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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Övervikt och fetma har de senaste 20 åren fördubblats i Sverige och har blivit ett 
stort hälsoproblem. Övervikt och fetma definieras med hjälp av BMI som ska vara över 25 
vid övervikt och lika med eller över 30 vid fetma. Patienter med övervikt eller fetma bemöts 
ofta med fördomar och negativa attityder, vilket kan leda till ett vårdlidande. Sjuksköterskan 
ska bemöta och visa respekt gentemot patienter oavsett sjukdomstillstånd samt bemöta dem 
personligt och inte se dem för sjukdomen. 
Syfte: Belysa vuxna patienters upplevelser av bemötandet i hälso- och sjukvården vid 
övervikt eller fetma. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar analyserade utifrån 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av analysmetod. 
Resultat: Mestadel av patienterna upplevde bemötandet i hälso- och sjukvården negativt på 
grund av förutfattade meningar, förödmjukelse samt brist på tillit. Patienterna kände att de 
inte blev bemötta som personer utan som nummer i journalen. Det fanns dock ett fåtal 
patienter som upplevde ett gott bemötande, men fynden var få. 
Slutsats: Majoriteten av patienterna upplevde negativa attityder och dåligt bemötande från 
hälso- och sjukvården. Då sjuksköterskan ska se alla patienter utifrån den person dem är och 
inte utifrån deras sjukdom, bör ytterligare forskning göras inom ämnet för att sjuksköterskan 
och resterande personal inom hälso- och sjukvården ska förstå hur överviktiga och patienter 
med fetma upplever bemötandet för att förhindra att ett vårdlidande uppkommer.  
 
Nyckelord: Bemötande, fetma, hälso- och sjukvården, upplevelse, övervikt 
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Inledning 

I Sverige har antalet personer med övervikt fördubblats de senaste 20 åren på grund av 

försämrad kosthållning. Övervikt och fetma har inte enbart fördubblats i Sverige, utan även i 

andra delar av världen (World Health Organisation [WHO], 2013; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2004). Sjuksköterskan bör ha kunskap inom det växande 

problemet för att kunna arbeta för en omvårdnad i överrensstämmelse med insamlad 

vetenskap samt beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Det finns studier som visar att 

personer som lever med övervikt och fetma kan lida av psykiska besvär framförallt inom det 

sociala livet (Ottosson & Ottosson, 2010). Överviktiga personer kan känna sig osäkra och 

dåligt bemötta av sina medmänniskor och kan därför dra sig undan för att slippa elaka 

kommentarer (Ashcraft, 2012). Fördomar gentemot dessa personer kan förekomma och de 

kan då känna sig nedvärderade (WHO, 2004). 

 

I de västerländska kulturerna ses övervikt och fetma som oattraktivt samt associerat med 

negativitet, oavsett ålder utsätts personerna för social stigmatisering. De överviktiga 

personerna kan bli måltavlor för mobbare och utfrysning av kollegor kan förekomma (Puhl & 

Brownell, 2001). Om hälso- och sjukvårdspersonal bemöter patienter, som redan är utsatta, 

på ett dåligt eller opersonligt sätt kan detta leda till ett så kallat vårdlidande, som kan 

innebära en fysisk samt ännu en psykisk påfrestning, som senare kan leda vidare till att 

patienterna får ett bristande förtroende för hälso- och sjukvården (Arman, 2012). 

 

Cossrow, Jeffery & McGuire (2001) påstår att negativ syn på övervikt har en stor psykisk 

inverkan på patienterna (ibid). Eftersom det finns fördomar gentemot personer med övervikt 

eller fetma i samhället är det av vikt att belysa om den negativa synen från samhället följer 

med in i hälso- och sjukvården. Det har visats att sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan 

ha negativa attityder och ett sämre bemötande gentemot patienter med övervikt eller fetma. 

Kunskap inom detta område bör kunna skapa förståelse för hur patienterna kan uppleva 

bemötandet och sjuksköterskan bör hjälpa till att kvalitetssäkra bemötandet för att patienterna 

ska uppleva ett välbefinnande (Lee & Calamaro, 2012). 
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Bakgrund 

Leva med övervikt eller fetma 

Leva som överviktig innebär att ha onormalt stor ansamling av fett på kroppen, som kan 

försämra hälsan framförallt genom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer (WHO, 2013; 

Zacharias, Schwann, Riordan, Durham, Shah & Habib, 2005). Ärftlighet och för stort 

energiintag i förhållande till energiförbrukning är exempel på orsaker som kan leda till 

övervikt och fetma (Ericson & Ericson, 2012). Även depression kan vara en orsak som kan 

leda till att personer drabbas av övervikt eller fetma, det är inte bara en orsak utan kan även 

vara en följd utav övervikt eller fetma (Ottosson & Ottosson, 2007). Detta kan bero på att 

samhället har en negativ attityd gentemot personer med övervikt eller fetma (Brown & 

Thompson, 2007; Cossrow, Jeffery & McGuire, 2001). En attityd påverkas av de sociala 

normerna och är en individuell uppfattning av något positivt eller negativt (Moore, 2004). 

Personer med övervikt eller fetma kan uppleva diskriminering från sina medmänniskor till 

exempel vid arbetsintervjuer samt kan känna sig osäkra i mötet med nya människor. Det är 

inte enbart av samhället personerna kan känna sig kränkta utan även av sina familjer då de får 

öknamn, negativa kommentarer samt upprepande synpunkter på behovet av viktnedgång 

(Brown & Thompson, 2007; Cossrow, Jeffery & McGuire, 2001). 

Vara vuxen patient med övervikt eller fetma 

Vara vuxen patient innebär en person som på grund av sjukdom, ålder eller av annan orsak är 

plågad eller svag och är beroende av omsorg (Martinsen, 1993). Inom vårdvetenskapen 

beskrivs ordet patient som en person som behöver vårdas eller får vård. Patient är i 

allmänspråkligt sammanhang ett begrepp som avser en relation till någon eller något, 

exempelvis att vara patient hos en läkare eller att vara på sjukhus, mottagning eller klinik 

(Willman, 2010).  

 

WHO (2006) definierar övervikt och fetma med hjälp av Body mass index [BMI], ett BMI 

över 25 innebär övervikt och BMI högre eller lika med 30 innebär fetma. BMI räknas ut 

genom kvoten mellan vikt och längd i meter i kvadrat [kg/m²] (ibid). Övervikt och fetma kan 

även definieras med hjälp av midje-höftkvot. Midjemåttet mäts med hjälp av omfånget kring 

midjan, för att på bästa sätt bedöma risken för bukfetma. Höftmåttet mäts på det vidaste 

stället över sätesregionen. Dessa två måttsätt kombineras för att få reda på vart på kroppen 
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fettet är lokaliserat. Midjemåttet ska vara högst 94 cm för män och högst 80 cm för kvinnor. 

Hos män är det vanligare med bukfetma och hos kvinnor med fett runt stuss, höfter och lår 

(Ericsson & Ericsson, 2012).  

 

Patienter med övervikt eller fetma kan känna sig osäkra och dömda av sina medmänniskor, 

det kan leda till att de kan klara sig bättre på egen hand där ingen dömer eller nedvärderar 

dem (Ashcraft, 2012). Inom hälso- och sjukvården kan överviktiga patienter bli annorlunda 

behandlade och stigmatiseras. Patienterna kan uppleva att personalen inte är ärlig emot dem 

utan talar runt deras viktproblem. Patienterna kan uppleva att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte lyssnar på deras berättelse utan dömer dem utifrån deras vikt och kan påstå att det är 

deras övervikt som är det största problemet (Brown & Thompson, 2007). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) bör hälso- och sjukvården ta hänsyn till mänskliga rättigheter, 

däribland rätten till liv, till värdighet och till att bemötas med respekt. God vård ska ges till 

alla oavsett ålder, handikapp eller sjukdom, kön eller social status. 

Upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) definierar sjukvården som en åtgärd för att 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvården består av en 

verksamhet som kräver sjukvårdsutbildad personal, inom kommuner, landsting samt 

verksamheter som är statligt ägda. Vården ska utövas på ett sådant sätt att kraven för god 

vård uppfylls vilket menas att tillgodose patientens behov av trygghet, respektera patientens 

självbestämmande och integritet. Personalen ska vara lättillgänglig och främja till bra kontakt 

mellan patienten och hälso- och sjukvården (ibid). Sjuksköterskan bör uppmärksamma och 

bemöta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och lindra detta på bästa sätt, samt ge stöd 

och vägledning i dialog med patienten för att möjliggöra delaktighet i vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Lee och Calamaro (2012) bör sjuksköterskan förstå vad för 

attityder och förförståelser som finns gentemot patienter med övervikt eller fetma för att 

förhindra att ett eventuellt lidande uppkommer (ibid).  

 

Hälso – och sjukvården ska inte enbart fokusera på att behandla sjukdom utan även se 

personen bakom sjukdomen samt omhändertagande, bemötande och delaktighet som viktiga 

aspekter i vårdandet (Bejciy-Spring, 2008). Detta sker om personalen förstår att hälsa och 

ohälsa utgör varandras motsatser och arbetar utifrån att se patienten som en helhet av kropp, 
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själ och ande samt hälsa som en enhet av patientens värderingar och upplevelser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Upplevelser är ett resultat av personens samlade erfarenheter, 

det är individuellt och kan inte förstås av någon annan om inte personen som upplever delger 

informationen (Jahren-Kristoffersen, 2005). Varje upplevelse är enligt Antonovsky (2005) 

knuten till en situation eller ett sammanhang som personen befinner sig i. Upplevelsen av 

sammanhang är en resurs som gör att människan klarar av att hantera olika livshändelser och 

situationer samt kan hantera nya påfrestningar på ett bra sätt. Om personen har en stark 

upplevelse av sammanhang kan denne vid ett senare tillfälle enklare begripa och hantera 

händelsen om det händer igen. Upplevelsen av sammanhanget stärks när personen klarar av 

de påfrestningar som de utsätts för, när det sker leder till bevarad hälsa (ibid).  

 

För att patienten ska få en god upplevelse av sjukhusvistelsen kan bemötandet beskrivas som 

betydelsen av att patientens värdighet och integritet respekteras. Patienten ska få information 

och känna sig delaktig samt ska personalen visa omtanke och respekt till patienten och 

närstående oavsett kön, ålder, funktionshinder och social status (SOSFS 2005:12). För att 

patienten ska känna sig bra bemött under sjukhusvistelsen är kommunikationen viktig 

(Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008), enligt Travelbee (1971) är det en utav 

sjuksköterskans viktigaste redskap (ibid). Samspelet och kommunikationen underlättas med 

hjälp av attityder (Ekehammar, 2007), som är ett sätt att bemöta andra personer (Lilja & 

Hellzén, 2010), det hjälper personer att organisera och förenkla upplevelser i bemötandet 

(Ekehammar, 2007). Attityder är ett sätt att tolka situationer och upplevelser, det vill säga vad 

personen tror, tycker och tänker (Lundh & Smedler, 2007). En attityd sammanställer 

uppfattningar av exempelvis en person, antingen positivt eller negativt (Ekehammar, 2007; 

Christensen, 2004). Patientens upplevelse av ett bemötande från hälso- och sjukvården 

behöver inte spegla hur patienterna egentligen blivit bemötta. En patient kan känna sig kränkt 

utan att ha blivit felaktigt bemött från personalen (Lynöe, Wessel, Olsson, Alexanderson & 

Helgesson, 2011). Som sjuksköterska bör kommunikationen med patienten ske på ett lyhört, 

empatiskt och respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan bör uttrycka trygghet 

och tillit samt kunna leva sig in i patientens verklighet för att uppnå optimalt förhållande för 

bemötandet (Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000). Sjuksköterskan bör även ha en 

förståelse för hur en patient upplever situationer och påfrestningar, för att en relation ska 

skapas (Travelbee, 1971). 
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Teoretiskreferensram 

Joyce Travelbees teori grundar sig på omvårdnadens mellanmänskliga dimension, enligt 

Travelbee (1971) innebär det att ha en förståelse för hur omvårdnaden är och bör vara. I 

omvårdnaden ska det finnas en förståelse för vad som sker mellan patienten och 

sjuksköterskan, hur deras samspel upplevs och vilka konsekvenser som kan uppstå i 

bemötandet (ibid). Sjuksköterskan bör visa tillit och respekt till patienten för att uppnå ett bra 

bemötande (Kihlgren et al, 2000) oavsett sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Patienter med övervikt eller fetma kan känna att de blir stigmatiserade och upplever på så sätt 

inget gott bemötande från hälso- och sjukvården (Brown & Thompson, 2007). Travelbee 

(1971) menade att varje person är unik men också väldigt lik. Varje person får uppleva 

erfarenheter av till exempel sjukdom, lidande och förluster, men varje persons upplevelse av 

denna erfarenhet är bara dennes egen (ibid). 

 

Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att skapa en mellanmänsklig relation som är en 

upplevelse eller en rad av upplevelser mellan patienten och sjuksköterskan. Det som är 

typiskt för den mellanmänskliga relationen är att den sjukes behov blir mötta och sedda 

(Travelbee, 1971). Patienter med övervikt eller fetma kan känna att hälso- och sjukvården 

dömer dem utifrån sin vikt istället för att möta dem som person (Brown & Thompson, 2007). 

Det är sjuksköterskan som ansvarar för att relationen skapas och bevaras, sjuksköterskan kan 

inte göra det ensam utan relationen måste vara ömsesidig. Detta innebär att det finns ett 

särskilt sätt att bete sig, tänka, känna och agera (Travelbee, 1971). 

 

Travelbees definition av omvårdnad:  

”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 

omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att 

förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid 

behov, att finna en mening i dessa upplevelser” (Travelbee, 1971, s.7). 

 

Alla människor får uppleva vad lidande är någon gång i livet. Lidandet är en personlig 

upplevelse, det är en erfarenhet som ger personen insikt om innebörden i andlig, fysisk eller 

psykisk smärta (Travelbee, 1971). 
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa vuxna patienters upplevelser av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården vid övervikt eller fetma. 

Metod 

För att kunna besvara studiens syfte gjordes en kvalitativ litteraturstudie. Metoden som 

använts i studien skapade en möjlighet att förstå vuxna patienters upplevelser av bemötandet 

inom hälso- och sjukvården vid övervikt eller fetma. Informationen samlades in genom redan 

publicerade omvårdnadsvetenskapliga artiklar utifrån problematiseringsområdet (Polit & 

Beck, 2008). Studien beskriver mänskliga upplevelser som är beroende av förståelse för 

människan i ett sammanhang. Den enskildes syn på verkligheten avgörs av händelser som 

personen upplever (Olsson & Sörensen, 2011).  

Datainsamling och urval 

För att få fram relevant och vetenskapligt material till studien söktes 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och Medline samt i sökmotorn 

PUBMed. Cinahl [Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature] valdes till 

studien eftersom databasen innehåller artiklar i form av referenser från engelskspråkiga 

omvårdnadstidsskrifter. Medline [National Library of Medicine] är en primär databas som 

uppdateras dagligen, detta gjorde att studien utgick ifrån den senaste informationen inom ny 

forskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Vid sökning i databaserna användes svenska 

MeSH för att få korrekta sökord. Sökorden som användes i studien var: attitude, attitude to 

obesity, experience, life experience, health employees, motivation, nurses, nursing care, 

obese, obesity, overweight, professional-patients relation, patients, patients attitude och 

quality of health care. Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatorerna ”AND” och 

”OR” vid sökning i de utvalda databaserna. Sökoperatorn ”AND” användes för att kombinera 

två eller flera söktermer vilket gjorde att båda/alla termerna ingick i en post. Operatorn 

begränsades eftersom den endast tillät fall där båda/alla termerna ingick. Sökoperatorn ”OR” 

används när en av söktermerna ingick i sökningen, det vill säga att sökningen sker antingen 

på de ena eller det andra sökordet (Backman, 2008). En fritext-sökning gjordes och 

kombinerades med MeSH-termer tillsammans med de booleska sökoperatorerna. Vilket 

gjorde att ytterligare artiklar kunde inkluderas i studien (Willman et al., 2006). 
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Artikelsökningarna avgränsades i studien för att kunna förfina sökningarna genom att 

inkludera peer reviewed, research article, engelskt språk, ålder mellan 18-72 samt artiklar 

från år 2000 för att ta del av den senaste forskningen. Sökorden som använts i studien 

redovisas i tabellform med antal träffar och relevans (Bilaga 1). I studien exkluderades 

åldersgruppen barn då syftet till studien var vuxna patienters upplevelser samt patienter med 

ett BMI under 25.  

 

Kvalitetsgransking 

Av de 1711 artiklar som sökts fram lästes titel, abstrakt och syfte igenom för bedömning om 

inkludering i studien kunde ske. Det resulterade i 20 relevanta artiklar som gick att knyta an 

till syftet. De relevanta artiklarna lästes igenom och granskades enligt Willman et al. (2006) 

kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 

2). Artiklarna kvalitetsgranskades var för sig av studiens skribenter. I kvalitetsgranskningen 

gavs två poäng per ja svar, ett poäng till svar som var vet ej och noll poäng till nej svar. 

Maxpoängen var 28 poäng, för att artiklarna skulle räknas som god kvalitet skulle de komma 

upp i en totalpoäng på 80 % av maxpoängen. Efter kvalitetsgranskningen diskuterades 

resultaten och av de 20 ursprungliga artiklarna var det åtta artiklar som ansågs ha en hög 

kvalitet med en poäng på minst 22 och inkluderades i studien. En utav det artiklar som 

använts i studien höll god kvalitet men tappade poäng då åldern var från 16 år, artikeln 

beslutades ändå att inkluderas i studien eftersom medelåldern var 47 år och resterande text 

höll en hög kvalitet. De artiklar som exkluderades användes ej då de vid närmre granskning 

inte var relevanta till studiens syfte. Artiklar som bedömdes ha en låg eller medel kvalitet 

enligt granskningsmallen exkluderas ur studien. De inkluderade artiklarna presenteras i 

tabellform (Bilaga 3) samt i löpande text i resultatdelen. Samtliga inkluderade artiklar 

innehöll avsnitt med ämnet: vuxna patienters upplevelser av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården vid övervikt eller fetma.  

Dataanalys 

Resultatdelen av de åtta artiklar som inkluderades i studien analyserades med kvalitativ 

manifest innehållsanalys, det är en väletablerad metod inom omvårdnadsforskningen (Berg & 

Lune, 2012). Innehållsanalysen som användes är ett detaljerat och systematiskt arbete som 

beskriver ett fenomen och leder till en beskrivning av ett fenomen (Olsson & Sörensen, 
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2011). I en manifest innehållsanalys framkommer det uppenbara och synliga komponenterna 

i texten, detta är lämpligt vid en litteraturstudie (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

I studien användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs modell. Den 

kvalitativa innehållsanalysen innehåller meningsenhet, kondensering, kodning, underkategori 

och kategori (ibid). De utvalda meningsenheterna lästes flera gånger och skrevs sedan ner och 

kondenserades på engelska. Därefter utformades koder av meningsenheten på svenska, vilket 

ledde till att underkategorier skapades och därefter framkom kategorier utifrån författarnas 

översättningar (Bilaga 4).  

Resultat 

Resultatet baseras på en analys av åtta omvårdnadsvetenskapliga artiklar som resulterade i 

fem kategorier (figur 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  
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Upplevelse av att bli respekterad och lyssnad på 

Positiva upplevelser från hälso- och sjukvården uppkommer när personalen tar sig tid, 

fokuserar och respekterar patienten och dess bekymmer samt ger god vård och goda råd. När 

personalen ser patienten ur ett personcentrerat perspektiv och bryr sig om hur dem mår 

resulterar det i att upplevelser av bemötandet blir bra (Buxton & Snethen, 2013; Thomas, 

Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Patienter får en respekt och skapar en 

relation till personalen när de lyssnar på dem (Merrill & Grassley, 2008; Nyman, Prebensen 

& Flensner, 2010). När personal ser personen bakom fetman upplevs en känsla av att bli 

bemött som vem som helst, vilket enligt patienterna framkallar en känsla av att känna sig 

speciell, viktig och respekterad, bara något enkelt som ett leende kan göra att patienten får en 

känsla av ett gott bemötande (Nyman, Prebensen & Flensner, 2010). 

Upplevelse av att inte bli respekterad 

Överviktiga patienter får elaka kommentarer och upplever att personalen inte respekterar 

dem, vilket leder till att patienterna blir arga och inte skapar någon relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Om inte någon relation till personalen skapas byter patienterna gärna till 

ett nytt sjukvårdsteam (Buxton & Snethen, 2013). Patienter som upplever ett dåligt och 

sarkastiskt bemötande angående deras vikt blir sårade och upprörda, dem känner att de inte 

blir respekterade och vill på så vis inte komma tillbaka till vårdenheten (Nyman, Prebensen & 

Flensner, 2010). Patienterna tycker inte att de får någon annan typ av vård än andra patienter 

utan övervikt, däremot upplever dem att bemötandet är sämre på grund av deras vikt (Buxton 

& Snethen, 2013). En patient säger att denne blivit ifrågasatt om vad personalen egentligen 

kan hjälpa till med, en annan patient säger att hon kan höra sina egna tankar komma ut ur 

personalens munnar. (Ruud-Knutsen, Terragni & Foss, 2011; Malterud & Ulriksen, 2010). 

 

"She just makes me feel awful for being big." (Furber & Mcgowan, 2011, 

s 439). 

 

Flera patienter beskriver att det är frustrerande att höra vad dem ska göra med sin vikt 

speciellt när personalen upprepar flera gånger att de är överviktiga och behöver gå ner i vikt, 

men patienterna känner att de inte får någon hjälp med viktnedgången (Ward, Gray & 

Paranjape, 2009; Thomas et al., 2008). Sjuksköterskan skrev i journalen vad som skulle göras 

men berättade aldrig för patienten själv, vilket leder till ett minskat förtroende för personalen 

(Furber & Mcgowan, 2011). Eftersom sjuksköterskan inte informerar patienten direkt vad 
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som skrivs i journalen gör det att patienten känner sig orolig för att personalen ska prata illa 

om dem när de lämnat rummet. Vilket resulterar i att patienten får en negativ upplevelse av 

hälso- och sjukvårdens bemötande (Furber & Mcgowan, 2011; Nyman, Prebensen & 

Flensner, 2010). 

Upplevelser av att bli förödmjukad 

Patienter säger att de någon gång blivit förödmjukade av hälso- och sjukvårdspersonalen på 

grund av deras vikt. Exempelvis har läkare sagt till patienterna att de kan hantera patienter 

med övervikt eller fetma, men i själva verket var de bara en börda för personalen. Patienterna 

förväntar sig ett gott bemötande vid besök i sjukvården, istället går patienterna där ifrån och 

känner sig förödmjukade, då de fått elaka kommentarer. Vid en undersökning berättar en 

patient om hur läkaren ber denne att slappna av och känna sig som en val på en strand. 

Kommentaren gör att patienten känner sig förödmjukad då denne redan känner sig stor. 

Patienter som fått förödmjukande kommentarer angående deras vikt förväntar sig att alla 

vårdtillfällen kommer bli lika (Buxton & Snethen, 2013; Furber & Mcgowan, 2011; Ruud-

Knutsen, Terragni & Foss, 2011; Malterud & Ulriksen, 2010; Thomas et al., 2008; Merrill & 

Grassley, 2008). 

Förutfattade meningar från hälso- och sjukvården 

Upplevelser av förutfattade meningar från hälso- och sjukvården angående patienter med 

övervikt eller fetma är inget ovanligt. Flera patienter har fått höra att de har fel kosthållning 

och är lata vilket är anledningen till deras övervikt. Personalen säger att patienterna behöver 

gå ner i vikt genom att sluta äta. Om patienterna säger att de inte äter fet mat eller dricker läsk 

dagligen tror personalen inte på dem och personalen rekommenderar ytterligare dieter för att 

de ska kunna gå ner i vikt, vilket leder till att patienterna känner att de inte lyssnar på dem. 

När patienterna upplever detta känner de sig negativt bemötta eftersom de inte får det stöd de 

behöver för att ändra sina matvanor (Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 2008; 

Thomas et al., 2008). 

 

Patienter som uppsökt sjukvård på grund av rygg eller knäproblem har fått till svar att det är 

deras övervikt som är det största problemet och om de går ner i vikt kommer de enligt hälso- 

och sjukvården inte längre ha någon smärta. Detta bemötande resulterade i att flera patienter 

inte vågar uttala sig om att smärtorna kom långt innan de blev överviktiga. En patient gick till 

läkaren för att han hade problem med miktionen, han var rädd för att han hade prostatacancer. 
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Läkaren lyssnade inte på vad han sa utan tog övervikten som ett givet problem och sa att om 

han går ner i vikt löser de problemet (Furber & Mcgowan, 2011; Malterud & Ulriksen, 2010; 

Ward, Gray & Paranjape, 2009).  

 

"Frequently, they just jump to conclusions -'Eat less, move more.' But 

nobody really asked me what I actually was eating and what my daily 

activities had been. Nobody asks 'they just know the answer." (Malterud 

& Ulriksen, 2010, s 208). 

 

Hälso- och sjukvården har enligt patienterna inte enbart förutfattade meningar angående deras 

övervikt. Utan även om att de patienter med övervikt eller fetma har svårt att mobilisera sig 

efter eventuella operationer och att det är bättre om de får sängar som de kan manövrera 

själva, för att på så sätt skona personalen från tunga lyft och förflyttningar. Detta resulterar i 

att patienterna upplever ett dåligt bemötande (Furber & Mcgowan, 2011; Malterud & 

Ulriksen, 2010). 

Upplevelse av att inte bli betrodd 

Hälso- och sjukvårdspersonal som inte tror på de patienterna berättar, leder till ett missnöje 

av bemötandet. Patienterna får inte sin röst hörd när de berättar att det är något som känns fel. 

Personalen tror inte på dem även om patienterna säger att de känner sina kroppar och dem vet 

att det är något som inte står rätt till. Det är viktigt för patienterna att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tror på dem och inser att det är intelligenta människor som känner sina 

egna kroppar utan att bli ifrågasatta (Buxton & Snethen, 2013; Malterud & Ulriksen, 2010; 

Merrill & Grassley, 2008). 

 

"I've never been the type of person to just go out and eat just fast food and 

drink soda. They just didn't seem to believe me. I was diagnosed with 

polycystic ovarian syndrome 2 years after I started gaining weight." 

(Merrill & Grassley, 2008, s 142-143). 

Upplevelse av att ej bemötas som en person 

Patienterna upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen ofta har för många patienter att ta 

hand om, vilket resulterar i att bemötandet inte blir personligt utan patienterna enbart blir 

nummer i journalen eller ses endast som överviktiga. Patienterna känner sig mindre värda och 
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besvikelse uppstår när fokus från personalen inte ligger på dem som person utan på deras 

vikt. Även om personalen menar väl misstolkar patienterna personalen om de inte blir 

personligt bemötta. Det enda patienterna begär är att de ska bli bemötta som en person och 

inte bli kategoriserade som överviktiga. Patienterna vill kunna kommunicera med personalen 

och få ett respektfullt bemötande utan att enbart ses som överviktiga (Buxton & Snethen, 

2013; Malterud & Ulriksen, 2010; Thomas et al., 2008). 

 

"I'm not my weight, I'm not my weight. When you look at me, see me as 

you would look at any other normal person with a condition. Don't look at 

me as some huge overweight women who need your help." (Merrill & 

Grassley, 2008, s 142). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på studiens syfte valdes det att utföra en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. Studiens resultat grundar sig på tidigare empiriska studier, det gör enligt Forsberg och 

Wengström (2008) att litteraturstudien omfattar ett större urval, vilket bidrar till att 

trovärdigheten för arbetet ökar(ibid). Olsson och Sörensen (2011) skriver vidare att syftet 

med kvalitativa metoder var att beskriva en upplevelse eller ett sammanhang. 

Informationsinsamlingen sker för att upptäcka eller få kännedom om flera eller olika mönster 

av beteenden (ibid). 

 

En empirisk studie med intervjuer valdes bort, eftersom det av etiska skäl kan vara stötande 

gentemot patienter med övervikt eller fetma. Olsson och Sörensen (2010) skriver att 

forskningen endast får godkännas om det finns respekt för människovärdet och mänskliga 

rättigheter visas hänsyn (ibid). God etik är viktigt att ta hänsyn till i all vetenskaplig 

forskning. Genom att inte göra denna studie empirisk skyddas försökspersonernas integritet 

samt skyddar dem från skada och men (Forsberg & Wengström, 2008). Om studien hade varit 

empirisk hade det varit möjligt att få en djupare förståelse för hur patienterna upplever 

bemötandet inom hälso- och sjukvården, då intervjuerna hade varit personliga hade 

författarna kunnat se ansiktsuttryck och eventuella pauser om patienterna tyckt att ämnet eller 
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frågan varit psykiskt påfrestande. Det hade eventuellt inneburit att studien fått ett annorlunda 

resultat. 

 

Vårdvetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline, samt sökmotorn 

PubMed. Cinahl och Medline är databaser som innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar 

som uppdateras kontinuerligt (Willman et al., 2006), vilket var en god anledning till 

användning samt gav goda förutsättningar till den senaste forskningen. Sökorden som 

användes kombinerades med de booleska sökoperatorerna ”OR” och ”AND” för att få fram 

relevanta artiklar. Om inte de booleska sökoperatorerna använts hade detta kunnat påverka 

resultatet. Enligt Willman et al. (2006) är det inte tillräckligt att endast använda en sökterm 

vid sökning av vetenskapliga artiklar (ibid). Vid enbart sökning med MeSH-termer kunde sex 

artiklar användas till studiens resultat. Därför gjordes även en fritext-sökning för att optimera 

och utvidga sökningen. Med fritext-sökningen kunde ytterligare två artiklar kopplas till 

studiens syfte för att sedan kunna användas i resultatet. En kombination av MeSH-termer 

tillsammans med de booleska sökoperatorerna och fritext-sökning är enligt Willman et al 

(2006) ett bra alternativ för att få fram bästa resultat av sökningarna (ibid).  

 

Enligt de ordböcker som använts för att översätta ordet bemötande översattes det till 

treatment, som i svenskan betyder behandling. Vid sökning i Cinahl, Medline och pubmed 

med ordet treatment framkom endast träffar på hur sjuksköterskan skulle behandla övervikt 

eller fetma och inte hur överviktiga patienter upplevde bemötandet inom hälso- och 

sjukvården, därför uteslöts ordet. Sökorden som istället användes till studien gav ett utbud 

som svarade till syftet på följande sätt: Det är vuxna patienters (patients) upplevelse 

(experience) av bemötandet och attityder (attitudes & attitudes to obesity) inom hälso- och 

sjukvården (quality of health care, nursing care & nurses) vid övervikt eller fetma (obese, 

obesity & overweight). Söktermer attitudes kan upplevas som ett negativt och kvantitativt ord 

och kan ha bidragit till ett urval som svarade på negativa upplevelser av bemötandet. 

Eftersom studiens resultat inkluderar positiva upplevelser av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården ansågs det att detta inte utgjorde en anledning att ta bort sökordet attitudes. När 

ordet attitude användes som sökord framkom både kvalitativa och kvantitativa artiklar. I 

studien användes endast de kvalitativa artiklarna för att svara på syftet. 

 

Artikel sökningen utgick från år 2000 för att utgå ifrån den senaste forskningen. Deltagarna 

var i åldrarna 18 – 72, kön, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och civilstånd var ej relevant för 
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denna studies syfte. Om äldre artiklar använts eller om åldern haft ett större spann hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. En utav artiklarna som inkluderades i studien höll god 

kvalitet men tappade poäng då en utav deltagarna var 16 år, artikel användes dock i studien 

eftersom medelåldern var 47 år och resterande text fick höga poäng utifrån 

granskningsmallen. Denna artikel kan ha påverkat resultatet eftersom studien inriktade sig på 

vuxna patienters upplevelser och inte barn och tonåringars upplevelser, enligt Bugge (2003) 

kan vuxna hantera upplevelser på ett annorlunda sätt (ibid). Artiklarna i studien var från 

Australien, England, Norge, Sverige och USA. Även om studierna var gjorda i olika länder 

kan detta vara ett förekommande beteende runt om i världen och inte enbart i de länder 

artiklarna kom ifrån. Även om sjukvården skiljer sig runt om i världen torde resultatet som 

framkommit i studien vara trovärdigt då upplevelserna hos patienterna kan vara 

generaliserbart runt om i världen.  

 

De artiklar som inkluderades i studien var skrivna på engelska eftersom detta språk 

behärskades bäst, näst efter modersmålet svenska. För att veta vilka artiklar som skulle 

inkluderas i studien användes Willman et al. (2006) kvalitetbedömningsmall för bedömning 

om relevans utifrån syftet (ibid). Artiklarna granskades var för sig för att sedan diskutera ett 

slutgiltigt resultat angående de artiklar som hade en hög kvalitet enligt granskningsmallen 

(Bilaga 2). Även om inte artiklarnas titlar och syfte tydligt visade kontext om miljö och BMI 

framkom det stycken i artiklarna som stämde överrens med studiens syfte. 

 

För att undvika feltolkningar i texterna användes engelsk-svenskt lexikon vid tillfällen då ord 

inte förstods. Meningsenheter och kondensering skrevs på engelska, för att få ut den 

viktigaste informationen i texten, kodning, underkategorier och kategorisering gjordes sedan 

på svenska, detta gjordes tillsammans. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

Krippendorffs modell användes som grund för att analysera innehållet i artiklarna för att få 

fram ett sanningsenligt resultat (ibid). Denna tolkning användes för analys av kvalitativa 

artiklar då det i studien ansågs vara ett relevant och lättförståeligt sätt att analysera text, 

analysen fokuserades på manifest innehåll. Genom hela analysarbetet strävades det efter 

objektivitet och utan påverkan av bias. Enligt Olsson och Sörensen (2011) erhålls en hög 

trovärdighet om bias utesluts från studien, en förförståelse av författarna får inte påverka 

objektiviteten i analys- och resultat. Graneheim och Lundman (2004) och Olsson och 

Sörensen (2011) påstår att en manifest innehållsanalys beskriver det textnära och uppenbara 

innehållet i materialet för att sedan dela in texten i kategorier (ibid). Eftersom analysdelen 
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granskades opartiskt, återvände skribenterna ofta till originaltexten för att försäkra sig om att 

texten inte feltolkades samt att viktig information inte gick förlorad. Studiens utgångspunkt 

har varit att genomgående använda sig av den valda metoden, vilket innebär att fler bör kunna 

göra samma studie och få fram liknande resultat (Olsson & Sörensen, 2011). 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att när personalen respekterar, lyssnar och fokuserar på patienten och ser 

denne ur ett personcentrerat perspektiv, leder det till upplevelser av ett bra bemötande och en 

respektfull relation skapas. Bejciy-Spring (2008) och Socialstyrelsen (2005) skriver att 

sjuksköterskan ska ge god vård och ha ett bra bemötande mot patienter med övervikt eller 

fetma, patienterna ska behandlas som individer och få kompetent vård med samma principer 

som patienter som inte definieras som överviktiga (ibid). När sjuksköterskan respekterar 

patientens värdighet och integritet leder de till att patienten upplever ett gott bemötandet från 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). Travelbee (1971) menade att omvårdnaden och 

bemötandet ska vara på en mellanmänsklig nivå och att sjuksköterskan och patienten ska 

mötas, på mitten, för att skapa en god relation (ibid). Socialstyrelsen (2005) belyser 

sjuksköterskans förmåga att kommunicera och bemöta patienten på ett lyhört, empatiskt samt 

respektfullt sätt (ibid). Resultatet visar att det finns ett gott bemötande gentemot överviktiga 

patienter och att sjuksköterskan bemöter patienterna på ett personligt sätt, dock är fynden få. 

 

I resultatet framkom det, utöver de bra upplevelserna, att patienter upplever respektlöst 

bemötande, från hälso- och sjukvårdspersonalen, då de inte blev uppfattade som personer 

utan sågs för sin övervikt. Detta styrker Bejciy- Spring (2008) genom att skriva att 

sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal har starka negativa attityder och 

reaktioner gentemot patienter med övervikt eller fetma (ibid). En annan del av resultatet visar 

att patienterna får samma typ av vård men att de blir bemötta utifrån deras vikt. Patienterna 

känner sig frustrerade då personalen upprepade gånger säger att de behöver gå ner i vikt, utan 

att patienterna få hjälp med viktnedgången. Detta resulterar i att patienterna upplever ett 

respektlöst bemötande från hälso- och sjukvården. Lynöe et al. (2011) skriver att patienternas 

upplevelse av bemötandet inte alltid stämmer överrens med hur personalen egentligen 

bemöter dem. Patienterna kan känna sig kränkta utan att egentligen ha blivit bemötta på ett 

felaktigt sätt från personalen. Teachman och Brownell (2001) studie visar att hälso- och 

sjukvården har en stigmatisering mot patienter med övervikt eller fetma. Travelbee (1971) 

menade att varje person ska bemötas som en individ oavsett sjukdom (ibid), resultatet visar 



19 
 

dock att patienterna upplever ett sämre bemötande på grund av att personalen ser dem som 

överviktiga. 

 

Resultatet visar vidare att patienter kände sig förödmjukade då personalen gav elaka 

kommentarer angående deras vikt. Patienterna antog på grund av detta att alla vårdtillfällen 

skulle bli lika. Då ett minskat förtroende för personalen uppstod, kände patienterna att de inte 

skapade någon relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta styrker Bejciy-Spring 

(2008) och Arman (2012) genom att skriva att patienter som upplevt ett dåligt bemötande 

kände ett vårdlidande och minskat förtroende för hälso- och sjukvården. Detta styrker även 

Lunner (2009) genom att påstå att patienter med övervikt eller fetma som blir dåligt bemötta 

ofta sköt upp eller avbokade besök till hälso- och sjukvården (ibid). Hälso- och sjukvården 

ska se omhändertagandet och bemötandet som viktiga aspekter i vårdandet för att patienterna 

ska slippa känna sig förödmjukade (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Travelbee 

(1971) menade att det är sjuksköterskans uppgift att en relation skapas och bevaras, 

sjuksköterskan kan inte göra detta ensam utan relationen måste vara ömsesidig (ibid). Detta 

sker om sjuksköterskan behandlar patienten med respekt samt ger god vård oavsett tillstånd 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Resultatet i studien motsäger att sjuksköterskan utgår 

ifrån dessa förhållningssätt. 

 

Vidare i resultatet framkom det att hälso- och sjukvården hade förutfattade meningar om 

patienter med övervikt eller fetma. Patienterna fick vid flertalet tillfällen höra att det hade fel 

kosthållning samt var lata och att det var på grund av detta som de var överviktiga. Flera 

vetenskapliga studier (Visram, Crosland & Croding, 2009; Bejciy-Spring, 2008; Brown, 

Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007) menar att det fanns sjuksköterskor som hade 

förutfattade meningar gentemot patienter med övervikt eller fetma eftersom de ansåg att 

patienterna var lata och att dem var mer intresserade utav mat än av sitt välbefinnande (ibid). 

En annan del av resultatet visar även att hälso- och sjukvårdspersonalen inte tror på vad 

patienterna berättar, detta leder till ett missnöje av bemötandet. Travelbee (1971) angav att 

sjuksköterskan ska förstå betydelsen i samspelet mellan patient och sjuksköterska samt förstå 

konsekvenserna av ett dåligt bemötande (ibid). Detta är inte något som sjuksköterskorna 

uppfyllt då de i resultatet visade att sjuksköterskorna inte trodde på vad patienterna berättade. 

 

Sista delen av resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalen inte ser patienterna som 

personer utan som nummer i journalen. Personal som inte kommunicerar med patienterna 
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eller bemöter dem på ett respektfullt sätt gör att patienterna känner sig mindre värdefulla. 

Larrabee och Bolden (2001) menar att sjuksköterskor som gav något enkelt som ett leende till 

patienterna visade ett gott bemötande. Sjuksköterskor som respekterade sina patienter och såg 

dem som personer resulterade i en bra omvårdnad och patienter upplevde då ett gott 

bemötande (ibid). Om sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal respekterar 

sina patienter och ser dem som personer är det enligt Travelbee (1971) en bra omvårdnad 

med ett gott bemötande samt en början på en god relation. 

Slutsats 

Studiens resultat visar på att majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen har negativa 

attityder och ett dåligt bemötande gentemot patienter med övervikt eller fetma. Patienterna 

upplever att de blir förödmjukade och får nedvärderande kommentarer angående deras vikt. 

Personalen påstår att de kan hantera och arbeta med överviktiga patienter men i själva verket 

ser personalen dem som en börda. Personalen undviker att tala till och lyssna på patienterna 

vilket gör att de känner sig som nummer i en journal och inte som intelligenta personer. Detta 

gör att patienterna inte känner någon tillit till hälso- och sjukvården. Fåtal bra upplevelser av 

bemötandet framkommer i studien. Därför kan det vara av vikt att forska vidare inom 

området så att hälso- och sjukvården förstår hur överviktiga och patienter med fetma upplever 

bemötandet för att förhindra att ett vårdlidande uppkommer samt att sjuksköterskan enligt 

Lee och Calamaro (2012) kan hjälpa till att kvalitetssäkra bemötandet för att patienterna kan 

uppleva ett välbefinnande. 

Självständighet  

Litteraturstudien har framställts med ett gott samarbete av Linda Johnsson och Malin 

Schöbel. Inledning, bakgrund, metod, analys, resultat, diskussion och slutsats har utförts och 

skrivits gemensamt. Malin har haft huvudansvaret för layouten medan Linda var 

huvudansvarig för tabellerna. Artikelsökningen utfördes tillsammans men på vars en dator. 

Meningsenheterna valdes ut var för sig för att sedan diskuteras och analyseras tillsammans. 

Linda och Malin har genom hela processen suttit tillsammans för att kunna rådfråga och 

diskutera när frågetecken uppstått och för att få ut det bästa till studien. 
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Bilaga 1 Datasökningar  

Sökningar i Cinahl, PubMed och Medline. Alla sökningar skedde med AND och OR. 

Datum Databas Sökord Urval Resultat av 
sökning 

Använda 
artiklar 

26/2 2014 Cinahl Nursingcare AND obesity AND 
overwight 

Peer Review,  
English  
Research article   

80 0 

26/2 2014 Cinahl Obesity AND motivation AND 
nursingcare 

Peer Review,  
English  
Research article   

2 0 

26/2 2014 Cinahl  Obesity AND nursingcare   Peer Review,  
English  
Research article   

65 1 

27/2 2014 Cinahl Obesity AND life experience  Peer Review,  
English  
Research article 

36 0 

27/2 2014 Cinahl Attitude AND patients+experience Peer Review,  
English  
Research article 

104 0 

27/2 2014 Cinahl Nurses AND attitude to obesity  Peer Review,  
English  
Research article 

161 3 

27/2 2014 PubMed Obesity AND patient attitude AND 
health employees 

Peer Review,  
English  
Research article 

15 0 

28/2 2014 PubMed Obesity AND patients attitudes  Peer Review,  
English  
Research article 

859 1 

28/2 2014 Cinahl Attitude AND obesity AND patients 
AND nurses  

Peer Review,  
English  
Research article 

19 1 

28/2 Medline Quality of helthcare AND patients 
AND obesity 

Peer review 
English 
Research article 

21 0 

28/2 Medline 
Fritext- 
sökning 

Obesity OR obese OR overweight 
AND quality of health care 

Peer review 
English 
Research article 

349 2 

  Cinahl + PubMed + Medline   Total = 8 st 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Kvalitet 
Buxton, B.K., & Snethen, J. (2013) 
USA. 

Obese women´s 
perceptions and 
experiences of healthcare 
and primary care 
providers 

Beskriva erfarenheter 
och uppfattningar om 
överviktiga kvinnor 
när det gäller 
stigmatisering i hälso- 
och sjukvården. 

Kvalitativ studie.  
Fenomenologisk forskning. 
Semistrukturerade intervjuer.  

26 kvinnor med ett BMI > 
30 i hälso- och sjukvården. 

Hög 

Fruber, C.M., & Mcgowan, L. 
(2011). England. 

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

Utforska erfarenheter 
relaterade till fetma 
hos kvinnor med ett 
BMI > 35 under deras 
graviditet.  

Kvalitativ studie. Datainsamling, 
semistrukturerade intervjuer. 

19 deltagare samtliga 
kvinnor med ett BMI > 35. 
Kvinnorna var i gravida 
från månad sex. Intervju 
ägde rum i hälso- och 
sjukvården.  

Hög 

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

Obesity in general 
practice. A focus group 
study on patient 
experiences.  

Undersöka 
överviktiga patienters 
upplevelser av läkares 
hantering med deras 
viktproblem.  

Kvalitativ studie. Intervjuer. 13 personer. Fem män och 
åtta kvinnor med ett BMI 
>35. 

Hög 

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

Women’s stories of their 
experiences as 
overweight patients. 

Belysa betydelsen av 
kvinnors erfarenheter 
som överviktiga 
patienter i sina möten 
med hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ studie. Hermeneutisk 
fenomenologisk metod. Personliga 
intervjuer. 

Åtta kvinnor som 
identifierar sig själva som 
överviktiga patienter på 
sjukhuset. 

Hög. 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Kvalitet 

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

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

Att undersöka överviktiga 
kvinnors upplevelser av 
mötet med barnmorskor 
och läkare under 
graviditet och förlossning. 

Kvalitativ studie. 
Personliga intervjuer. 

10 kvinnor med BMI > 30 
på sjukhuset. 

Hög. 

Ruud Knutsen, I., Terragni, L., 
& Foss, C. (2011). Norge. 

Morbidly obese patients 
and lifestyle change: 
constructing etichal 
selves. 

Undersöka hur makt 
fungerar genom att titta på 
hur deltagarna förändras 
under kursens gång. 

Kvalitativ studie. 
Personliga intervjuer. 

Fyra män och åtta kvinnor 
ska genomgå en operation 
på sjukhuset. 

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.   

Att få en fördjupad bild av 
erfarenhet av att vara fet 
och effekten av 
sociokulturella faktorer 
för människor som lever 
med fetma. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

76 deltagare, blandade 
kvinnor och män, med ett 
BMI >30 och har 
erfarenhet av bemötandet i 
sjukvården. 

Hög. 

Ward, S.H., Gray, A.M., & 
Pranjape, A. (2009). USA. 

African Americans’ 
perception of physician 
attempts to adress obesity 
in the primary care 
setting. 

Att belysa hur överviktiga 
patienter uppfattar 
läkarens roll vid 
behandling av fetma och 
att identifiera beteenden 
som kan motivera eller 
hindra försök till 
viktminskning. 

Kvalitativ studie. Åtta 
fokusgrupper. 

43 st deltagare, både män 
och kvinnor som hade ett 
BMI> 30 och befann sig 
på ett sjukhus. 

Hög. 
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Bilaga 4  

 Meningsbärande enheter 1 (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering, 
textnära beskrivning 

Kod Underkategori Kategorier 

"The respect for him went 
up because he respected me, 
so I think I was more 
inclined to listen to him and 
to what he asked me to do.” 

The respect for him 
went up because he 
respected me, I was 
able to listen to him 
and to what he asked 
me to do.  

Min respekt uppkom 
när han respekterade 
mig. 

Upplevelse av respekt. Upplevelse av att bli respekterad och lyssnad 
på. 

"She did not want her 
husband to know her 
weight. Irma felt that the 
midwife at the maternal care 
clinic listened to her." 

She felt that the 
midwife listened to her. 

Barnmorskan 
lyssnade på henne. 

Upplevde att hon blev 
lyssnad på. 

Upplevelse av att bli respekterad och lyssnad 
på. 

"Intensive comments and 
gestures by PCP’s were 
reported by the participants 
leading them at times feel 
disrespected and angry." 

Intensive comments 
and gestures by PCP’s 
were reported. 
Participants feel 
disrespected and angry. 

Känner sig inte 
respekterad och blir 
arg. 

Känner sig inte 
respekterad. 

Upplevelse av att inte bli respekterad.  

"Half of participants stated 
that they had been 
humiliated or had 
derogatory comments made 
about their weight by 
healthcare professionals." 

Participants had been 
humiliated or had 
derogatory comments 
because of their weight 
by health professionals. 

Förödmjukande och 
nedvärderande 
kommentarer. 

Upplevelser av att bli 
förödmjukad. 

Upplevelse av att inte bli respekterad.  
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Meningsbärande enheter 2(2) 

 

 

 

  

 

Meningsbärande enhet Kondensering, textnära 
beskrivning 

Kod Underkategori Kategori 

"Frequently, they just jump 
to conclusions: eat less, 
move more! But nobody 
really asked me what' I 
actually was eating and 
what my daily activities had 
been. Nobody asks they just 
know the answer."  

They jump to the conclusion. Eat 
less, move more! They did not 
ask what I was eating and what 
my daily activities had been. 
They just know the answer.  

Förhastade slutsatser 
angående deras mat och 
träningsvanor.  

Förutfattade meningar.  Förutfattade meningar från 
hälso- och sjukvården.  

"I've never been the type of 
person to just go out and eat 
just fast food and drink 
soda. They just didn't seem 
to believe me. I was 
diagnosed with polycystic 
ovarion syndrome two years 
after I started gaining 
weight." 

I'll never eat fast food and drink 
soda. They didn't believe me. I 
was diagnosed with polycystic 
ovarion syndrome two years after 
I started gaining weight.   

Ingen trodde på vad jag 
berättade. 

Blev ej betrodd. Upplevelse av att inte bli 
betrodd.  

"Women in this study want 
Pcps to know who they are 
and to see them as people, 
not numbers in charts or as 
only obese women." 

Women want the health 
professionals to see them as 
people and not as number or as 
obese people. 

Se mig som en person, 
inte ett nummer. 

Bemöt mig som en person. Upplevelse av att ej bli 
bemött som en person. 


