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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Antalet personer med övervikt och fetma ökar världen över. För personer som 
lider av övervikt eller fetma ökar risken för följdsjukdomar således är det vanligt att denna 
grupp har täta kontakter med hälso- och sjukvården. För att kunna ge bästa möjliga vård krävs 
kunskap och förståelse för deras upplevelse, något som bäst återfinns hos patienterna. Syfte: 
Denna studie syftar till att belysa hur personer med övervikt eller fetma kan uppleva möten 
med hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie, och 
åtta vetenskapliga artiklars kvalitativa resultat analyserades med hjälp av en manifest 
innehållsanalys. Resultat: Personer med övervikt eller fetma kunde uppleva att de blev 
verbalt kränkta, diskriminerade, och att de inte fick stöd av hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Slutsats: Tolkningen av resultatet utifrån dessa åtta vetenskapliga artiklar indikerar att 
personer med övervikt eller fetma kan genom sina upplevelser uppleva ett onödigt 
vårdlidande och detta skulle kunna leda till att de avstår från att söka vård.   
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INTRODUKTION 
Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem som ständigt ökar och är enskilt det 
hälsoproblem som leder till flest dödsfall årligen (Garip & Yardley, 2011). Medvetenheten 
gällande följdsjukdomar och risk för förtidig död har orsakat en negativ samhällssyn där Puhl 
och Browell (2001) menar att personer med övervikt eller fetma kan betraktas som både lata 
och mindre begåvade. Om denna negativa samhällssyn också reflekteras bland hälso- och 
sjukvårdspersonalen är det troligt att möten mellan dessa personer och personal kan bli 
negativt påverkat (Ogden & Hoppe, 1998). Således ter det sig viktigt att belysa hur patienter 
med övervikt eller fetma kan uppleva mötet med hälso- och sjukvårdpersonalen. Kunskap 
kring detta bör kunna skapa förståelsen för hur dessa personer kan uppleva mötet och kan 
hjälpa till att kvalitetssäkra mötet så att denna grupp kan uppleva välbefinnande.  

  

BAKGRUND  

Personer med övervikt eller fetma 
Varje år ökar antalet personer med övervikt och fetma världen över, ett stort hälsoproblem 
som är en viktig och uppmärksammad hälsofråga globalt. Studier visar att så mycket som en 
och en halv miljard människor (2011) är överviktiga (Garip & Yardley, 2011) och att en 
tredje del av dem har så stor övervikt att övervikten klassificeras som fetma (World Health 
Organisation [WHO], 2007). Övervikt och fetma är vanligt hos såväl män som kvinnor men 
är vanligast förekommande bland män där den största andelen personer som insjuknar i fetma 
är i åldersspannet 45 – 64 år (Paulsson, Karlsson & Wadman, 2008).  

 

Övervikt innebär att det finns en onaturligt stor ansamling fett i kroppen. När andelen 
kroppsfett är extrem i förhållande till kroppens längd klassificeras tillståndet som fetma. 
Fetma är en kronisk metabolisk sjukdom och innebär en rad risker (Statens Beredning för 
medicinsk Utvärdering [SBU], 2002). Övervikt belastar såväl kroppens skelett, som dess 
organ och innebär på sikt en försämrad hälsa. Såväl övervikt som fetma innebär stor risk att 
insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och kan leda till för tidig död. Dessutom tyder studier på 
att personer med övervikt eller fetma oftare drabbas av depressioner och vissa typer av 
cancersjukdomar (Garip & Yardley, 2011). De förhållanden som påverkar en persons vikt är 
energiintag mot energiförbrukning, dessutom så påverkar såväl genetiska, biologiska, 
psykologiska, kulturella samt sociala faktorer (Melin 2001). Det vanligaste sättet att fastställa 
om en person är överviktig är genom att räkna ut BMI – Body Mass Index. BMI är en 
uträkning som ställer personens vikt mot dess längd. Genom att jämföra förhållandet mellan 
längd och vikt tas ett siffervärde fram. Siffervärdet motsvarar sedan en kategori som 
definierar hälsostatus i form av undervikt, normalvikt, övervikt och fetma (Heitmann, 1991) 
När BMI värdet är över 30 så klassificeras övervikten som fetma och därmed som en 
sjukdom, eftersom det markant ökar risken för att få olika följdsjukdomar och kan förvärra de 
sjukdomar som personen redan har. 

 
Studier har visat att personer med övervikt eller fetma ofta upplever fördomar från andra 
människor. Enligt Sloper (2000) är en upplevelse något högst individuellt där två människor 
aldrig upplever exakt samma sak. I en relation eller ett möte, tillexempel i ett vård möte 
upplever patienter många olika känslor som skapar en upplevelse. Det kan vara trygghet, 
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lättnad, och välbehag, men också diskriminering, förödmjukelse eller ilska (Bidgood & 
Buckroyd , 2005). Enligt Poon och Tarrant (2009) har ofta personer med övervikt en lägre 
självkänsla och dålig kroppsuppfattning och kan uppleva den egna kroppen som en fiende, 
detta eftersom kroppen inte går att kontrollera (ibid). När en person drabbas av en kronisk 
sjukdom uppstår ofta ett lidande till följd av existentiella kriser där personen kan ifrågasätta 
såväl den egna rollen i samhället som meningen med livet (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) 
menar vidare att det inte är ovanligt att personer som lider av en kronisk sjukdom kan 
upplever såväl ångest, som skam, skuld och sorg (ibid). Personer med övervikt eller fetma kan 
begränsas i sitt dagliga liv och hindras från vardagliga aktiviteter, något som kan orsaka en 
upplevelse av att vara fast i den egna kroppen, en upplevelse som enligt Dahlberg, Suserud, 
Nyman och Fagerberg (2003) kan bero på att kropp och själ är förankrade i varandra och inte 
går att skilja åt.   

  

Samhällets syn på personer med övervikt och fetma  
Historisk sett har fördomar emot personer med övervikt funnits under en längre tid. Det går 
inte att förbise den religiösa påverkan som från början ligger till grund för de negativa 
attityder mot personer med övervikt och fetma som återfinns än idag. Övervikt var förr ett 
tecken frosseri, en av de sju dödssynderna, något som föraktades och gav sken av brist på 
disciplin, svag självkontroll och dålig hälsa (Schwartz, 1986). Fördomar mot personer med 
övervikt har levt kvar och idag finns en samhällssyn där övervikt och fetma ses som 
självförvållat. Personer med övervikt eller fetma är således en utsatt samhällsgrupp (ibid). I en 
studie av Puhl och Browell (2001) där bland annat medias syn på personer med övervikt eller 
fetma har kartlagts, framkommer att den bild som media speglar ofta är negativ, i samma 
studie framkommer även att personer med övervikt och fetma ofta har det svårare under 
skolgången och i arbetssituationen på grund av diskriminering och fördomar. 

 

Tidigare forskning visar att när patienter med övervikt eller fetma söker medicinsk hjälp 
bemöts de ofta av negativa förutfattade meningar från hälso- och sjukvårdspersonal (Till 
hälso- och sjukvårdspersonal räknas personer som innehar en legitimerad yrkestitel samt 
personer som biträder legitimerade yrkesutövare vid patientvård). Bland annat bär personer 
med övervikt eller fetma ofta på upplevelser av misslyckad viktnedgång, något som kan 
orsakar att de känner sig underlägsna i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal (Bidgood & 
Buckroyd, 2005). I en studie av Mercer och Tessier (2001) framkommer att en del hälso- och 
sjukvårdspersonal inte upplevde någon entusiasm i deras arbete med personer med övervikt 
och fetma, då flera av dem upplevde att de här personerna saknade motivation till att gå ner i 
vikt och på så sätt förändra deras livssituation. I en studie av Ogden och Hoppe (1998) delgav 
sjuksköterskorna att de upplevde arbetet med personer med övervikt eller fetma som fysiskt 
såväl som psykiskt krävande. Det framkommer att några av de deltagande sjuksköterskorna 
hade ett negativt bemötande mot personer med övervikt eller fetma delvis som en följd av den 
arbetsbelastning som de upplevde (Ogden & Hoppe, 1998). Andersen, Saribay och Thorpe 
(2008) menar att en förutsättning för att en person skall kunna känna sig välkommen och väl 
omhändertagen i en vårdsituation så krävs ett gott bemötande från hälso- och 
sjukvårdspersonal där såväl respekt som vänlighet och entusiasm är viktiga beståndsdelar. 
Enligt Attress (2001) så är hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarig för bemötandet av 
patienter och behöver således även i de situationer då de upplever frustration, uppträda på ett 
sätt så att patienten känner sig professionellt bemött och att mötet inte påverkas av 
personalens egna synsätt och personliga åsikter. För att hälso- och sjukvårdspersonalen skall 
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kunna värna om och respektera patienters lika värde krävs etisk kompetens och 
yrkeskunnande, något som bland annat kan utvinnas genom fördjupning av patienters 
upplevelser i olika situationer (Johansson, 2005). När hälso- och sjukvårdspersonalen saknar 
kunskap om bemötande och relationer så är det troligt att patienten kan uppleva såväl ett 
onödigt vårdlidande som ett ökat sjukdomslidande (Dahlberg et al., 2003). 

 

Omvårdnadsteoretisk bakgrund - Vårdlidande.  
Lidande är en del i alla människors liv. Livet består av återkommande lidande i olika former 
och står unikt för den person som upplever det. Hälso- och sjukvårdspersonal ställs dagligen 
inför ett möte med personer som upplever lidande och  har ett stort ansvar i att bekräfta och se 
varje patients lidande som unikt och viktigt. Ur vårdvetenskapligt perspektiv skall såväl 
psykisk som fysiskt lidande förhindras för att skapa förutsättningar för ett ökat välbefinnande 
(Dahlberg et al., 2003). Lidandet i sig behöver inte vara en sjukdom eller ett tillstånd. 
Eriksson (1994) beskriver lidande genom att dela in det i tre delar; livslidande, 
sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är det lidande som livet i sig innebär, ett 
existensiellt lidande som blir påtagligt i stressiga och hotfulla situationer och som alla 
människor någon gång upplever. Sjukdomslidande är det lidande som uppstår i samband med 
sjukdom, exempelvis de symtom och krämpor som sjukdomen orsakar. Sjukdomslidande kan 
vara fysisk smärta, men kan också bestå av själsliga eller andliga aspekter så som så som 
skuld, skam och förnedring som knyts till sjukdomen eller behandling. Vårdlidande är det 
lidande som uppstår i en vårdsituation då vårdpersonalens personliga brister och inkompetens, 
samt brist på reflektion påverkar patientens välbefinnande. Kränkningar, allmänna 
bestraffningar, ett fördömande genom att inte se patientens behov eller att inte tillgodose de 
behov patienten har kan vara del i vårdlidandet (Eriksson, 1994). 

 

 För att lindra lidande och hjälpa patienter till ökat välbefinnande, krävs det att hälso- och 
sjukvårdspersonalen tillgodoser patientens behov av vård samtidigt som de respekterar och 
bekräftar patienten i den situation som den befinner sig i (Dahlberg et al., 2003). För detta 
krävs kunskap. Genom att belysa hur personer med övervikt eller fetma kan uppleva mötet 
med hälso- och sjukvårdspersonalen skulle finns en förhoppning att öka kunskapen och 
förståelse, då kunskap och förståelse är viktigt i vården och mötet med de här personerna. 
Enligt SBU (2002) finns en risk i att personer som upplever lidande i samband med vård, 
slutligen väljer att inte uppsöka vård i akuta lägen. En situation som skulle kunna få 
konsekvenser och innebära onödigt lidande. 

 

SYFTE 
Studie syftar till att belysa hur personer med övervikt eller fetma kan uppleva möten med 
hälso- och sjukvårdspersonal.  
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METOD  
Denna litteraturstudie inkluderar vetenskapliga artiklar som redovisar studier med en 
kvalitativ ansats. Artiklarnas resultat del analyserades med en manifest innehålls analys enligt 
Graneheim & Lundmans beskrivning (2004).  

 
Datainsamling och Urval 
I en litteraturstudie kommer all data ursprungligen från vetenskapliga artiklar eller rapporter 
(Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). En vetenskaplig artikel är baserad på ett 
forskningsresultat, där såväl forskning som sammanställning är gjord av forskare, detta för en 
akademisk målgrupp. Dessutom skall vetenskapliga artiklar vara granskade av experter inom 
ämnet före publicering (Polit & Beck, 2008). De vetenskapliga artiklarna var tidigare 
empiriska studier med innehåll som avhandlade valt problemområde, de söktes systematiskt, 
granskades kritiskt och sammanställdes slutligen i en litteraturöversikt (Forsberg & 
Wengström, 2008).  

 

Artikelsökningen genomfördes i referensdatabaserna Cinahl (Cumulative Index to Nurse and 
Allied HealthLliterature) och Medline. Cinahl är en databas som omfattar närmare 2,2 
miljoner artiklar med referenser från mängder av tidskrifter. I databasens register finns 
indexerade artiklar från 1981. Referensdatabasen Cinahl valdes i ett första skede då den har 
ett stort utbud av artiklar i fulltext som avhandlar omvårdnadsvetenskap. Sökningarna 
kompletterades därefter i referensdatabasen Medline eftersom denna till största del består av 
data som avhandlar medicin och omvårdnad. Medline har dessutom dagliga uppdateringar 
vilket ansågs öka chanserna till att hitta relevant och aktuell forskning (Willman et al., 2011). 

 

Inför databassökningen fastställdes en rad inklusions- och exklusionskriterier. Deltagarna i 
studierna skulle ha fyllt 18 år, och lida av övervikt eller fetma. Samtliga deltagare skulle ha 
varit i kontakt med sjukvård och sjukvårdspersonal och på så sätt bära på upplevelser av 
vårdpersonalens bemötande. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och september 
år 2011 samt beskriva studier som har använt en kvalitativ ansats. Ingen avgränsning gällande 
deltagarnas kön gjordes. Samtliga artiklar som användes var Peer Reviewed, vilket innebär att 
materialet på förhand var granskat av experter inom ämnet (Willman et. al., 2011). Samtliga 
artiklar skulle vara av god kvalité och tilldelas grad I i kvalitetsgranskningen. Granskningen 
genomfördes med hjälp av ett granskningsprotokoll framtaget av Willman et al. (2011) enskilt 
av båda författarna. De enskilda granskningarna jämfördes därefter, för att säkerställa en 
likvärdig bedömning av studiernas kvalitet (Bilaga 1). 

   

Sökorden som användes i databassökningarna var följande; attitude, patient, experience, 
health care ,health employees, nurses, obesity, experiences, lived experiences, behavior, 
discrimination, overweight och disease. Sökorden kombinerades med varandra och med den 
booleska sökoperatorn ”AND”. Motivet bakom valet av att använda den booleska 
sökoperatorn ”AND” var att i största möjliga mån begränsa databas träffarna och göra dem 
precisa mot syftet med studien (Bilaga 2). Enligt Willman et al. (2011) är det fördelaktigt att 
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använda booleska sökoperatörer för att ringa in ett så brett område av data som möjligt 
samtidigt som sökningen förblir inriktad mot valt problemområde. Samtliga ord var så kallade 
MeSH-termer/Cinahl headings vilket innebär att de var ämnes ord som ingår i databasernas 
uppslagsverk och det är utifrån de orden som artiklarna är indexerade (Willman et al., 2011).  

 
Sökningarna resulterade i totalt 806 träffar. I ett första skede plockades de artiklar ut som 
hade en rubrik som motsvarade syftet, totalt 69 artiklar. Dessa artiklars abstrakt lästes igenom 
och 49 artiklar exkluderades då dessa inte svarade mot denna studies syfte och nio artiklar då 
de beskrev studier med en kvantitativ ansats. I de fall då såväl rubrik som abstrakt motsvarade 
syftet med studien lästes artiklarna i sin helhet. Totalt lästes elva artiklar i sin helhet. Därefter 
kvalitetsgranskades artiklar av båda författarna enskilt (Bilaga 1). Granskningsprotokollet 
avhandlade en rad ja/nej frågor och avslutades med en försvarsfråga. Bland annat undersöktes 
om ett etiskt resonemang framgick tydligt, om urvalsgruppen var relevant för studien och ifall 
metoden var väl beskriven. I de fall där artikeln hade ett innehåll som motsvarade ett positivt 
svar på frågan tilldelades den 1 poäng. Negativt svar gav noll poäng. Poängen omvandlades 
därefter till procent och de artiklar med 80-100 procent positivt svar på frågorna tilldelades 
gradering I, vilket innebar att artikeln kan anses vara av god kvalité (Bilaga 1). Efter 
genomförd kvalitetsgranskning återstod åtta artiklar med gradering I. Dessa åtta artiklarna låg 
sedan till grund för analysen (Bilaga 3).   
 

Dataanalys 
Syftet med en innehållsanalys är att tolka data för att identifiera likheter och olikheter i det 
rubricerade materialet (Polit & Beck, 2008). Då syftet med studien var att belysa upplevelser, 
var det lämpligt att använda en metod med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats ämnar 
undersöka olika fenomen, såsom upplevelser och tidigare erfarenheter, detta för att skapa en 
ökad förståelse och fördjupning inom ett avgränsat problemområde (Forsberg & Wengström, 
2008). 

 

Analysen genomfördes med inspiration av den metod som Graneheim och Lundman (2004) 
beskriver. Samtliga artiklar lästes först igenom grundligt av båda författarna var för sig för att 
skapa en uppfattning om deras innehåll. Sedan lästes artiklarna noga igenom ett flertal gånger 
för att skapa en helhetsbild av deras innehåll och på så sätt kunde en förståelse utvinnas av det 
som beskrevs. När en samlad uppfattning över innehållet i samtliga artiklar hade utbringats 
lästes artiklarnas resultat enskilt igen av de bägge författarna och meningsbärande enheten 
identifierades och markerades med en färgad penna. Polit och Beck (2008) beskriver en 
meningsenhet som en bärande del av en text. Det kan vara ord, meningar eller hela stycken. 
När dessa delar hör ihop i ett sammanhang och bildar ett innehåll skapar de en meningsenhet. 
Eftersom analysen skulle vara manifest, fanns en strävan att inte påverka analysen med det 
egna synsättet och inte leta efter dolda budskap i texten. Graneheim och Lundman (2004) 
menar dock att en viss tolkning av innehållet är nödvändig för att få ett begripligt resultat. 
Innebörden blev att bara det som klart och tydligt framgick och beskrev en upplevelse eller en 
känsla från patientens sida där vårdpersonalens bemötande avhandlades markerades. Därefter 
jämförde författarna meningsenheterna och en diskussion gällande meningsenheternas 
motsvarighet till syftet genomfördes. När meningsenheterna var färdigidentifierade och 
markerade plockades de ut och sammanställdes i ett textdokument. Totalt identifierades 101 
meningsenheter och genom användning av mjukvaruprogrammet Microsoft Excel kunde en 
enkel översikt över meningsenheterna skapa, vilket förenklade överblicken i den vidare 
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analysen. Meningsenheterna kondenserades därefter vilket innebär att texten kortades ner och 
fyndet i meningsenheten synliggjordes (Bilaga 4). Meningen med kondensering är korta ner 
meningsenheten men utan att kompromissa på innehållet, göra meningsenheterna korta och 
koncisa och med ett framträdande fynd (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade 
meningsenheterna såväl som artiklarna numrerades sedan med motsvarande siffra för att 
enkelt kunna återgå till primärkällan. I samband med kondenseringen översattes 
meningsenheterna till svenska, då engelska inte var modersmål för någon av författarna 
användes ett engelskt lexikon för att försäkra att meningsenheterna blev korrekt översatta och 
inte feltolkades på grund av språkliga brister. När kondenseringen var genomförd återstod 
kodning av meningsenheterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kod en sorts 
etikett på en meningsenhet som snabbt förklarar meningsenhetens innehåll. Genom kodning 
synliggjordes huvudfyndet ytligare i meningarna, detta genom abstrahering. Men abstrahering 
menas att innehållet i meningsenheten framhävs på en högre logisk nivå, vilket förenklar 
sammanställningen av fynd. Genom att abstrahera meningsenheterna utvinns utrymme för 
reflektion på en mer logisk nivå och likheter och olikheter meningsenheterna i mellan blir 
tydligare, vilket förenklar kategoriseringen (Coffey & Atkinson, 1996). När samtliga 101 
meningsenheter var kodade identifierades likheter och olikheter, utifrån dem kategoriserades 
de sedan (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna skulle vara så tydliga att koderna bara 
kunde motsvara en kategori (Krippendorff, 2004). Totalt resulterade analysen i två kategorier; 
upplevelsen av stöd och upplevelse av kränkning (Bilaga 4). 

 

Etiskt övervägande 
 Artiklarna som ingick i studien hade granskats och godkänts av en etisk kommitté. 
Deltagarna var med i studien av frivillig basis. I samtliga studier framgick det tydligt att 
patienterna haft möjligheten att avbryta sitt deltagande. Målet med denna uppsats ha varit att 
på ett sanningsenligt sätt tolka de resultat och svar som har konstaterats efter 
sammanställningen av artiklarna. 

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i två kategorier; upplevelser av stöd och upplevelse av kränkning.  

 

Upplevelse av stöd 
I två av studierna (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008; Ward, Gray & Paranjape, 2009) 
framkom att personer med övervikt eller fetma kunde uppleva att hälso- och sjukvårds 
personal ofta var irriterade, oengagerade, nedsättande och visat brist på respekt i bemötandet 
mot dem. Detta resulterade i att de här personerna kunde upplevde avsaknad av stöd. I 
Malterud och Ulriksen (2010) studie framkom att hälso- och sjukvårdspersonal i sitt 
bemötande kunde utstrålade avsaknad av tid och intresse, något som flera deltagare upplevde 
som bristande stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen (ibid). 
 

But they (doctors) are not listening when I say … that I don´t drink soda and that I don´t 
eat fast food  ...that I don´t do that, I do this, I feel like they are not listening, they don´t 
care. It´s like they are too busy to stop and listen (Merrill & Grassley, 2008, s 142)   
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Motsatta upplevelser kunde också framkomma och i studierna av Malterud och Ulriksen 
(2010) samt av Ward et al. (2009) tydliggjordes det att när följdsjukdomar till övervikten eller 
fetman uppstod så kunde deltagarna uppleva att stödet från hälso- och sjukvårdspersonalen 
ökade. I två av studierna upplevde flera deltagare också att ett gott bemötande hade funnits 
vid mötet med hälso- och sjukvården, något som kunde upplevas som stödjande. (Brown, 
Thompson, Tod & Jones, 2005; Merrill & Grassley, 2008).   

Seven years ago, my diabetes was diagnosed. Then suddenly my GP said that something 
had to be done because he was competent on diabetes… Finally, I received some help 
(Malterud, & Ulriksen, 2010, s. 207). 

 

Upplevelse av kränkning 
I flera studier upplevde hälften av deltagarna att de i bemötandet från vårdpersonalen blivit 
förödmjukade eller kränkta genom nedsättande kommentarer gällande deras utseende och 
vikt. Flera av de kvinnliga deltagarna uppgav att de på grund av kränkningar från hälso- och 
sjukvårdspersonalen upplevt lidande i vårdsituationen (Merrill & Grassley, 2008; Thomas, 
Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). 

 

He said ´Just relax and just envision yourself on the beach like a big ole whale beached … 
That hurt me so much because already I felt big (Merrill  & Grassley, 2008, s.142). 
   

Deltagarna i tre av studierna uttryckte vikten av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande 
när de delgav information. De uppgav att de upplevde bemötandet som minst lika viktigt som 
innehållet i informationen. Exempelvis upplevdes uttryck som ”fet” och ”enorm” som hårt, 
onödigt, överdrivet och kränkande (Furber & McGowan, 2011; Gray, Hunt, Lorimer, 
Anderson, Benzeval & Wyke, 2011; Ward et al., 2009). Studien av Gray et al., (2011) uppgav 
majoriteten av deltagarna att de upplevt sig annorlunda bemöta av hälso- och 
sjukvårdspersonalen på grund av deras övervikt, flera deltagare delgav att de vid flera 
tillfällen reagerat på att hälso- och sjukvårdspersonalen varit obekväma i mötet och haft svårt 
att välja ”rätt” ord. I samma studie framkom dock att det fanns delade mening angående vilka 
ord som var okej att använda av hälso- och sjukvårdspersonal, tillexempel ansågs ordet ”fet” 
som okej att använda av en del av deltagare, medan några, majoriteten äldre, ansåg ordet som 
olämpligt och kränkande. I studien av Furber och McGowan (2011) uppgav flera deltagare att 
de blivit verbalt kränkta under undersökningar då hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckt 
irritation och uttalat svårighet att genomföra undersökningen på grund av personens övervikt.  

 

She told me that she was finding it hard to find the baby´s hart beat because I was 
overweight (Furber & McGowan, 2011, s.439). 

 

Ett återkommande fynd var personernas upplevelse av att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 
lyssnat på dem när de förklarat sina krämpor, symptom eller problem. I studien av Malterud 
och Ulriksen (2010) framkom att hälso- och sjukvårdspersonal vid flera tillfällen förbisett 
sjukdomssymtom då de menade att symtomen skulle försvinna om personen gick ner i vikt, 
något som deltagarna upplevde som kränkande bemötande. Liknade upplevelser återkom i 
flera andra studier där deltagarna upplevde att hälso- och sjukvårdpersonalen i sitt bemötande 
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ifrågasatte informationen delgav eller bemötte den som oviktig, något som fick dem att känna 
sig negligerade och kränkta (Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 2008; Ward, et 
al., 2009).  

 

I studien av Merrill och Grassley (2008) tog en deltagare upp att hon känt sig kränkt när 
hälso- och sjukvårdspersonalen haft svårighet i att utföra en blodtryckskontroll till följd av 
hennes vikt då blodtrycksmanschetten var för liten. Hälso- och sjukvårdspersonalen talade vid 
tillfället högt till arbetskollegorna om hur manschetten inte gick runt personens arm, vilket 
personen upplevde som pinsamt och kränkande. I flera studier uppgav deltagarna att de 
upplevt diskriminering i kontakten med hälso- och sjukvårdpersonal eftersom den 
utrustningen som funnits tillgänglig inte varit anpassad för överviktiga personer och hälso- 
och sjukvårdspersonalen genom sitt bemötande inte varit behjälpliga (Malterud & Ulriksen, 
2010; Merrill & Grassley, 2008). 

  

My doctor does not even have a scale with sufficient range for weighing me. I hate that, I 
have asked her to buy one, but she says I must buy it myself (Malterud & Ulriksen, 2008, s. 
208). 
 

I studien av Furber & McGowan (2011) uppgav flera av deltagarna att de upplevt sig kränkta 
eller diskriminerade under graviditet och förlossning på grund av deras övervikt. Flera av 
deltagarna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen påpekat riskerna med graviditeten på 
grund av deras övervikt i syfte att skrämma dem, något som orsakat lidande och fått dem att 
känna oro och ångest. I några av fallen uppgav deltagarna att de känt sig pressade att föda 
tidigare eller förlösas med kejsarsnitt då hälso- och sjukvårdspersonalen påpekat att 
förlossningen skulle kunna bli svår och farlig då barnet beräknade vara stort, spekulationer 
gjorda av hälso- och sjukvårdspersonalen som senare visade sig vara felaktiga.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Genom att sammanställa redan genomförda empiriska studier i en litteraturöversikt kunde en 
ökad förståelse för hur patienter med övervikt och upplevde bemötandet, samt öka kunskapen 
gällande hur patienternas upplevde vården. Valet att genomföra studien som en litteraturstudie 
berodde till stor del på författarnas begränsade erfarenhet och kunskap både när det kom till 
forskningsmetodik och inom det valda ämnesområdet, övervikt och fetma. Graneheim och 
Lundman (2004) menar att det är fördelaktigt att göra en innehållsanalys när tidigare 
erfarenheter av analysarbete saknas, eftersom metoden är anpassningsbar till såväl mängd 
data som skall analyseras som till författarnas erfarenhet av att genomföra studier.    

 

En styrka i analysarbetet anses vara det faktum att analysen genomfördes av två författare. 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det positivt för tillförlitligheten i studien om två 
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författare var och en för sig att analyserat materialet och för att sedan genomföra en 
diskussion och öppen dialog har lett fram till det resultat som presenteras. På så sätt 
kontrolleras det att analysen blivit korrekt genomförd och risken tordes minskad för onödiga 
och överdrivna tolkningar av den analyserade data (Graneheim & Lundman, 2004). Valet att 
genomföra en manifest innehållsanalysen berodde på författarnas strävan mot att hålla 
analysen så ofärgad av författarnas egna synsätt som möjligt, en aspekt som tordes kunna 
påverka tillförlitligheten i det resultat som presenteras. Friberg (2006) menar att risken för 
feltolkning av data minskar när analysen är manifest eftersom bara det som klart och tydligt 
utan någon vidare tolkning framgår i texten skall plockas ut när innehållsanalysen är manifest 
(ibid). 

 

En annan styrka i studien som bör framhävas är det positiva för tillförlitligheten i resultatet i 
att få patientgrupper exkluderades. Tanken med en innehållsanalys är att sammanställa 
likheter och skillnader i en text eller annan data, vilket innebär att det är positivt för 
tillförlitligheten i resultatet när få begränsningar gällande deltagarnas bakgrund görs. Ett brett 
urval där ingen hänsyn till kön, bakomliggande sjukdom eller ålder anses kunna öka chansen 
att belysa ett valt ämnesområde utifrån ett så brett spektra som möjligt (Patton, 2002). 

 

Datasökningen gjordes i referensdatabaserna CINAHL och Medline. Både i Cinahl och 
Medline resulterade sökordskombinationerna i ett stort antal träffar, något som var positivt för 
föreliggande studie eftersom det utgjorde en möjlighet att ta del av värdefullt material. Det 
faktum att sökningarna resulterade i många träffar innebar också en stor utmaning när det 
kom till urval av materialet eftersom överblicken försvåras när mängd data är stor (Forsberg 
& Wengström, 2008). En svårighet som snabbt identifierades var det faktum att det trots en 
stor mängd material att ta del av fanns en svårighet i att återfinna relevant data där innehållet 
motsvarade syftet med studien. Många artiklar där rubrik en i ett första skede verkade 
motsvara studiens syfte sorterades i ett andra skede bort då artiklarnas abstrakte inte 
motsvarade inklusionskriterierna för studien, eller helt enkelt inte visade sig vara relevant för 
studien. En faktor som skulle kunna påverka sökningarna är valet av sökord, men då de valda 
sökorden för den här studien återkom i de flesta artiklarna kändes de relevanta att använda. 
Flera fall där artiklarna avhandlade ett resultat av intresse för studien visade sig artiklarna 
vara kvantitativa och därmed irrelevanta för studien, en diskussion gällande att också 
inkludera kvantitativa artiklar i studien genomfördes därmed på nytt men ett ställningstagande 
gällande att stå fast vid tidigare beslut att exkludera kvantitativa artiklar kvarstod eftersom 
kvalitativa artiklar ansågs bäst lämpade för studien. Enligt Krippendorff (2004) lämpar sig 
kvalitativa studier bäst när det kommer till att undersöka fenomen, såsom upplevelser eller 
mänskliga beteenden (Krippendorff, 2004). 

 

Samtliga artiklar som användes i analysen genomgick en kvalitetsbedömning innan de 
inkluderades i studien. Genom att enbart inkludera artiklar som graderas med grad I efter 
genomförd kvalitetsbedömning fanns en strävan att sammanställa ett resultat av så stor 
tillförlitlighet som möjligt.  
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Genom att använda den booleska sökoperatoren ”AND” avgränsades sökningarna och gjorde 
de mer exakta jämnt emot syftet med studien. Enligt Willman et al. (2011) är aldrig ett sökord 
tillräckligt eftersom antal träffar då blir oöverskådligt i antal. Något som bör åskådliggöras är 
det faktum att abstrakten enbart lästes på de artiklar med en rubrik som motsvarade syftet, det 
skulle kunna innebära att relevant data för studien kan ha missats. Dock anser inte författarna 
att det finns anledning att tro att detta är en aspekt som har påverkat resultatet i någon större 
utsträckning eftersom samtliga artiklar där en misstanke om att artikeln skulle kunna motsvara 
syftet studerades. 

 

Författarna upplevde en stor utmaningen i analysarbetet när det kom till kategoriseringen av 
fynd, då de tenderade att passa in i flera underkategorier. Kategoriseringen förenklades genom 
upprepade diskussionerna mellan författarna där huvud fynden i meningsenheterna 
åskådliggjordes. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur personer med övervikt eller fetma kan uppleva möten 
med hälso- och sjukvårdspersonal. Huvud fynden i analysen resulterade i två kategorier: 
upplevelser av stöd och upplevelse av kränkningar.  

 

För att en patient skall kunna uppfatta vården som väsentligt och meningsfull krävs att hälso- 
och sjukvårdspersonalen finns till som ett stöd och behandlar varje patienten med respekt 
(Beck-friis & Strang, 1995). Huvud fynd i resultatet talar för att personer med övervikt eller 
fetma ofta upplever avsaknad av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. Dahlberg et al. 
(2003) menar att sjuksköterskan måste se varje persons lidande och välbefinnande som unikt 
för att kunna tillgodo se de behov som en person kan tänkas ha. I det föreliggande resultatet så 
framkom att avsaknad av stöd kunde kopplas till att hälso- och sjukvårdspersonal inte avsatte 
tid, visade engagemang eller intresse för personernas problem. Något som Birgegård och 
Glimelius (1998) styrker, då de menar att patienters upplevelser av välbefinnande påverkas av 
hälso- och sjukvårdspersonals engagemang och förmåga att lyssna. Något som skulle kunna 
leda till att personer med övervikt eller fetma känner minskat förtroende för hälso- och 
sjukvårdspersonal och information som skulle kunna vara av betydelse för den fortsatta 
vården uteblir samt att en form av lidande för patienten uppstår. Enligt Dahlberg et al. (2003) 
krävs det av hälso- och sjukvårdspersonalen att patients behov tillgodoses och att såväl 
respekt som bekräftelse återfinns i bemötandet, detta för att undvika onödigt lidande och 
fungera som ett stöd i vårdrelation.   

 

I yrkesrollen som sjuksköterska är det viktigt att ge lika vård till alla och att inte bemötandet 
mot patienter påverkas av egna åsikter eller förutfattade meningar. Bidgood och Buckroyd 
(2005) presenterade i en studie att personer med övervikt eller fetma som söker medicinsk 
hjälp ofta möts med förutfattade meningar och fördomar. Något som också framkom i 
föreliggande resultat. I resultatet framkom att personer med övervikt eller fetma ofta känner 
sig diskriminerade i mötet med hälso- och sjukvårdpersonal. Något som således stämmer väl 
överens med den studie som Bidgood och Buckroyd (2005) presenterat. Upplevelser av 
diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonalen skulle kunna orsaka ett onödigt lidande 
för personer som är överviktiga eller lider av fetma, något som Eriksson (1994) beskriver som 
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vårdlidande, ett lidande som är grundat i vårdpersonalens brist på kunskap och förståelse. 
Enligt Juan och Alvarez (2010) kan diskriminering ses som en kränkning och något 
ohälsosamt som kan ge men för livet (Juan & Alvarez, 2010).  

  

Enligt SBU (2002), finns en outtalad samhällssyn gällande personer med övervikt eller fetma, 
där övervikt och fetma ses som självförvållat, något som fynd i analysen talar för att vara 
något som kan återfinnas också hos hälso- och sjukvårdsvårdpersonal. Något som vidare 
skulle kunna innebära att personer med övervikt och fetma inte blir mottagna och bemötta 
med samma förutsättningar som andra patientgrupper. Enligt Svensk hälso- och sjukvårdslag 
(SFS 1997:142) har alla människor rätt till lika vård på lika villkor. Något som således 
innebär att hälso- och sjukvårdpersonal enligt svensk lagstiftning, måste lägga sina egna 
värderingar och synsätt åt sidan i yrkesrollen.  

 

Det framkom att personer med övervikt eller fetma kunde uppleva att bemötandet från hälso- 
och sjukvårdspersonalen förändrades när de insjuknade i någon form av följdsjukdom, det vill 
säga, fick en legitim medicinsk diagnos. Tillexempel upplevde en man att han togs på allvar 
och lyssnades på först när han diagnostiserades med diabetes, trots att han flera gånger 
tidigare vädjat om hjälp och råd för sina kostproblem. Cossrow, Jeffery & McGuire (2001) 
styrker detta och menar att hälso- och sjukvårdspersonals osäkerhet gällande angreppssätt när 
det kommer till överviktsproblematik återfanns i bemötandet, något som speglar mötet mellan 
hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Detta skulle kunna tolkas som att personer med 
övervikt eller fetma inte vissa fall inte får den hjälp och behandling de har behov av i tid, 
behandling som eventuellt skulle kunna förebygga att följdsjukdomar uppstår. Enligt 
Andersson-Forsman (2010) så förekommer en osäkerhet bland sjuksköterskor i rollen som 
förmedlare mellan patient och läkare när det kommer till viktrelaterade problem. Något som 
således skulle kunna ses som en eventuell risk för patientsäkerheten, detta då hälsoviktiga 
ämnen inte berörs i den utsträckning som är nödvändigt i patientarbetet mellan olika hälso- 
och sjukvårdskategorier. 

 

SLUTSATS 
Studien har lett till en ökad kunskap och förståelse, kunskap viktig i det fortsatta arbetet med 
personer med övervikt eller fetma. Resultatet talar för att personer med övervikt eller fetma 
ibland bemöts på ett negativt sätt, där hälso- och sjukvårdspersonalens egna synsätt och 
fördomar kan färga mötet. Resultatet talar vidare för att personer med övervikt eller fetma 
ibland blir utsatta för såväl verbala kränkningar som diskriminering när de uppsöker hälso- 
och sjukvård. En slutsats som dras är att konsekvenserna av ett bristfälligt bemötande från 
hälso- och sjukvårdspersonal mot personer med övervikt eller fetma skulle kunna leda till att 
patienter med övervikt eller fetma i förlängningen undviker att uppsöka vård. En konsekvens 
som vidare skulle kunna få efterföljder och medföra ett onödigt lidande för de här personerna. 
Men mer forskning behövs, till exempel när det kommer till konsekvenser av bemötandet mot 
personer med övervikt eller fetma.  
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bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3dje uppl). Lund: Studentlitteratur. 



 

 
 

Bilaga 2.  

Presentation av databassökningar. 

Tabell 1. Presentation av sökningarna i Medline.  

Sökordskombinationer Träffar Datum Lästa 
abstrakt 

Använda 
artiklar 

Obesity AND Attitude 
AND health employees  
 

209 20111112 17 1 

Attitudes AND obesity 
AND nurses  
 

56 20111112 6 0 

Nurses AND overweight 
AND obesity 

99 20111112 19 2 

Attitude AND obesity 
AND nurse AND 
experiences  
 

45 20111113 3 1 

Lived experiences AND 
obesity AND attitudes 

77 20111113 5 1 

Attitudes AND behavior 
AND obesity 

7 20111113 1 0 

Discrimination AND 
obesity AND nurses 

21 20111113 1 0 

 

Tabell 2. Presentation av sökningarna i CINAHL.  

 

 

Avgränsningar: Engelska, fulltext, gratis, reserch artikel och peer reviewed. 

 

Sökordskombinationer Träffar Datum Lästa 
abstrakt 

Använda 
artiklar 

Obesity AND Attitude 
AND health employees  
 

109 20111112 7 1 

Attitudes AND obesity 
AND nurses  
 

89 20111113 3 1 

Nurses AND overweight 
AND obesity 

92 20111113 5 1 



 

 
 

Tabell 2. Artikelpresentation                                                                                      Bilaga 3. 

Författare/ 
Land/ År  

Titel  Tidskrift  Syfte  Metod  Kvalitetsbed
ömning  

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. 

British 
Journal of 
General 
Practice. 
 

Belysa 
upplevelser 
och 
uppfattningar av 
bemötande 
inom 
primärvården 
mot patienter 
med övervikt 
och fetma. 

Kvalitativ 
studie. 
Semistrukture
rade intervjuer 
med totalt 28 
deltagare.  
 

Grad I 

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

Women's 
stories of their 
experiences as 
overweight 
patients. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
 

Belysa  
överviktiga 
kvinnors 
upplevelser av 
mötet 
med hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ 
studie. Öppna 
och 
ostrukturerade 
intervjuer 
med åtta 
deltagare. 
 

Grad I 
 

Gray, C.M., 
Hunt, K., 
Lorimer, K., 
Anderson, 
A.S., 
Benzival, M. 
& Wayke, S. 
2011. 
Storbritannien 

Words matter: 
a qualitative 
investigation 
of witch 
weight status 
terms are 
acceptable 
and motivate 
weight loss 
when used by 
health 
professionals.  

Public 
Health 

Ta reda på hur 
personer med 
övervikt eller 
fetma ser på att 
hälso- och 
sjukvårdsperson
al använder 
viktstatustermer 
och hur dessa 
termer motiverar 
viktnedgång.  

Kvalitativ 
studie. 
Semitrukturer
ade intervjuer. 
34 personer 
deltog. 
 

Grad I 

Furber, K.N. 
& McGowan, 
L. (2010). 
Storbritannien
.  

A qualitative 
studie of the 
experiences of 
woman who 
are obese and 
pregnant in 
the UK.  

Midwifery Undersöka 
upplevelsen i 
mötet med 
hälso- och 
sjukvårdsperson
al hos kvinnor 
med övervikt 
eller fetma som 
väntade barn. 

Kvalitativ 
studie. 
Semistrukture
rade 
intervjuer. 19  
personer 
intervjuades. 
 

Grad I 

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

Obesity in 
general 
practice 

Scandinavi
an Journal 
of Primary 
Health Care 

Belysa 
upplevelsen av 
vården från 
patienter med 
fetmas 
perspektiv.  

Kvalitativ 
studie. 13 
deltagare 
ingick i fokus 
grupper och 
diskuterade 
öppna frågor. 

Grad I 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare/ 
Land/ År  

Titel  Tidskrift  Syfte  Metod  Kvalitetsbed
ömning  

Nyman, V., 
Prebensen, 
Å., & 
Flensner, G. 
2008. 
Sverige 

Obese 
women’s 
experiences of 
encounters 
with 
midwifes and 
physicans 
during 
pregnancy and 
childbirth 

Midwifery 
 

Belysa 
överviktiga 
kvinnors 
upplevelser 
av mötet med 
vården. 

Kvalitativ 
studie. 
Tio 
deltagare 
intervjuades  
Öppna 
och 
ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
 

Grad I 

Ward, S H., 
Gray, A M., 
& Paranjape, 
A. 
2009. 
USA 

African 
Americans´ 
Perceptions of 
Physican 
Attempts to 
Adress 
Obesity in 
Primary Care 
Setting. 

Society of 
General 
Internal 
Medicine: 
 

Identifiera 
beteenden och 
bemötande 
hos 
vårdpersonal. 

Kvalitativ 
studie. 
43deltagare  
delades in i 
fokusgrupper. 
Öppna frågor. 
 

Grad I 

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.  
 

Health 
Expectation
s 

Belysa 
erfarenhet och 
upplevelser av 
att leva med 
fetma  
 

En kvalitativ 
studie baserad 
på intervjuer. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 3. Exempel på analysförfarande.                                                                        Bilaga 4. 

Meningenhet Kondensering Kod Kategori 
 

Seven years ago, my 
diabetes was 
diagnosed. Then 
suddenly my GP said 
that something had to 
be done because he 
was competent on 
diabetes… Finally, I 
received some help 
(Malterud & 
Ulriksen, 2010, s. 
207). 

Sju år efter diabetes 
diagnosen blev 
faställd uppstod det 
förväntade stödet 

Stöd från 
vårdpersonal. 

Upplevelse av stöd  

She told me that she 
was finding it hard to 
find the baby´s hart 
beat because I was 
overweight..And I 
was in floods of tears 
because you think 
you are doing the 
baby some wrong 
(Furber & 
McGowan, 2011, 
s.439). 

Hon sa det var svårt 
att höra barnets hjärta 
pågrund av min 
övervik. Jag grät och 
trodde jag gjort 
barnet något fel. 

Verbal kränkning 
som orsakade en 
form av lidande 

Upplevelse av 
kränkning 

He said ´Just relax 
and just envision 
yourself on the beach 
like a big ole whale 
beached … That hurt 
me so much because 
already I felt big 
(Merill & Grasley, 
2008, s. 142). 

Han sa  att jag skulle 
slappna av och 
föreställa mig  att jag 
var en strandad val. 
Jag blev sårad för jag 
kände mig redan stor. 

Verbal kränkning 
som orsakade en 
form av lidande.  
 

Upplevelse av 
kränkning 

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. 
they don’t care. It´s 
like they are too busy 
to stop and listen 
(Merill & Grasley, 
2008, s. 142). 

Dom lyssnar inte när 
jag säger att jag inte 
äter ohälsosamt eller 
liknande. Det är som 
om de är för 
upptagna för att bry 
sig och lyssna.  

Brist på tid eller 
engagemang från 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen,. 

Upplevelse av stöd 
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