns att bli sedd som sin vikt och att sjukvårdspersonal 

bara såg till det yttre och inte brydde sig om den unika människan bakom den feta kroppen 

(Brown et al., 2006; Cossrow et al., 2001; Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 

2008). En situation beskrevs där en person kände sig direkt avfärdad som fet vid uppsökande 

av sjukvård för ett skadat knä och endast fick rådet att gå ner i vikt så skulle allt lösa sig, utan 

ytterligare undersökning och behandling (Malterud & Ulriksen, 2010).   

Upplevelser av förnedrande situationer 
Frustration och förnedring uppstod när känslor av att inte passa in i miljön framkom. 

Situationer som var förödmjukande uppkom när utrustning som inte var anpassad för 

personer med fetma fanns tillgänglig såsom stolar, liftar eller sängar, eller när sjukvårds-

personal inte visste hur de skulle få fram dessa hjälpmedel (Merrill & Grassley, 2008; Nyman 

et al., 2010; Pain & Wiles, 2006). Upplevelser av förnedring uppstod också genom att 

sjukvårdspersonal inte förstod att hjälpmedel behövdes eller när utrustning som inte var 

anpassad för personer med fetma användes (Nyman et al., 2010; Pain & Wiles, 2006). 

Berättelser där sjukvårdspersonal sprang runt hela avdelningen och letade efter passande 

liftselar eller större blodtrycksmanschetter förekom: 

I had to wait like a half an hour just for them to get my blood pressure 

because they had the wrong cuff. So then they had to go looking for the 

other one… The nurse was running around the office, ‘We need the bigger 

cuff. She can´t fit the other, and I was just like, ’Oh, my gosh!’ (Merrill & 

Grassley, 2008, s 141). 

Undersökningar inom sjukvården upplevdes förnedrande då sjukvårdspersonal inte hade 

förståelse för de problem som kunde uppstå när personer med fetma skulle genomgå 
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undersökningar och att dessa inte kunde utföras på grund av fysiska hinder. Svårigheter 

förekom att inta undersökningspositioner eller för sjukvårspersonal att komma åt på grund av 

att exempelvis magen var i vägen. Situationerna skapade känslor av skuld och självförakt 

(Furber & McGowan, 2011; Nyman et al., 2010).  

Upplevelser av att stigmatisering inte förekom 
En bekräftande attityd från sjukvårdspersonal skapade trygghet hos personer med fetma och 

känslan av att vara ”som alla andra” uppstod (Nyman et al., 2010). Med viktproblemet på 

agendan upplevdes bemötandet som positivt (Malterud & Ulriksen, 2010). Ett positivt 

bemötande från sjukvårdspersonal upplevdes som värdefullt då ömsesidig respekt skapade 

bättre följsamhet till behandlingar (Merrill & Grassley, 2008). Pinsamma och jobbiga 

situationer på grund av fetman blev avslappnade och trygga när sjukvårdspersonal 

uppmuntrade och bemötte på ett förtroligt och humoristiskt sätt. Ett leende på sjukvårds-

personalens läppar och gemensamma skratt skapade samhörighet och resulterade i en känsla 

av glädje (Nyman et al., 2010).  

The respect for him went up because he respected me, so I think I was 

more inclined to listen to him and to do what he asked me to do (Merrill 

& Grassley, 2008, s 143). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Datainsamlingen i studien gjordes via databaserna Cinahl, Medline, Psychinfo och Swemed+ 

för att hitta relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. Valda artiklar togs endast från 

Cinahl och Medline och flera av artiklarna återkom i båda databaserna. Sökningar i Psychinfo 

eller Swemed+ tillförde inga ytterligare artiklar. De databaser som användes valdes eftersom 

de ansågs vara lämpliga då de innehåller artiklar med stor bredd inom olika omvårdnads-

områden och genom att dessa databaser finns tillgängliga genom prenumerationer via 

biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. Troligen hade fler artiklar hittats om tillgång 

funnits till ytterligare databaser och sökning hade gjorts även i dessa.  

 

Sökorden som användes i studien var förhållandevis många. Alla sökord behövdes dock för 

att få ett uttömmande sökresultat som stämde mot syftet. För att hitta underlag för studien 

gjordes utökning av sökningen med hjälp av trunkering och fritextsökning. Under sökningen 

framkom artikelträffar som sedan visade sig inte stämma överens mot syftet och dessa föll 

därför bort. Många artiklar sållades även bort genom att titeln talade om att syftet i artikeln 

inte stämde till exempel artiklar som utgick från sjukvårdspersonalens perspektiv eller 

handlade om barn. Vid genomläsning av abstract föll ytterligare ett antal artiklar bort då det 

visade sig att artiklarna inte stämde överens mot syftet, exempelvis artiklar med kvantitativ 

analysmetod.  

 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara yngre än 15 år. Då fetma under de senaste 

decennierna har utvecklats till en vanlig folksjukdom (WHO, 2012b) kan synen på personer 

med fetma vara annorlunda idag jämfört med synen längre tillbaka i tiden. Eftersom 

artiklarna i föreliggande studie är förhållandevis nya speglar studien nutidens upplevelser av 

stigmatisering hos personer med fetma. Samtliga artiklar i studien var skrivna på engelska 

och då engelska inte är modersmål kan det kanske medföra att vissa feltolkningar av 

textmaterialet gjorts. Översättningarna diskuterades dock noggrant för att säkerställa att 

artiklarnas faktiska innehåll bevarades. Samtliga inklusionskriterier i studien visade sig vara 

lämpliga utifrån studiens syfte eftersom relevanta artiklar hittades.  
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Ingen geografisk avgränsning gjordes i artikelsökningen. Rogge, Greenwald och Golden 

(2004) menar att västvärlden har en gemensam syn på fetma som är negativ och att personer 

med fetma ses som svaga och att de saknar självbehärskning. Dock kan synen på fetma vara 

annorlunda i andra delar av världen. Till exempel visar Bodiva, Madu, Ezeokana och 

Nnedum (2008) i sin studie att personer med fetma i Afrika är stolta över sina kroppshyddor 

och att det tillhör det afrikanska arvet att vara storvuxen. Troligen förekommer inte 

stigmatisering av personer med fetma i länder där fetma förknippas med hälsa och välstånd. I 

studiens sökning hittades inga artiklar från andra länder än de som ingår i studien men 

troligen hade artiklar från andra länder inte påverkat resultatet eftersom föreliggande studie 

handlar om upplevelse av stigmatisering.  

 

De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån CASP (1993). Frågeställningarna i 

granskningsprotokollet diskuterades och svaren sammanställdes gemensamt för att säkerställa 

artiklarnas kvalitet. Samtliga utvalda artiklar höll hög kvalitet vilket innebar att gransknings-

poängen var över 80 %. Enligt Willman et al. (2006) är bedömning av artiklar subjektiv och 

övervärdering eller undervärdering av vissa faktorer kan ske. Kvalitetsgranskningen i 

föreliggande studie kanske hade utfallit annorlunda om den hade utförts av någon annan och 

detta kan möjligen ha påverkat resultatet eftersom någon eller några artiklar då kanske hade 

fallit bort. Syftet i vissa av de utvalda artiklarna stämde inte helt överens med föreliggande 

studies syfte. Till exempel var syftet i några av de valda artiklarna att belysa upplevelser hos 

personer med fetma i det dagliga livet. I artiklarnas resultat framkom dock upplevelser av 

bemötande från sjukvårdspersonal och artiklarna bedömdes därför vara relevanta och tillföra 

underlag till föreliggande studie. 

 

Analysen av insamlat textmaterial gjordes som en manifest innehållsanalys vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär en textnära tolkning. En manifest innehållsanalys är 

en lämplig analysmetod för nya forskarstudenter eftersom den underliggande meningen då 

inte behöver tolkas så djupt (Graneheim & Lundman, 2004) och därför valdes denna metod. I 

studien kan det finnas risk för att en djupare tolkning av innehållet i textmaterialet gjorts 

omedvetet utifrån förförståelse och detta kan ha påverkat resultatet. Arbetet med genom-

läsning och meningsenheter gjordes först var för sig och därefter diskuterades innehållet och 

meningsenheternas innebörd till dess att samstämmighet uppnåddes. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) skapas trovärdighet i kvalitativa studier då reflektion och 

resonemang görs så att enighet uppnås. I föreliggande studie gjordes därför allt övrigt arbete 
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tillsammans. Enligt Krippendorff (2004) får en meningsenhet inte hamna mellan två 

kategorier och samma meningsenhet får inte passa in under flera kategorier. Vidare menar 

Krippendorff (2004) att detta kan vara svårt att uppnå när en text handlar om människors 

upplevelser eftersom dessa kan hänga ihop så nära att de kan passa in i fler än en kategori. Då 

forskningsfrågan i studien är inom ett smalt område, upplevelse av stigmatisering, har 

gränserna mellan kategorierna varit hårfin och resultatet kanske hade sett annorlunda ut om 

någon annan hade utfört analysen. Under analysarbetet framkom det flera underkategorier 

och kategorier men efter ytterligare genomgång och resonemang uppstod nya kategorier och 

underkategorierna togs bort. De slutliga kategorierna svarade mot syftet i studien. Enligt Polit 

och Beck (2008) är det inte ovanligt att det under genomläsningen framkommer nya 

kategorier och kategoriöversikten är därför ett levande dokument. Under hela analysarbetet 

har förförståelse försökt att läggas åt sidan i möjligaste mån för att inte påverka utfallet av 

resultatet i studien. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är förförståelse den kunskap eller 

erfarenhet som finns sedan tidigare inom forskningsområdet. 

 

Deltagarna i de analyserade artiklarna var rekryterade genom annonser i tidningar och flyers 

samt via vårdcentraler eller viktminskningsenheter. Deltagarna fick själva anmäla intresse av 

att delta i studierna eller så blev de tillfrågade och var således inte slumpmässigt utvalda. 

Urvalsprocesserna kan ha medfört att personer som upplevt sig negativt bemötta anmält sig i 

större utsträckning till studierna än personer med positiva upplevelser, då syftet med 

studierna var klart för deltagarna redan vid anmälningstillfället. Denna urvalsmetod kan 

kanske ha påverkat utfallet av resultatet. I studierna deltog ett större antal kvinnor än män, 

428 kvinnor och 92 män. Enligt Hammarström (2005) kan kvinnors upplevelser, symtom och 

känslor visa sig annorlunda jämfört med män. Obalansen mellan antalet kvinnor och män i 

föreliggande studie kan eventuellt ha påverkat resultatet eftersom kvinnor kan uttrycka 

upplevelser annorlunda än män. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer upplevelser av kränkande attityder från sjukvårdspersonal i mötet 

med personer med fetma. Många upplevde att de hade blivit medvetet förnedrade av 

sjukvårdspersonal på grund av sin vikt genom nedsättande ord och kommentarer. Detta 

resultat stärks av Lewis et al. (2011) som i sin studie visar att det förekommer stigmatisering i 

mötet med hälso- och sjukvården. Även Hansson et al. (2010) menar att personer med fetma 

kan uppleva diskriminering och kränkande bemötande i mötet med sjukvårdspersonal. 
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Föreliggande studies resultat visar att det upplevdes som särskilt sårande när det kränkande 

bemötandet kom från sjukvårdspersonal. Puhl och Brownell (2006) menar att sjukvårds-

personal borde vara mer upplyst och fördomsfri i mötet med personer med fetma men istället 

framkom att ju högre BMI desto mer upplevdes att det förkom negativt bemötande. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade också att förväntningarna var att sjukvårdspersonal 

som yrkeskategori skulle ge hjälp och stöd men att så inte alltid var fallet. Enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är förhållandet mellan patient och 

sjukvårdspersonal tänkt att vara hälsobringande men istället kan ett vårdlidande uppstå vid ett 

negativt bemötande. Vårdlidandet som uppstår i en vårdrelation blir särskilt påfrestande då 

patienten går miste om det positiva som en god vårdrelation är tänkt att leda till.  

 

Resultatet i studien visar även att personer med fetma kände misstroende mot sjukvårds-

personal eftersom upplevelser var att sjukvårdspersonal inte trodde på deras berättelser. 

Resultatet stärks av Hansson et al. (2010) som menar att sjukvårdspersonals uppfattning var 

att personer med fetma var lata, omotiverade och att de hade ett undvikande beteende som 

gjorde att de inte tog ansvar för sin situation.  

 

Vidare framkommer det i resultatet att personer med fetma upplevde sig ignorerade och 

osynliga i mötet med sjukvårdspersonal. Känslorna i studien var att sjukvårdspersonal inte 

brydde sig om deras viktproblem och att de inte fick någon hjälp att ta tag i sin situation. 

Resultatet ligger i linje med Wadden et al. (2000) som i sin studie visar att personer med 

fetma är nöjda med sjukvården i allmänhet men upplever att det saknas hjälp och stöd när det 

handlar om sjukdomen fetma.  

 

I föreliggande studies resultat framkom upplevelser av att sjukvårdspersonal hade 

stigmatiserande uppfattningar om personer med fetma och därför var känslorna att 

sjukvårdspersonal ignorerade och såg det som meningslöst att ta upp fetmaproblematiken. 

Resultatet visar dock även motsatsen, nämligen att det inte alltid förekom upplevelser av 

stigmatisering i mötet med sjukvårdspersonal. Känslor av att sjukvårdspersonal engagerade 

sig och var tillgängliga för att ge hjälp och stöd till personer med fetma fanns. Engagemanget 

upplevdes positivt och gav trygghet och glädje. Detta resultat stärks av Fong, Bertakis och 

Franks (2006) som menar att personer med fetma upplever en större tillfredsställelse i mötet 

med sjukvårdspersonal än normalviktiga och att personer med ett högre BMI var mer nöjda i 
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mötet med sjukvårdspersonal än personer med lägre vikt. Post et al. (2011) menar att när 

sjukvårdspersonal lyfte fram viktproblemet i mötet med personer med fetma fanns en vilja att 

gå ner i vikt och i större utsträckning genomföra viktminskning.  

 

I resultatet visas att en del situationer och händelser i mötet med sjukvårdspersonal kunde 

upplevas som förnedrande. De förnedrande handlingarna var inte alltid menade som elaka 

utan gjordes utan eftertanke från sjukvårdspersonal. Upplevelser var att sjukvårdspersonal 

inte förstod hur förnedrande det var att inte passa in i den fysiska miljön eller hur jobbigt det 

var när sjukvårdspersonal uttalade behov av extra stor utrustning högt inför andra. Enligt 

Lissner (1998) kan personer med fetma vara känsligare än normalviktiga och uppleva sig lida 

av ett svårt handikapp och oftare anse sig bemötta på ett negativt sätt. Även Carr och 

Friedman (2005) menar att personer med fetma har lägre självacceptans och självkänsla 

vilket kan göra att de är känsligare och upplever fler förnedrande situationer än normal-

viktiga. Mold och Forbes (2011) menar att personer med fetma behöver bemötas på ett 

positivt sätt i mötet med sjukvårdspersonal för att känna tillit, inte bara till sjukvårdspersonal 

utan även till de medicinska beslut som krävs. Enligt Dahlberg et al. (2003) ligger ansvaret 

för att en vårdrelation blir positiv på sjukvårdspersonal och det är deras ansvar att bemöta 

personer på ett sådant sätt som gör att vårdlidande undviks. 

Slutsats 
Slutsatser som dras av resultatet är att konsekvenser av ett stigmatiserande bemötande 

gentemot personer med fetma kan leda till ett onödigt lidande. Personer som lever med 

sjukdomen fetma upplever ofta att fetman överskuggar allt i mötet med sjukvårdspersonal 

och leder till ett undvikande av att söka hjälp. I slutändan skapar detta ett onödigt 

vårdlidande. 

 

Det finns mycket forskning inom området fetma men förhållandevis lite forskning som 

belyser personernas upplevelse av bemötandet från sjukvårdspersonal. Studier finns som är 

gjorda med en kvantitativ ansats och dessa belyser att stigmatisering förekommer av personer 

med fetma men inte hur detta upplevs. Det kan därför vara av vikt att ytterligare forskning 

görs utifrån en kvalitativ ansats för att öka förståelsen för hur personer med fetma kan 

uppfatta stigmatiseringen i mötet med sjukvårdspersonal.  
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Självständighet 
Bakgrundsarbetet har i alla delar gjorts gemensamt. Under analysen har artiklarna lästs 

igenom var för sig och meningsenheter har plockats ut var för sig. Därefter har analysarbetet 

fortsatt gemensamt. Resultatet och diskussionen har varit ett gemensamt arbete. Korrektur-

läsning har gjorts var för sig vid ett flertal tillfällen och därefter har korrigeringar gjorts efter 

samråd. Under hela arbetet har skribenterna var för sig läst på bakgrundsfakta, letat efter 

källor och sökt efter material till bakgrund och diskussion. Skribenterna har var för sig läst på 

för att skaffa sig kunskap om hur en kandidatuppsats ska skrivas vad gäller till exempel 

sökning, kvalitetsgranskning, innehållsanalys och resultatskrivning. 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i Cinahl. Avgränsningar: Engelska, peer reviewed, ålder över 19 år. Siffror inom parentes visar tidigare funna artiklar. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar Titel  
Obesity AND Stigma 21 120830 12 2 A qualitative study of 

experiences of women 
who are obese and 
pregnant in UK. 
 
Being ’fat’ in today’s 
world: a qualitative study 
of the lived experiences 
of people with obesity in 
Australia 

Obesity AND Attitude 25 120830 0 0  

Obesity AND Attitude to 
obesity 

25 120830 11 0  

Obesity AND Patient 
attitudes 

44 120830 3 1 Women stories of their 
experiences as 
overweight patients 

Obesity AND Attitude to 
illness 

12 120830 0 0  

Obesity AND Nurse-patient 
relations  

15 120830 2 0  
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i Cinahl (fortsättning). Avgränsningar: Engelska, peer reviewed, ålder över 19 år. Siffror inom parentes visar tidigare funna artiklar. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar Titel  
Obesity AND Nurse attitudes 
 

14 120830 1 0  

Obesity AND Discrimination 19 120830 6 0 (1)  
Obesity AND Life 
experiences 

21 120830 4 2(2) The experience of 
participation in everyday 
occupations for adults 
with obesity 
 
Obese women’s 
experiences of 
encounters with 
midwives and physicians 
during pregnancy and 
childbirth 

Obes* AND Life experiences 34 120830 2 1(4) Understanding weight 
stigmatization 
 
 

Obes* AND Stigma 22 120830 2 0(2)  
Obesity AND Primary care 
support  

2 120830 2 0  

Obes* AND Experiences  258 120830 30 1(4) The experience of being 
disabled and obese 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i Medline. Avgränsningar: Engelska, All adult. Siffror inom parentes visar tidigare funna artiklar. 

 

 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar Titel  
Obesity OR Overweight 
AND Attitude 

78 120831 7 0  

Obesity OR Overweight 
AND Attitude of health 
personnel 

140 120831 15 0(2)  

Obesity OR Overweight 
AND Nurse- patient relations 

18 120831 0 0(1)  

Obesity OR Overweight 
AND Discrimination 

4 120831 0 0  

Obesity OR Overweight 
AND Prejudice 

131 120831 15 0(1)  

Obesity OR Overweight 
AND Health personnel 

32 120831 0 0  

Obesity OR Overweight 
AND stigma* 

123 120831 25 1(7) Weight stigmatization 
and bias reduction: 
perspectives of 
overweight and obese 
adults 

Obesity OR Overweight 
AND Experiences  

180 120831 20 1(4) Obesity in general 
practice 
 
 

Obesity OR Overweight 
AND Primary care support 

5 120831 3 1 Primary care support for 
tackling obesity: A 
qualitative study of the 
perceptions of obese 
patients 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll - CASP 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll - CASP 
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Bilaga 2 Granskningprotokoll - CASP 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Kvalitet 
Brown, I., Thompson, J., Tod, 
A., & Jones, G. 
2006 
Storbritannien  

Primary care support for 
tackling obesity: A 
qualitative study of the 
perceptions of obese patients 

 Utforska patienter med 
fetma erfarenheter och 
upplevelser av stöd inom 
primärvården 

Kvalitativ studie 
Grounded theory 
Semistrukturerade 
intervjuer 

 28 deltagare, 10 män och 18 kvinnor. 
Rekrytering skedde via fem 
vårdcentraler. Rekrytering gjordes för 
att få ett brett urval av deltagarnas 
sociala bakgrund 

Hög 

Cossrow, N.H.F., Jeffery, R.W., 
& McGuire, M.T. 
2001 
USA 

Understanding weight 
stigmatization: A focus group 
studie 

Förstå upplevelsen av 
viktstigmatisering som den 
är beskriven av dem som 
upplever den 

Kvalitativ studie 
Fokusgrupper med 
intervjuer 

32 deltagare, 15 män och 17 kvinnor. 
Kvinnor och män delades in i olika 
grupper. Rekrytering skedde genom 
annonser i tidningar och flyers sattes 
upp på allmänna platser. 

Hög 

Forhan, M.A., Law, M.C., 
Vrkljan, B.H., & Taylor, V.H. 
2010 
Canada 

The experience of 
participation in everyday 
occupations for adults with 
obesity 
 

Beskriva upplevelsen av att 
delta i aktiviteter i det 
dagliga livet hos personer 
som behandlas för fetma 

Kvalitativ studie. 
Beskrivande 
fenomenologi. 

Tio deltagare, tre män och sju 
kvinnor. Intervjuer. Rekrytering 
skedde genom inbjudan till personer 
som var inskrivna på ett 
viktminskningsprogram. 

Hög 

Furber, C.M., & McGowan, L. 
2011 
Storbritannien 

A qualitative study of the 
experiences of women who 
are obese and pregnant in the 
UK 

Utforska erfarenheter 
relaterade till fetma under 
graviditeten 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

19 deltagare, samtliga kvinnor. 
Rekrytering gjordes av kvinnor med 
BMI över 35 som gjorde test för 
graviditetsdiabetes. 

Hög 

Malterud, K., & Ulriksen, K. 
2010 
Norge 

Obesity in general practice Undersöka hur patienter med 
fetma upplever 
allmänläkares förmåga att 
bemöta deras viktproblem 

Kvalitativ studie 
Fokusgrupper med 
intervjuer 

13 deltagare fem män och åtta 
kvinnor.  
Kvinnor o män delades in i olika 
grupper. 
Rekrytering skedde genom ett 
rehabiliteringscenter för överviktiga. 

Hög 

Merrill, E., & Grassley, J. 
2008 
USA 

Women´s stories of their 
experiences as overweight 
patients 

Belysa kvinnors upplevelse 
av att vara överviktiga 
patienter i mötet med hälso-
och sjukvården och med 
sjukvårdsperonal 

Hermeneutisk 
fenomenologi 
Storytelling 
Feministisk teori 

Åtta deltagare, samtliga kvinnor. 
Djupintervjuer. 
Rekrytering via annonser i tidning och 
på anslagstavlor. 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Kvalitet 
Nyman, V.M.K., Prebensen, 
Å.K., & Flensner, G.E.M. 
2010 
Sverige 

Obese women´s experiences 
of encounters with midwives 
and physicians during 
pregnancy and childbirth 

Beskriva hur kvinnor med 
fetma upplever mötet med 
barnmorskor och läkare 
under graviditet och 
förlossning 

Kvalitativ studie 
Empirisk 
fenomenologisk 
psykologisk metod. 
Intervjuer 

Tio deltagare, samtliga kvinnor. 
Rekrytering skedde genom en 
mödravårdscentral av gravida 
kvinnor med ett BMI över 30. 

Hög 

Pain, H., & Wiles, R. 
2006 
Storbritannien  

The experience of being 
disabled and obese 

Utforska upplevelser av att 
lida av svår fetma och hur 
hjälpmedel möter 
deltagarnas behov 

Kvalitativ studie 
Grounded theory 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Sex deltagare. Två män och fyra 
kvinnor. 
Rekrytering skedde genom förfrågan 
via personal i affärer som sålde 
hjälpmedel respektive kläder. 

Hög 

Puhl, R.M., Moss-Racusin, 
C.A., Schwartz, M.B., & 
Brownell, K.D. 
2008 
USA 

Weight stigmatization and 
bias reduction: perspectives 
of overweight and obese 
adults 

Undersöka erfarenheter av 
att vara föremål för 
viktstigmatisering och se 
skillnader mellan kön och 
grad av övervikt 

Kvalitativ studie 
Frågeformulär med 
öppna frågor 

Två grupper med 118 respektive 200 
deltagare. Totalt 44 män och 274 
kvinnor. 
Rekrytering gjordes via annons i en 
medlemstidning hos en 
viktminskningsorganisation 

Hög 

Thomas, S.L., Hyde, J., 
Karunaratne, A., Herbert, D., & 
Komesaroff, P.A. 
2008 
Australien 

Being ”fat” in today´s world: 
a qualitative study of the 
lived experiences of people 
with obesity in Australia 

Undersöka upplevelser av 
fetma och påverkan från 
socio-kulturella faktorer 

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer 

76 deltagare, 13 män och 63 kvinnor 
Rekrytering gjordes via annons i en 
daglig tidning. 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 
Half of participants stated that they had 
been humiliated or had derogatory 
comments made about their weight by 
health professionals (Thomas et al., 
2008).  

Upplevelser av att ha blivit förödmjukad 
eller fått nedsättande kommentarer om 
sin vikt 

Förödmjukad Upplevelser av kränkande attityder  

These women´s experiences of antenatal 
care neglected their feelings as expectant 
mothers to the extent that some felt 
ignored (Furber & McGowan., 2011). 

Upplevelser att vården inte tog hänsyn 
till deras känslor- kände sig ignorerade 

Känslorna ignoreras Upplevelser av kränkande attityder  

His worries about prostate cancer were 
not even given the time for discussion, 
because his problems were interpreted as 
obesity side effects by the doctor before 
any history was taken (Malterud & 
Ulriksen, 2010). 

Problemen tolkades utifrån fetman innan 
ens anamnesen var tagen 

Fetma i fokus Upplevelser av att fetman var i fokus 

“Oh yeah. If you go into the doctor, that 
is the first thing they want to talk about, 
your weight. It´s like, excuse me, I came 
in here because my left ovary is 
throbbing and it doesn´t have any-thing 
to do with me being over-weight” 
(Cossrow et al., 2001). 

Fetman tas upp direkt trots att det är 
något annat personen sökt för 

Fetmaproblem i fokus Upplevelser av att fetman var i fokus 

One participant reported being left on 
the floor in the wheelchair because no 
hoist was suitable for people of the 
participants weight and another of staff 
using slings that were to small (Pain & 
Wiles, 2006). 

Hjälpmedel som inte passade eller 
användande av felaktig utrustning 

Ej passande utrustning Upplevelser av förnedrande situationer 

Examinations were experienced as 
frustrating, and effort were made to help 
by lifting up the stomach (Nyman et al., 
2010). 

Undersökningar upplevdes som 
frustrerande 

Frustrerande undersökningar Upplevelser av förnedrande situationer 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 
Seeing smile on the caregiver´s lips and 
laughing together was encouraging and 
created affinity (Nyman et al., 2010). 

Positivt bemötande var uppmuntrande 
och skapade samhörighet 

Positivt bemötande Upplevelser av stigmatisering inte 
förekom 

”The respect for him went up because he 
respected me, so I think I was more 
inclined to listen to him and to do what 
he asked me to do” (Merrill & Grassley, 
2008). 

Det var lättare att följa givna råd när 
upplevelse fanns att doktorn lyssnade 

Följsamhet vid positivt bemötande Upplevelser av att stigmatisering inte 
förekom 
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