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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet personer med fetma har fördubblats sedan 1980-talet. Fetma har 
visat sig öka risken för flertalet sjukdomar. Samhället är präglat av normer om hur en 
kropp bör se ut och stigmatiseringen av personer med fetma kan leda till att personer 
blir lidande. Även inom vården riskerar personer med fetma att mötas av negativa 
attityder, trots att alla har rätt till vård på lika villkor.  
 
Syfte: Att beskriva hur personer med fetma upplever mötet med vården. 
 
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats där nio artiklar med kvalitativ metod 
inkluderats. Artiklarna har analyserats med stöd av Fribergs femstegsmodell.  
 
Resultat: Tre kategorier framkom i resultatet. Att mötas av okunskap, att vara 
utsatt samt stöd i mötet. Personer med fetma upplever att de blir bemötta på ett 
annorlunda sätt i vården på grund av sin vikt. Negativa kommentarer och icke 
anpassad utrustning bidrog till känslor av utsatthet och att vara annorlunda. 
 
Slutsats: Resultatet visar att personer med fetma upplevde att de blir bemötta 
annorlunda på grund av sin vikt när de söker vård. Genom att medvetandegöra 
mötets betydelse kan förhoppningsvis det öka kunskapen hos vårdpersonal kring 
vilka attityder och värderingar som påverkar hur de bemöter personer med fetma.  
 
 
Nyckelord: Bemötande, fetma, omvårdnad, upplevelser. 



 

Summary 
 
“I am more than my weight” – A literature review, how obese individuals experience health 
care. 
 
Background: The number of obese people has doubled since the 1980s. Obesity has 
been shown to increase the risk of other diseases. The community is characterized by 
standards of how the body should look and the stigmatization of people with obesity 
can cause people to suffer. These norms and images are perpetuated in health care, 
even though everyone is entitled to health care on equal terms. 
 
Aim: To describe how obese individuals experience health care. 
 
Method: A literature review has been made with an inductive approach. Nine 
articles were included, all with a qualitative approach. All articles have been analyzed 
according to Friberg’s five-step. 
 
Results: The results emerged in three categories: Being met with ignorance, being 
exposed and feeling of support. People with obesity felt that they were being treated 
differently because of their weight. Negative comments and inappropriate equipment 
contributed to feelings of being exposed and being different. 
 
Conclusion: The results show that obese people feel that they are treated differently 
because of their weight when they seek health care. By raising these issues health 
professional may become more aware of how their attitudes and values affect how 
they treat people with obesity. 
 
 
Keywords: Attitudes, experience, health care, obese. 
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Inledning 

”Jag hade hostat och mått illa i flera veckor, så jag gick till vårdcentralen och 
berättade för doktorn att jag inte hade ätit på fyra dagar pga att jag spydde så 
mycket. Hens svar var ”med det är ju bara jättebra för dig” och så klappade hen 
mig på magen. Jag fick ingen undersökning. Ingen medicin. Gick sedan till en 
annan läkare en vecka efter, då fick jag reda på att jag hade luftrörskatarr. Jag 
grät i flera dagar” (Fet kvinna, 2014, 17 november). 
 
Samtidigt som antalet personer med fetma fördubblats sedan 1980-talet (World 
Health Organization [WHO], 2015) har också samhället stigmatiserat fetma (Lewis et 
al., 2011; Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 2002). På 
grund av stigmatiseringen blir personer med fetma varje dag påverkade och påminda 
om att de inte ser ut enligt normen (Lewis et al., 2011). Risken för följdsjukdomar 
som exempelvis typ 2-diabetes, gallsten, hypertoni, ledbesvär och psykosociala 
problem ökar vid fetma (SBU, 2002).  Styrdokument beskriver att alla vårdsökande 
personer ska bemötas på lika villkor oberoende av kön, ålder, hudfärg, livsåskådning, 
kulturell eller etnisk bakgrund, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter, social 
ställning, funktionsnedsättning eller sjukdom (International Council of Nurses [ICN], 
2012; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Samhällets stundtals negativa syn på 
personer med fetma kan återspeglas i vårdpersonalens attityder om fetma (Poon & 
Tarrant, 2009; SBU, 2002) och leda till att alla inte får vård på lika villkor. 
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Bakgrund 

Fetma - ohälsa och risker 

WHO (2015) definierar tillståndet fetma när en person har ett Body Mass Index 
(BMI) som är 30 eller högre. Övervikt definieras som ett BMI högre än 25 upp till 
29,9. Totalt sett har fetma ökat under senare årtionden och sedan 1980-talet har 
personer med fetma enligt WHO:s definition fördubblats i antal. År 2014 var 39 % av 
världens vuxna befolkning överviktiga och 13 % föll in under kriterier för fetma enligt 
BMI-gränsen. Den främsta orsaken till övervikt och fetma anses vara obalans mellan 
mängden kalorier som personen tillgodoser sig i förhållande till vad personen 
förbrukar eller förbränner (WHO, 2015). Normalvikt anses enligt SBU innebära BMI 
mellan 18,5-24,9 (SBU, 2002). Enligt SBU (2002) finns det i Sverige ca 500 000 
personer med fetma, och dessa personer återfinns bland både män och kvinnor samt i 
alla åldersgrupper. BMI-måttet har vissa brister, det tar inte hänsyn till andelen 
kroppsfett eller muskelmassa på kroppen och kan bli missvisande särskilt när det 
gäller barn som kan vara både långa och korta till växten. Forskning visar att 
sjukdomar relaterade till fetma framförallt härleds till personer där fettmassan till 
stor del återfinns på bålen och buken. Trots detta är BMI det allra vanligaste måttet 
idag att mäta om personer är i riskgrupp för att drabbas av följdsjukdomar relaterat 
till sin fetma och därmed med ett BMI på ungefär 30 (SBU, 2002). 
 
Fetma kan bero på ett flertal olika faktorer och forskningen pekar framförallt på 
faktorer som ärftlighet, sociala faktorer, beteende och kulturell påverkan (SBU, 
2002). För låginkomsttagare kan det vara svårare att köpa hälsosam mat, exempelvis 
färska grönsaker och frukt som är förhållandevis dyrare och dessutom har kort 
hållbarhet. Det kan leda till inköp av billigare mat som oftast innehåller mer fett och 
tillsatt socker (Dammann & Smith, 2009). Det finns en ökad risk för följdsjukdomar 
som är relaterat till fetma om personen har fetma efter 65 års ålder. Följdsjukdomar 
som forskningen visar är bland annat typ 2-diabetes, hypertoni, hjärtinfarkt, gallsten, 
sömnapné och ledbesvär (SBU, 2002). Risken att drabbas av vissa cancerformer, 
exempelvis livmoderhalscancer, bröstcancer och koloncancer ökar vid fetma (Arnold 
et al., 2015; Kendall et al., 2015; SBU, 2002). Fetma innebär större risk för problem 
med rörelseorganen relaterat till den ökade belastning som kroppen utsätts för 
relaterat till hög kroppsvikt.  Fetma kan påverka livet och livskvaliteten där 
stigmatiserade uppfattningar om personer med fetma kan leda till att personen som 
möts med dessa uppfattningar blir lidande på ett annat sätt än just fysiskt, utan ett 
mer psykiskt lidande.  Forskning visar samband mellan högt BMI och mindre 
upplevd livskvalitet och hälsa, påverkande faktorer var även att vara av kvinnligt kön 
och socioekonomisk bakgrund (McLaughlin & Hinyard, 2014; Minet Kinge & Morris, 
2010). SBU beskriver i en rapport att personer med fetma kan riskera att bemötas 
med negativa attityder från vårdpersonal (SBU, 2002). 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av personer med fetma  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010) bör omvårdnad präglas av humanistisk 
syn där människan anses vara aktiv och en del i ett större sammanhang. Omvårdnad 
sker i interaktion med vårdsökande person och sjuksköterska, därför är det värdefullt 
för sjuksköterskan att kunna sätta sig in i den vårdsökandes situation. Omvårdnadens 
mål är att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 
2012; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskan bidrar med värdefulla 
omvårdnadsåtgärder för att främja hälsa, öka förståelse och motivation. 



 

 

3 

Undervisning och information till vårsökande person ger möjlighet att förebygga 
ohälsa. Undervisning till vårdsökande person och närstående kan ske genom muntlig 
och skriftlig information, rådgivning, handledning, instruktion och demonstration 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2003). Sjuksköterskan har som uppgift att 
tillsammans med individen identifiera den vårdsökande personens resurser och 
stärka det som kan främja hälsa hos individen och motivera till delaktighet i sin vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Vidare beskriver Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) att utbildning och information till vårdsökande person 
ska bygga på delaktighet och att den inte enbart förmedlas av sjuksköterskan. 
 
En studie gjord av Lumley, Homer, Palfreyman, Shackley och Tod (2015) visar att 
vårdpersonal upplever att det är svårare att vårda personer med fetma då deras vikt 
kan vara en utmaning i vissa situationer. Vid till exempel på- och avklädning av en 
person med fetma kan arbetsbelastningen bli tyngre. Detta kan påverka personalens 
fysiska hälsa negativt, vara tidskrävande och ge ett ökat behov av vårdpersonal. 
Förlängd vårdtid på grund av otillgänglig adekvat utrustning anpassad för personer 
med fetma gör det svårt för vårdpersonalen att utöva jämlik vård. Storleken på 
vårdrum, toalett och transportmedel är oftast anpassade efter normalviktiga 
personer. Andra alternativ som används för att lösa situationen kan upplevas som 
kränkande, till exempel att andra utrymmen tillfälligt används som toalett för att 
ordinarie toalett inte är anpassad för personer med fetma (Lumley et al., 2015).  
 
Genom att avstå maktposition i mötet med vårdsökande och sträva efter en balans i 
maktfördelningen mellan sjuksköterska och vårdsökande person bidrar detta till att 
personen upplever delaktighet, trygghet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010) Att se individen och människan i sin helhet och inte utgå från egna 
värderingar, attityder eller tidigare erfarenheter kring en viss grupp av människor, 
exempelvis personer med fetma, utgör grunden för att kunna bygga upp en relation 
mellan sjuksköterska och vårdsökande person. Att bemöta personen ur ett jämlikt 
perspektiv kan vara en del av sjuksköterskans strategi för hälsofrämjande arbete 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Vikten av att skapa en god vårdrelation 

Har ändrat rubriken ovan, gick inte att rödmarkera endast en rubrik i mallen. 
Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori (Travelbee, 1999) fokuserar på interaktionen och 
den mellanmänskliga aspekt mellan sjuksköterskan och personen som vårdas. 
Omvårdnadens mål är att hjälpa individen genom lidandet och finna mening i 
situationen. Travelbee drar sig för att använda begreppet patient utan fokuserar 
framförallt på begreppen människa och individ, på samma grunder tar hon avstånd 
från att dela in människor i grupper eller kategorier. Omvårdnadsteorin bygger 
således på att omvårdnaden fokuseras på individen och Travelbee betonar att varje 
människa är unik. Ett värdefullt verktyg för sjuksköterskan är kommunikationen, 
genom kommunikationen etableras en mellanmänsklig relation och individens behov 
blir synliggjorda (Travelbee, 1999). Bristande förmåga hos sjuksköterskan att se 
individen försvårar kommunikationen (Kirkevold, 2000). Den mellanmänskliga 
relation som Travelbee menar behövs för att nå omvårdnadens mål, byggs fram i fem 
faser. Den första fasen beskriver första mötet. När två personer möts för första 
gången färgas mötet av tidigare förbestämda uppfattningar och generaliseringar. Att 
vara medveten om hur tidigare uppfattningar och erfarenheter färgar mötet är 
värdefull kunskap för sjuksköterskan för att kunna lägga dessa stereotypa 
uppfattningar åt sidan. I den andra fasen växer identiteter fram, när sjuksköterskan 
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och personen lär känna varandra försvinner de stereotypa uppfattningar som färgade 
relationen från början och individerna börjar ser varandra som just personliga 
individer. Tredje fasen beskriver empati, att kunna dela varandras upplevelse och 
sätta sig in i en annan persons tankar och känslor. Fjärde fasen, sympatifasen, är ett 
resultat av empatin i den tredje fasen. I den här fasen har en vilja att lindra lidandet 
och dela personens lidande och känna medkänsla utvecklats. Den sista fasen innebär 
att en nära och ömsesidig relation uppstått där förståelse mellan båda individerna i 
relationen utvecklats. Nu färgas inte längre relationen av stereotypa uppfattningar 
(Kirkevold, 2000).  

Stigmatisering 

Har ändrat rubriken ovan, gick inte att rödmarkera endast en rubrik i mallen. 
Flera personer med fetma upplever en stigmatisering i samhället (Lewis et al., 2011; 
Puhl & Brownell, 2006). Den upplevda stigmatiseringen beskrivs kunna leda till att 
personer med fetma i flera fall undviker situationer som kan innebära att de blir 
utsatta för attityder som stigmatiseringen för med sig (Lewis et al., 2011). Flera 
studier (Barlösius & Philips 2015; Lewis et al., 2011; Yang et al., 2006) beskriver 
stigmatisering utifrån Goffmans (1963) definition att stigmatisering innebär avvikelse 
från samhällets norm. Personen anses vara det som stigmat är centrerat kring och 
inget mer, exempelvis ses personen enbart som att vara en fet person. Flera personer 
med fetma upplever varje dag hur de inte passar in i normen för hur en kropp bör se 
ut och väga för att passa in i samhället. Det kan ske via direkta kommentarer från 
människor i omgivningen, hur miljön runt omkring inte är anpassad för personer 
med fetma, till exempel på flygplan där stolarna är för små (Lewis et al., 2011; Puhl & 
Brownell, 2006). Det kunde också ske indirekt genom blickar från andra människor i 
exempelvis affären eller restaurangen (Lewis et al., 2011). Medias förhållningssätt, 
hur personer med fetma porträtteras, har ett stort inflytande på allmänhetens 
attityder kring övervikt och fetma. Visar media en positiv bild av övervikt och fetma 
blir responsen från allmänheten positiv, visas en negativ bild blir responsen negativ 
(Pearl, Puhl & Brownell, 2012).  Stigmatisering av personer med fetma förekommer 
även inom vården (Barlösius & Philips, 2015). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
beskriver hur sjuksköterskan bör uppträda i mötet med vårdsökande personer och 
närstående. Bemötandet bör ske på ett professionellt sätt, visa på respekt, lyhördhet, 
trovärdighet, medkänsla och integritet. Sjuksköterskan bör främja ett etiskt 
förhållningssätt inom vården, verka för jämlikhet och social rättvisa samt uppträda så 
att allmänhetens förtroende för sjuksköterskan ökar (ICN, 2012).  
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur personer med fetma upplever 
mötet med vården. 

Material och metod 

Design 

Syftet undersöktes genom en litteraturöversikt för att inom ett avgränsat 
kunskapsområde skapa en överblick över befintlig forskning (Friberg, 2012b). 
Utgångspunkten var en induktiv ansats (Priebe & Landström, 2012) och utifrån syftet 
användes artiklar med kvalitativ design för att beskriva människans subjektiva 
upplevelse (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012a). 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier utvecklades för att identifiera relevanta 
vetenskapliga artiklar som besvarade syftet (Friberg, 2012b). Inklusionskriterierna 
för litteraturöversikten var vetenskapliga originalartiklar på engelska, inom ämnet 
omvårdnad med kvalitativ ansats, publicerade år 2006 eller senare samt var peer-
reviewed. Artiklar där deltagarna bestod av vuxna personer över 18 år med fetma, 
d.v.s. BMI på 30 eller högre inkluderades (SBU, 2002). Enbart studier som erhöll 
tillstånd från en etisk kommitté eller med ett tydligt etiskt resonemang inkluderades 
(Forsberg & Wengström, 2013; Wallengren & Henricson, 2012). Forskning där 
deltagarna var under 18 år samt forskning som berörde gravida exkluderades.  

Datainsamling 

Sökning till datainsamlingen gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo. 
Utifrån syftet användes följande sökord: obes*, professional-patient relations, patient 
attitudes, patient attitudes evaluation, patient perspective, nurse-patient relations, 
health personnel, obesity psychosocial factors, client attitudes, perspective, client 
perspective, overweight. Specifika sökord och indexord identifierades i de olika 
databaserna för att specificera sökningen (Kristensson, 2014). Boolesk söklogik och 
trunkering tillämpades (Kristensson, 2014; Östlundh, 2012). Genom booleska 
sökoperatorer som AND, OR, NOT kombinerades sökord med varandra och sökord 
som skulle exkluderas kunde sorteras bort redan vid sökningen. Sökord trunkerades 
för att kunna söka på ordstamen så att alla former av sökordet skulle hittas. 
Litteratursökningen redovisas i tabell 1, 2 och 3. Samtliga titlar och abstract till titlar 
relevanta för syftet lästes. Artiklar där abstract svarade mot syftet kvalitetsgranskades 
utifrån mall uttagen av avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan, Jönköping 
University, bilaga 1. Genom sekundärsökning som innebär granskning av 
forskningsartiklars referenslistor, har ytterligare artiklar som använts till resultatet 
hittats (Östlundh, 2012). Vid sökning i databaserna erhölls 5 artiklar och ytterligare 4 
artiklar hittades genom sekundärsökning. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning, databas: CINAHL 

CINAHL           

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Artiklar till 
granskning 
(dubbletter) Till resultat 

(2016-02-11)            
obes* AND 
professional- 
patient relations AND  
patients attitudes    9 9 5 2  2 
(2016-02-12)          
obes* AND 
professional- 
patient relations NOT 
child* 72 72 3 2 (2)  0 
(2016-02-12)         
obes* AND treatment 
AND health personnel 
NOT child* 23 23 2 1  0 
(2016-02-12)          
obes* AND patient  
attitudes evaluation  
NOT child* 27 27 2 0 0 
(2016-02-22)         
obes* AND patient 
perspective 28 28 0 0 0 
(2016-02-24)         
obes* AND nurse-
patient relations NOT 
child* NOT midwifery 61 61 2 1  0 
(2016-03-18) 
Obesity psychosocial 
factors AND patient  
attitudes NOT child* 23 23 4 0 0 
(2016-04-04) 
Obesity psychosocial 
factors AND patient  
perspective 4 4 1 0 0 
(2016-04-04) 
Obesity psychosocial 
factors AND nurse-
patient relations 10 10 0 0 0 
(2016-04-05)  
obes* OR fatness AND  
negative attitudes 39 39 7 1   
(2016-04-05) 
obes* OR high body 
image AND patient 
attitudes evaluation 28 28 2 0 0 
(2016-04-07)  
MH "Obesity 
Psychosocial Factors" 
AND healthcare 11 11 3 1 0  
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(2016-04-07) 
MH “Obesity 
Psychosocial Factors” 
AND (qualitative OR 
interview* OR focus 
group*) 150 150 18 2 1 
 

      
 
Tabell 2. Redovisning av artikelsökning, databas: Medline 

Medline           

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Artiklar till 
granskning 
(dubbletter) Till resultat 

(2016-02-15)         
obes* AND 
professional-patient 
relations NOT child* 

47 47 5 2  0 
(2016-02-15)         
obes* AND patient  
attitude* NOT child* 
NOT maternity 18 18 1 1  1 
(2016-02-24)         
obes* AND nurse-
patient relations NOT 
child* NOT midwifery 41 41 2 0 0 
(2016-03-17)         
obes* AND 
professional-patient 
relations 111 111 3 1  1 
(2016-04-05) 
obes* OR fatness AND 
negative attitudes 84 84 6 0 0 
(2016-04-05) 
obes* AND 
professional-patient 
relations OR patient 
attitudes NOT child* 65 65 5 0 0 

 
Tabell 3. Redovisning av artikelsökning, databas: PsycInfo 

PsycINFO           

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Artiklar till 
granskning 
(dubbletter) Till resultat 

(2016-02-15)         
obes* AND client  
attitudes 74 74 1 0 0 
(2016-03-18)  
obes* AND patient 
perspective 90 90 4 0 0 
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(2016-03-18)  
obes* AND 
perspective AND 
nurs* NOT child* 44 44  3  0  0 
(2016-03-18)  
obes* AND client 
perspective 26 26 2 0 0 
(2016-03-18) 
overweight 
AND client attitudes 57 57 4 1 (1)  0 
(2016-04-07) 
obesity AND 
psychosocial factors 
AND qualitative 26 26 4 0 0 

 

Dataanalys 

Artiklarna granskades och de som svarade mot litteraturöversiktens syfte 
bearbetades både individuellt och gemensamt för att förstå innehållet ordentligt. 
Individuellt markerades allt som rörde personer med fetmas upplevelse med vården. 
Analysen har skett enligt beskrivning av Friberg (2012a). Artiklarna sammanfattades 
i artikelmatris, se bilaga 2. Resultat som svarade mot syftet hur personer med fetma 
upplever mötet med vården har markerats i texten. Varje artikelresultat har sedan 
översatts till svenska, analyserats och reflekterats för att identifiera gemensamma 
nämnare som fick ligga till grund för underkategorier och kategorier. Varje kategori 
med underkategorier färgkodades för att tydligt kunna urskilja skillnader och 
gemensamheter i studiernas resultat. Tre kategorier framkom som tillsammans 
utgjorde grund för resultatet: Att mötas av okunskap som beskriver känslan när 
vården inte svarar upp mot de förväntningar till hjälp personen har, att vara utsatt 
som beskriver hur personer med fetma upplever sig särskilt utsatta och 
stigmatiserade i vården på grund av sin vikt. Samt stöd i mötet som beskriver hur 
personer med fetma upplevt hur vården mött dem på ett sätt där de känt sig sedda 
och bekräftade. För exempel på analys, se bilaga 3. 
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Etiska överväganden 

I litteraturöversikten användes enbart forskningsetiskt godkända artiklar.  Artiklar 
som byggde upp resultatet uppfyllde bestämda inklusionskriterier och hade därmed 
ett tydligt etiskt resonemang alternativt granskats av etisk nämnd. Forskningsetik 
syftar till att skydda människans värde och integritet, därför är det betydelsefullt att 
genom hela processen reflektera etiskt för att skydda särskilt utsatta grupper 
(Kjellström, 2012). För att öka tillförlitligheten till studien är det av värde att endast 
använda etiskt granskade och godkända artiklar (Wallengren & Henricson, 2014). 
Om deltagare i en studie är utsatta på något särskilt sätt är etiken extra betydande att 
beakta (Kjellström, 2012). Här skulle personer med fetma kunna utgöra en utsatt 
grupp med tanke på samhällets stigmatisering (Lewis et al., 2011), precis som 
Kjellström (2012) beskriver att sårbara grupper kan exempelvis vara gravida eller 
funktionsnedsatta personer. Medvetenhet har funnits kring förförståelse inom ämnet. 
Genom gemensamma diskussioner har resultatet sammanställts utan att förförståelse 
har fått påverka. Det finns risk att begränsningar i metodologiska kunskaper har 
kunnat leda till feltolkningar av resultatets artiklar och dessa inte fått en rättvis 
bedömning (Kjellström, 2012). 
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Resultat 

Efter analys och syntes framkom tre kategorier: Att mötas av okunskap, att vara 
utsatt och stöd i mötet. Kategorin att mötas av okunskap delades upp i 
underkategorierna att inte bli tagen på allvar och när fetma bli orsak till all ohälsa. 
Kategorin att vara utsatt delades upp i underkategorierna en känsla av att vara 
annorlunda, när respekt saknas och upplevelse av skam. 

Att mötas av okunskap 

Att inte bli tagen på allvar 

I flera artiklar framkom det hur personer med fetma upplevt sig misstrodda eller att 
vårdpersonal inte tagit deras problem på allvar (Brown, Thompson, Tod & Jones, 
2006; Buxton & Snethen, 2013; Forhan, Risdon & Solomon, 2013; Malterud & 
Ulriksen, 2010b; Merrill & Grassley, 2008; Pain & Wiles, 2006; Thomas, Hyde, 
Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). De upplevde att de inte möttes av den 
kunskap om fetma som de förväntade sig, vårdpersonal bemötte dem antingen med 
osäkerhet eller med tystnad kring deras vikt (Brown et al., 2006; Forhan et al., 2013; 
Pain & Wiles, 2006). Återkommande i flera studier var att vårdpersonal inte 
upplevdes ha kunskap om eller engagemang för fetmaproblematik trots att det är ett 
välkänt hälsoproblem (Brown et al., 2006; Forhan et al., 2013; Malterud & Ulriksen, 
2010b), detta medförde att personen själv kände sig tvingad att på egen hand söka 
kunskap och hjälp för sin fetma (Malterud & Ulriksen, 2010b). Även en känsla av att 
vårdpersonalen inte lyssnade på deras viktproblem eller tog sig tid till det utgjorde att 
personerna kände att de inte var prioriterade (Merrill & Grassley, 2008). Det 
framkom att vårdpersonal återkommande berättade om åtgärder som fanns att få 
men det erbjöds inget stöd för att genomföra förändringen (Thomas et al., 2008). 
Personer som sökt vården och gått vidare i vårdkedjan och fått hjälp och behandling 
för sin fetma upplevde att vårdpersonal inte trodde på att de ansträngt sig om resultat 
av behandlingen uteblev (Buxton & Snethen, 2013; Malterud & Ulriksen, 2010b). 
Upplevelser av att personalen trodde sig veta hur det är att leva med fetma ledde till 
en ovilja hos personen med fetma att dela med sig av information (Forhan et al., 
2013). 
 
När fetma blir orsak till all ohälsa 

Det förekom att personer med fetma som sökt vård fått sina symtom och sjukdomar 
relaterade till sin fetma trots att det kunde bero på andra faktorer (Brown et al., 
2006; Forhan et al., 2013; Malterud & Ulriksen, 2010b; Merrill & Grassley, 2008; 
Ward, Gray & Paranjape, 2009). Det kunde röra sig om allt från ryggproblematik, 
som debuterat innan viktuppgången, som läkare helt avfärdat med att det berodde på 
fetma, till urinproblem som förklarades med fetma (Malterud & Ulriksen, 2010b) 
utan någon vidare undersökning eller behandling för symtomen (Malterud & 
Ulriksen, 2010b; Merrill & Grassley, 2008). Att vikten skulle utgöra orsaken till andra 
symtom medförde en känsla av frustration (Ward et al., 2009) och att deltagarna 
innan de besökt vården tog förgivet att deras problem skulle förklaras med deras 
fetma (Forhan et al., 2013).  
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Att vara utsatt 

En känsla av att vara annorlunda 

Upplevelsen av att vara annorlunda, att inte vara en del av normen, var 
återkommande känslor hos personer med fetma. En tydlig önskan om att bli bemött 
som en ‘hel människa’, att de var mer än deras vikt uttrycktes (Malterud & Ulriksen, 
2010b; Merrill & Grassley, 2008). Kvinnor med fetma upplevde sig bli kategoriserade 
som feta och associerade till den stigmatisering kring feta personer som de upplevde 
fanns. Samma kvinnor i studien upplevde sig sårbara och uttryckte tydligt att de ville 
ses som en person med känslor precis som alla andra människor (Merrill & Grassley, 
2008). 
 
Upplevelsen av förutbestämda tankar om hur vårdpersonalen tänkte påverkade deras 
förberedelser av mötet med vården, bland annat genom att klä upp sig för att 
kompensera för sin kroppstorlek (Forhan et al., 2013; Merrill & Grassley, 2008). 
Personer med fetma antog att vårdpersonalen hade tankar om dem som feta och lata, 
särskilt när vårdpersonal inte uppmärksammade deras viktökning i mötet (Forhan et 
al., 2013; Malterud & Ulriksen, 2010b). Kommentarer om vikten som upplevdes 
irrelevanta för orsaken till besöket gav en känsla av att bli annorlunda bemött på 
grund av sin vikt (Malterud & Ulriksen, 2010b).  
 
Berättelser om att utrustning, exempelvis blodtrycksmanschetter och ambulansbårar, 
inte passade på grund av kroppstorlek förekom flertalet gånger. Detta ledde till en 
känsla av utsatthet och att vara annorlunda (Merrill & Grassley, 2008; Pain & Wiles, 
2006), samt att undersökningar som bukpalpation inte kunde genomföras av 
vårdpersonalen på grund av bukfetman (Forsberg, Engström & Söderberg, 2014). Det 
förstärkte upplevelsen av att vara annorlunda.  Att vistas i öppna vårdmiljöer i för 
små kläder gav känslor av att vara exponerad i en utsatt situation (Forsberg et al., 
2014). Personalens sätt att hantera situationen när anpassad utrustning saknades 
ledde till obekväma känslor och minskat engagemang hos personen (Forhan et al., 
2013; Merrill & Grassley, 2008).  
 
När respekt saknas 

Respektlöst bemötande förekom, framför allt i akutrum där vårdpersonalen var 
främmande för personen (Buxton & Snethen, 2013). Förödmjukelse och ilska var 
återkommande känslor hos personer med fetma när vårdpersonalen uttalade sig om 
deras vikt genom kommentarer som upplevdes nedvärderande (Buxton & Snethen, 
2013; Malterud & Ulriksen, 2010b; Thomas et al., 2008). Nedvärderande och 
moraliserande kommentarer upplevdes som omvälvande och destruktiva när 
vårdpersonalen förväntades förmedla stöd och medkänsla (Malterud & Ulriksen, 
2010b). Personer med fetma utsattes för kommentarer från vårdpersonalen om 
behov av viktnedgång vilket ledde till känslor av att bli klandrade för att vara feta 
(Pain & Wiles, 2006). Tystnad från vårdpersonal ledde till att personer med fetma 
inte vågade prata om sin vikt med vårdpersonalen, då deras tystnad kring ämnet 
tolkades som ogillande (Malterud & Ulriksen, 2010b). Respektlöst, falskt och 
känslokallt bemötande ledde till känslor av hopplöshet och meningslöshet hos 
personen (Ward et al., 2009). 
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Upplevelse av skam 

Skamkänslor var vanligt förekommande hos personer med fetma (Forhan et al., 2013; 
Forsberg et al., 2014; Malterud & Ulriksen, 2010b). Försök att dölja skammen genom 
att skämta om sin egen fetma förekom, trots att personen ofta led i det tysta 
(Forsberg et al., 2014). Det berättades om en ovilja att vid tidsbokningen berätta om 
orsaken till varför ett besök hos vården önskades när det var viktrelaterade besvär 
som föregick besöket. Att dela med sig av information vid tidsbokning gav 
upplevelser av skam (Forhan et al., 2013). Känslor av osäkerhet och skam kom fram 
när vikten fördes på tal vid datainsamling, framför allt vid en utsatt situation som 
vägning i en öppen miljö framför andra människor (Forhan et al., 2013). 
 

Stöd i mötet 

När vårdpersonal agerade naturligt och positivt samt identifierade personens 
resurser, till exempel genom att påpeka att de var starka, bidrog det till att personen 
kände sig sedd och de upplevde stöd i mötet med vården (Forsberg et al., 2014). Även 
vårdpersonal som vågade se viktproblematiken och initiera samtal om hjälp och 
behandling av fetman upplevdes som positiv (Malterud & Ulriksen, 2010b) och 
bidrog till att personen kände sig sedd och bekräftad. Flera personer kände också att 
vårdpersonal engagerat sig för deras behandling och stöttat dem genom den 
(Malterud & Ulriksen, 2010b). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Genom att studera 
kvalitativ forskning ges möjlighet att fördjupa förståelsen av fenomenet hur personer 
med fetma upplever mötet med vården. I en litteraturöversikt kan forskning med 
både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt användas (Segesten, 2012a). Syftet var 
att beskriva hur personer med fetma upplever mötet med vården, därför valdes i 
litteraturöversikten att endast inkludera kvalitativ forskning. Upplevelser går inte att 
mäta, kvantitativ forskning mäter och jämför olika variabler, kvalitativ forskning 
undersöker fenomen genom att exempelvis beskriva upplevelser (Segesten, 2012a). 
Vetenskapliga artiklar inom området sammanfördes i en sammanställning och 
granskades. 
 
Arbetet inleddes med syftet att beskriva personer med fetmas upplevelse av 
vårdpersonalens bemötande. När datainsamling utifrån syftet påbörjades visade det 
sig att det saknades tillräckligt med artiklar för en litteraturöversikt. Vid fortsatt 
granskning av artiklarna framkom flertalet artiklar som beskrev hur vårdpersonalens 
attityder och vårdmiljön påverkade personer med fetma och deras möte med 
vården.  Litteraturöversiktens syfte blev att beskriva hur personer med fetma 
upplever mötet med vården. Artiklar som beskrev upplevelser om hur personer med 
fetma upplever vårdmiljön och utrustning identifierades, och kunde inkluderas i det 
nya syftet. Resultatet ger en möjlighet att synliggöra hur vårdpersonalen och 
vårdmiljön påverkar personens upplevelse av mötet. Ordet bemötande saknar 
motsvarighet på engelska och därför valdes upplevelse för att beskriva personers 
möte med vården. För att besvara syftet kunde en intervjustudie ha genomförts, men 
inom tidsramen för en C-uppsats inom sjuksköterskeprogrammet i denna situation 
anses det inte rimligt (Segesten, 2012b).   
 
Artikelsökning genomfördes i databaserna CINAHL, MedLine samt PsycINFO. Det 
stärker litteraturöversiktens trovärdighet att flera databaser har använts det ökar 
chanserna att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2012). Sökord som användes var: 
obes*, professional-patient relations, patient attitudes, patient attitudes evaluation, 
patient perspective, nurse-patient relations, health personnel, obesity psychosocial 
factors, client attitudes, perspective, client perspective, overweight. För varje databas 
identifierades specifika sökord och indexord för att få relevanta träffar, dessa sökord 
identifierades utifrån databasernas thesaurus (Forsberg & Wengström 2013). Efter 
att artiklar identifierats genom litteratursökning i databaser genomfördes 
sekundärsökning av referenslistor för att på så sätt inte gå miste om relevant 
forskning (Östlundh, 2012). Dock upplevdes att den sekundära sökningen många 
gånger ledde tillbaka till de artiklar som redan inkluderats. Sökningar i databaser 
gjordes kontinuerligt under arbetets gång för att inte gå miste om relevanta 
vetenskapliga artiklar.  
 
Sökresultatet upplevdes som begränsat. En begränsning som sattes var att 
tidsperioden för valda artiklar som skulle ingå i resultatet inte fick vara äldre än tio 
år, vilket medförde att artiklar som publicerades tidigare än 2006 exkluderades. 
Under artikelsökningen uppkom flera artiklar som var äldre än tio år som på grund 
av sin ålder inte kunde inkluderas i litteraturöversikten. Det är värdefullt att relevant 
forskning ligger till grund för litteraturöversikten och inte äldre forskning inkluderas 
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(Östlundh, 2012). Forskning rörande gravida exkluderades, det ligger utanför 
huvudområdet för grundutbildning för sjuksköterskor och risken finns att 
litteraturöversikten skulle gränsa till specialistområde och utgöra ett annat fenomen. 
Forskning där deltagares BMI var under 30 exkluderades för att avgränsa oss till 
BMI-gränsen vid fetma som är 30 och över. Exklusionskriterie var att artiklar skulle 
grunda sig på deltagare som var vuxna, dvs 18 år eller äldre. En av artiklarna 
(Thomas et al 2007) togs med trots att deltagare i studien var 16 år. Medelåldern på 
deltagarna i studien var 47 år.  I artikeln framgick tydligt att etisk kommitté godkänt 
studien och därför gjordes bedömning att artikeln kunde inkluderas i 
litteraturöversikten. Kjellström (2012) skriver kring forskningsetik att barn i åldern 
15-18 år anses normalt sett kunna avgöra själva om de vill vara med i forskning. I 
artiklarna förekommer studier på personer mellan 16-72 år vilket gör att ett stort 
åldersspann är inkluderat i litteraturöversiktens resultat. En annan studie (Merrill & 
Grassley 2008) inkluderade deltagare med BMI över 25 i sin studie. Eftersom studien 
tydligt visade på hur personer blivit bemötta i vården relaterat till sin kroppsstorlek 
valdes även denna artikel att ingå i resultatet trots att BMI-gränsen var övervikt och 
inte fetma. Övervägande andelen deltagare i forskning som litteraturöversiktens 
resultat baseras på var kvinnor, vilket kan ses som en svaghet och resultatet är inte 
överförbart på en hel befolkningsgrupp. Likaså bygger resultatet på personer som bor 
i västvärlden och borde således påverkas av kroppssynen som råder på plats och vid 
tidpunkt för när forskningen genomförts. 
 
Totalt nio artiklar med kvalitativ ansats som svarade mot syftet fick utgöra grund för 
resultatet. Hur många artiklar som ska ingå i en litteraturöversikt finns inte angett. 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns inga regler för det utan målet är att 
inkludera den forskning som är relevant för syftet och tillgänglig för författarna av 
litteraturöversikten. Även Kristensson (2014) menar att antalet artiklar är svårt att 
förutbestämma. Det har funnits en medvetenhet kring att antalet artiklar inte varit 
stort och att det i sin tur kan påverka litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 
2012). 
 
Samtliga artiklar har varit publicerade på det engelska språket. Detta kan ses som en 
begränsning eftersom litteraturöversiktens författare inte har engelska som 
modersmål kan det ha förekommit brister i översättning och reflektion av artiklarna 
med avancerat forskningsspråk.  
 
Resultatet analyserades enligt Fribergs modell (Friberg, 2012a). Artiklarna 
granskades först individuellt inledningsvis i analysprocessen för att på så sätt öka 
förståelsen för texten, samt för att inte påverka varandras värderingar eller tolkningar 
av artiklarnas innehåll. Därefter har gemensam reflektion och analys av textinnehåll 
genomförts för att öka trovärdigheten. Granskning av resultatet har utförts av både 
handledare och kurskamrater, detta stärker både trovärdighet och pålitlighet av 
litteraturöversikten (Henricson, 2012). Genom att översätta artiklarnas resultat till 
svenska och därefter reflektera över innebörden har upplevelser identifierats som 
sedan delats in i kategorier. Kategorierna färgkodades för att på ett tydligt sätt 
strukturera analysarbetet, identifiera likheter och skillnader. Samma kategori kunde 
härledas till flera olika artiklar vilket borde tyda på trovärdighet utifrån att flera 
artiklar visade på samma upplevelser. 
 
Artiklarna är skrivna i Australien, Kanada, Norge, Sverige, Storbritannien samt USA 
vilket skapar ett visst internationellt perspektiv men med västvärldens syn på fetma 
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och kroppsidealet som grund. Resultatet är således byggt på västvärldens syn på 
fetma och kan inte appliceras globalt. 
 
Kvalitativa studier tolkas av forskare (Forsberg & Wengström, 2013). Därför kan 
personlig förförståelse hos författaren påverka resultatet. De för tiden rådande 
normer av kroppsidealet som media sänder ut påverkar attityder kring fetma 
(Malterud & Ulriksen, 2010a). Den här litteraturöversiktens författare genomförde 
under tiden för skrivandet verksamhetsförlagd utbildning på en vårdavdelning där 
personer som skulle genomgå och som genomgått Gastric By-Passoperationer 
vårdades. Personalen på den aktuella avdelningens sätt att bemöta och tala om dessa 
personer både inför dem och inom personalgruppen kan ha påverkat författarnas 
förförståelse. Det går inte att utesluta att förförståelse påverkat granskning av 
artiklar. Genom diskussion med skrivkamrat, kurskamrater och handledare har detta 
begränsat förförståelsen påverkan på resultatet och därmed ökat litteraturöversiktens 
trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2012). 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att personer med fetma upplever att de möts med okunskap från 
vårdpersonal. Mötet färgades av nedsättande kommentarer och försvårades när 
utrustning inte passade vilket ledde till att personerna kände sig utsatta.  Även 
positiva känslor framkom när vårdpersonalen gav stöd och bekräftade personen. 
Flera av artiklarna i resultatet pekar på liknande upplevelser och stärker därmed 
varandra.  
 
Resultatet visar att personer med fetma upplever att de inte blir tagna på allvar i 
mötet med vården och att de upplever sig mötas av okunskap kring fetma av 
vårdpersonal.  Lumley et al. (2015) rapporterar att vårdpersonal fann det på grund av 
okunskap vara svårt att ta initiativet till att börja prata med vårdsökande personer 
om deras vikt, det sågs som ett känsligt ämne som krävde att det togs upp vid ett 
lämpligt tillfälle. Travelbee (1999) menar i sin omvårdnadsteori att vårdrelationen 
utvecklas under ett antal steg för att slutligen nå en mellanmänsklig relation. När en 
sådan ömsesidig relation har utvecklats finns förståelse för varandra i relationen och 
kanske möjliggör detta att ämne som fetma kan tas upp på ett sätt som upplevs 
respektfullt. Det framkom också att vårdpersonal kände oro för att bli anklagade för 
diskriminering om ämnet togs upp vid fel tillfälle. En annan studie visar att hälften av 
deltagarna som arbetade som sjuksköterskor kände sig obekväma med att ta upp 
viktproblematiken i mötet med personer med fetma. Studien visar att det finns en 
övertygelse hos sjuksköterskor om att det ingår i deras profession att erbjuda 
livsstilsråd för ett hälsosamt liv, men att de dels upplevde sig ha en begränsad 
kunskap om fetma, men också att de saknade resurserna för att kunna erbjuda 
adekvat hjälp (Kable, 2015). Miller, Alpert och Cross (2008) menar däremot att 71 % 
av deltagarna, som bestod av vårdpersonal, ansåg att hälsofrämjande utbildning 
ingick i sjuksköterskans profession. Så stor andel som 93 % av deltagarna 
rapporterade att de ansåg att åtgärder var nödvändiga för personer med fetma, men 
hela 76 % berättade att de inte tog upp ämnet även om de gjort bedömningen att den 
vårdsökande personen hade fetma. Hälften av deltagarna upplevde sig ha kunskap 
om att ge råd till de som önskade att gå ner i vikt. Majoriteten av deltagarna bedömde 
att mer utbildning kring rådgivning och följdsjukdomar relaterade till fetma var 
nödvändigt (Alpert & Cross, 2008).  
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Resultatet visar hur personer med fetma upplever sig bli misstrodda av vårdpersonal 
vid utebliven effekt av behandling mot fetma trots att de ansträngt sig för att minska i 
vikt. En studie visar hur vårdpersonal kände frustration och besvikelse när 
behandling för fetma inte medförde viktnedgång. De upplevde svårigheter med att 
förstå komplexiteten i ämnet, vilket ofta resulterade i att de beskyllde den 
vårdsökande personen för att inte kunna gå ner i vikt. En känsla av hopplöshet 
beskrevs också när de kände att de mötte orealistiska förväntningar hos personen 
med fetma vad gällde viktnedgång, och att de fann det svårt att ge rätt stöd (Kirk, 
2014). Gudzune, Bennett, Cooper, och Bleich (2014) har visat i sin studie att de 
personer som kände sig dömda av läkare i större utsträckning kände ett lägre 
förtroende för den som vårdade dem. Även här kan det ses som en styrka att använda 
sig av Travelbees (1999) omvårdnadsteori så att en relation som inte färgas av 
tidigare erfarenheter eller upplevelser och då riskerar att försvåra vårdrelationen och 
förståelse för varandra. Huizinga, Cooper, Bleich, Clark och Beach (2009) i sin tur 
kommer i sin studie fram till att läkare hade mindre respekt för de personer med 
fetma som de vårdade. Studien visade även att det fanns en koppling mellan låg 
respekt och högt BMI, respekten hos vårdpersonalen var sämre ju högre BMI 
personen hade.  Resultatet visar att kommentarer från vårdpersonal som berörde 
personernas vikt upplevdes som nervärderande och gav upphov till känslor som 
förödmjukelse och ilska. Sikorski et al. (2012) beskriver i en studie hur 
vårdpersonalens attityder kring personer med fetma beskrivs med ord som kan 
upplevas som kränkande. 
 
Personer med fetma upplevde ofta att de inte blev lyssnade till eller fick den tid med 
vårdpersonal som de önskade och kände sig därför lågprioriterade. Genom att i 
samtal identifiera och ta tillvara personens resurser och synliggöra styrkor kan 
sjuksköterskan främja och förebygga ohälsa. Det kan ske genom en dialog som bygger 
på tillit och förstroende mellan sjuksköterskan och personen som söker vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008), något som även Travelbee (1999) beskriver i sin teori 
om hur en vårdrelation kan utvecklas. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
ansvarar bland annat för tillsyn av hälso- och sjukvården och hälso- och 
sjukvårdspersonal och hanterar anmälningar som rör både Lex Maria och Lex Sarah 
(Inspektionen för vård och omsorg, u.å.). En sammanställning som IVO gjort på alla 
ärenden inkomna till landets patientnämnder under år 2014 visade att flera 
anmälningar handlade om att personer inte upplever att de blir lyssnade till 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2015b). En rapport från IVO visade att ett vanligt 
förekommande klagomål berörde brister i bemötande i kombination med att 
personen inte upplever sig få rätt vård eller bli tagen på allvar. Detta har i sin tur lett 
till försenad vård och diagnos och till och med utebliven diagnos och vård 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2015a). Detta stärker resultatet som framkommer 
i den här litteraturöversikten där personer vittnar om en återkommande upplevelse 
av att fetman ansågs vara orsaken till symtom eller sjukdom, trots att det kunde 
finnas andra orsaker till ohälsa.  
 
Personer med fetma upplevde ofta att de stod utanför normen för hur en kropp bör se 
ut och att detta påverkar deras möte med vården. Hur normen för kroppar ser ut 
styrs stundtals av media som spelar en stor roll när det gäller att förmedla åsikter och 
tankar om fetma och kroppsideal (Malterud & Ulriksen, 2010a; Pearl et al., 2012) 
Media förmedlar en bild av att utseendet är viktigt och en förutsättning för ett 
framgångsrikt liv. Att ha en smal och normalviktig kropp är synonymt med att vara 
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attraktiv och nöjd, att gå upp i vikt leder till minskad attraktionskraft och mera 
lidande då personer med fetma porträtteras som mindre attraktiva och mer 
missnöjda (Malterud & Ulriksen, 2010a). Vidare beskriver Malterud och Ulriksen 
(2010a) att media porträtterar personer med fetma som en grupp människor med 
bristande kontroll, de beskrivs som giriga, odisciplinerade och en skambeläggande 
ton används ofta när det kommer till personer med fetma. Önskemål om att bli 
behandlade på samma villkor som personer som bättre passar in i normen uttrycktes 
bland personer med fetma, särskilt av kvinnor. Upplevelsen av att bli bemött på olika 
villkor intensifierade känslan av att vara annorlunda, det förstärktes av kommentarer 
från vårdpersonal som upplevdes irrelevanta för besöket. Widäng, Fridlund och 
Mårtensson (2008) har visat i sin studie hur kvinnor upplevde sig bli respekterade 
när vårdpersonal bekräftade dem, visade förståelse för deras situation och bemötte 
dem på samma villkor som andra vårdsökande personer, oavsett orsak till besöket. 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor, med respekt för allas lika 
värde och för varje människas värdighet (SFS 1982:763). Litteraturöversikten visar 
hur skamkänslor var vanligt förekommande hos personer med fetma, att visa sig i en 
utsatt situation i öppna miljöer gav upphov till skamkänslor och osäkerhet. Widäng et 
al. (2008) poängterar vikten av att ge rätt bemötande för att behålla den 
vårdsökandes integritet och värdighet.  
 
Personer med fetma upplever att anpassad utrustning saknas. En studie visar 
sambandet mellan högt BMI och ökade svårigheter att ge adekvat omvårdnad och 
utföra undersökningar. Ju högre BMI hos de vårdsökande desto svårare var det för 
vårdpersonal att bland annat palpera buken, mäta blodtrycket och mobilisera (Kam & 
Taylor, 2010). 
 
I resultatet beskrivs hur personer med fetma framförallt känt sig utsatta när vård 
getts i akuta situationer där de inte kände till vårdpersonalen. Vidare beskriver 
deltagare i studien att de anser det vara betydelsefullt att de har en relation till den 
läkare de träffar och att denne känner till deras hälsohistoria samt tror att god vård 
erhålls genom att läkaren lär känna personen (Buxton & Snethen, 2013).  
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Slutsatser 

Personer med fetma upplever att de i mötet med vården möts av okunskap och 
tystnad kring ämnet fetma. De vittnar också om att annan ohälsa förklaras bero på 
fetman trots att andra orsaker kan ligga bakom symtomen. Känsla av att vara 
annorlunda och inte passa in färgade mötet med vården eftersom det ibland inte 
fanns passande utrustning för att genomgå undersökningar eller behandlingar. En 
längtan av att ses som en människa och mötet inte enbart skulle färgas av deras vikt 
framkom. Vårdpersonal förväntades förmedla stöd men istället möttes personer med 
nedvärderande kommentarer, vilket ledde till en känsla av att respekt saknades i 
mötet. Det framkommer också att när vårdpersonalen agerade naturligt och stärkte 
personens resurser stärkte det personen och de upplevde att de fick stöd. Detta visar 
på vikten av att vidare forskning om hur personer med fetma upplever mötet med 
vården genomförs och även forskning på hur vårdpersonalens bemötande påverkar 
hur mötet med vården upplevs. 
 
 

Kliniska implikationer  

Genom att synliggöra mötets betydelse, exempelvis genom förbättringsarbete, kan 
verksamheten förstå hur personer med fetma upplever mötet med vården. Genom att 
synliggöra mötets betydelse blir det även tydligt hur vårdpersonal kan agera i mötet 
med vårdsökande person. När personer med fetma möts med kunskap och utrymme 
för delaktighet bör det möjliggöra att mötet med vården sker på samma villkor som 
övriga vårdsökande personer. 
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From reaching the end of 
the road to a new lighter life 
- People's experiences of 
undergoing gastric bypass 
surgery.  
 
Intensive & Critical Care 
Nursing 

Att beskriva personers 
upplevelse av att 
genomgå GBP-kirurgi, 
från beslut att 
genomgå det till två 
månader efter 
genomgången kirurgi, 
inklusive vård på 
sjukhus. 

Kvalitativ metod. 10 deltagare, varav  
8 kvinnor,  
2 män. 
30-35 år. 
BMI innan GBP 35-52. 

Deltagare beskrev känsla 
av underlägsenhet 
relaterat till sin fetma. 
Efter operationen kände 
sig deltagarna både 
sårbara samtidigt som de 
kände sig säkra på 
vårdavdelningen. 



 

 

 

Malterud, K. & Ulriksen, K. 
(2010) 
 
Obesity in general practice:  
a focus group study on 
patient experiences 
 
Scandiavian Journal of 
Primary Health Care 

Att undersöka 
vårdsökande personer 
med fetmas 
erfarenheter av 
allmänläkares 
hantering av deras 
viktproblem 

Kvalitativ studie.  
Focus group study. 

13 deltagare varav 
8 kvinnor 
5 män 
30-55 år 
BMI 40< eller 35< med 
tillhörande viktrelaterade 
problem 

Deltagarna upplevde 
bristande kunskap och 
intresse inom 
viktrelaterade ämnen, 
känslor av skam, 
misslyckande och att bli 
misstrodda, var 
återkommande känslor. 
Fetman ansågs vara 
orsaken till symtomen. 
Men några positiva 
upplevelser 
rapporterades också. 

Merrill, E., & Grassley, J. 
(2008).  
 
Women's stories of their 
experiences as overweight 
patients.  
 
Journal Of Advanced 
Nursing 

Att belysa kvinnors 
upplevelser av att vara 
överviktiga personer i 
mötet med vården och 
vårdpersonal. 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk  
metod. 

8 deltagare 
20-61 år 
BMI 25< 

Upplevelser av att sticka 
ut från normen 
rapporterades. Samtliga 
deltagare identifierade 
problem med att hitta 
passande utrustning, 
exempelvis 
blodtrycksmanschetter. 
Upplevelser av att inte bli 
misstrodda och inte 
lyssnade på 
rapporterades, och 
berättelser om hur 
deltagare förberedde sig 
inför mötet genom att klä 
upp sig, i förhoppning om 
att få bättre vård. 



 

 

 

Pain, H., & Wiles, R. 
(2006).  
 
The experience of being 
disabled and obese.  
 
Disability & Rehabilitation 

Att undersöka 
upplevelserna av att 
leva med fetma och 
funktionsnedsättning. 

Kvalitativ studie. 
Semi-struktuerade 
intervjuer med Grounded 
theory-metod. 

6 deltagare varav 
4 kvinnor 
2 män 
3 50> år 
3 50-64 år 
BMI 48.6-71.5 

Deltagarna upplevde 
okunskap hos 
vårdpersonalen, känslor 
av att vara missförstådda 
inte bli lyssnade på 
rapporterades. Flertalet 
deltagare berättade om 
utrustning som inte 
passade. 

Thomas, S. L., Hyde, J., 
Karunaratne, A., Herbert, 
D., & Komesaroff, P. A. 
(2008).  
 
Being 'fat' in today's world: 
a  
qualitative study of the lived  
experiences of people with  
obesity in Australia.  
 
Health Expectations: An 
International Journal Of 
Public Participation In 
Health Care And Health 
Policy 

Att få en fördjupad bild 
av både erfarenheter 
av att leva med fetma 
och sociokulturella 
faktorers påverkan på 
personer med fetma. 

Kvalitativ studie. 
Djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

76 deltagare varav 
63 kvinnor  
13 män 
16-72 år 
BMI 30-72.1 

Hälften av deltagarna 
hade upplevt att de fått ta 
emot nedvärderande 
kommentarer om deras 
vikt av vårdpersonal, 
känslor som frustration 
kom fram när de inte fick 
den hjälp de behövde. 
Några positiva känslor 
uppstod också när 
deltagarna kände att de 
fick stöd från personalen 
som kämpade för deras 
vård. 



 

 

 

Ward, S. H., Gray, A. M., &  
Paranjape, A. (2009).  
 
African Americans’ 
Perceptions of Physician 
Attempts to Address 
Obesity in the Primary Care 
Setting.  
 
Journal of General Internal 
Medicine 

Att belysa hur 
afroamerikaner med 
fetma upplever 
läkarens roll i vid 
behandling av fetma, 
samt att identifiera 
beteenden hos 
vårdpersonal som kan 
motivera eller hindra 
försök till viktnedgång. 

Kvalitativ studie.  
8 fokusgrupper. 

43 deltagare varav 
27 kvinnor 
16 män 
18-65 år 
BMI 30.2-57.7 

Sättet läkaren bemötte 
personen och visade 
respekt och taktfullhet 
påverkade motivation 
och engagemang. Om 
personen upplevde att 
bemötandet inte var 
respektfullt eller om det 
upplevdes falskt ökade 
känslan av hopplöshet 
och bidrog då till minskat 
engagemang för 
livsstilsförändringar. 



 

 

 

Bilaga 3. Exempel på analys. 

   

Bilaga 3:1 

Originaltext Översatt text Reflekterad innebörd Underkategori Kategori/Huvudtema 

(3) Admission to hospital or attendance at 
out-patient appointments was a traumatic 
experience for several participants. The 
ambulance stretchers did not 
accommodate their weight, so they had to 
go in their wheelchairs, but several 
ambulances could not physically get them 
in.  

Inläggning på sjukhus eller 
besök hos primärvården 
upplevdes som en traumatisk 
erfarenhet för flertalet deltagare. 
Ambulansbårarna höll inte deras 
vikt, så de var tvungna att färdas 
i rullstol, men många 
ambulanser fick inte plats med 
rullstolen.  

Utrustningen var inte 
anpassad för  
personer med fetma. 

 

  

(5) All participants identified the problem 
of ‘fitting’ into examination gowns and 
blood pressure cuffs. The result of 
struggling to fit into the healthcare space 
is evident in the comments below: I had to 
wait like a half an hour just for them to get 
my blood pressure because they had the 
wrong cuff. So then they had to go looking 
for the other one…The nurse was running 
around the office, ‘We need the bigger 
cuff. She can’t fit the other’, and I was just 
like, ‘Oh, my gosh!’ 

Alla deltagare identifierade 
problem med att hitta passade 
undersökningsmaterial och 
blodtrycksmanschetter. 
Resulatet av att försöka få plats 
beskrivs i kommentaren som 
följer: Jag var tvungen att vänta i 
en och en halv timma bara för 
att de inte hade en  
blodtrycksmaschett som 
passade. Så de var tvungna att 
leta reda på en som passade. 
Sjuksköterskan sprang runt, 'Vi 
behöver den stora manschetten. 
Den andra passar inte', och jag 
tänkte, 'Herre gud!' 

Materialet passar inte 
och leder till  
obekväma situationer. 

En känsla av att vara 
annorlunda 

  



 

 

 

(7) The way in which a care provider 
reacted in situations where medical 
equipment such as blood pressure cuffs 
did not fit a patient also created a barrier 
to patient engagement. 

På det sätt som en vårdpersonal 
hanterade situationer där 
medicinsk utrustning så som  
blodtrycksmanschett inte 
passade, försämrade 
deltagarens engagemang. 

Utrustning som inte 
passade och framför 
allt hur personalen 
hanterade detta  
ledde till minskat 
engagemang hos 
deltagaren. 

  

 

(2) Half of participants (n = 38) stated that 
they 
had been humiliated or had derogatory 
comments made about their weight by 
health professionals. 

Hälften av deltagarna 
konstaterade att de upplevt sig 
bli förödmjukade eller fått 
nedvärderande kommentarer 
relaterade till deras vikt av 
vårdpersonal.  

Att känna sig kränkt 
av vårdpersonal. 

  

Känsla av utsatthet 

(1) Degrading or moralizing attitudes and 
messages were reported by participants 
as especially subversive when they came 
from doctors, who were expected to 
mediate between support and 
compassion. 

Nedvärderande eller 
moraliserande attityder och 
signaler rapporterades av 
deltagarna som speciellt 
omvälvande när de kom från 
läkare, som förväntades 
förmedla stöd och medkänsla. 

Känslor av att läkare 
såg ner på  
deltagarna, när de 
förväntas få stöd. 

    

(6)  Many of the participants reported that 
disrespectful behavior was a common 
experience for them in emergency rooms 
and with PCPs with whom they did not 
have a relationship. 

Många av deltagarna berättade 
att respektlöst bemötande var 
en vanlig upplevelse i akutrum 
och 
med PCP som de inte kände. 

Vanligt att främmande 
vårdpersonal samt 
vid akuta situationer 
behandlar respektlöst. 

När stöd saknas   

(1) Similar calls for initiatives were raised 
by most participants, who had felt too shy 
to initiate discussions of their body weight 
with their GPs. Their own restraints did 
not mean they did not want to talk about 
it, they said, but the doctor ’ s silence on 
these matters had been interpreted as a 

Liknande upplevelser lyftes 
bland flera deltagare, som 
kände sig för blyga och inte 
vågade diskutera sin vikt med 
sina läkare. Deras 
återhållsamhet betydde inte att 
de inte ville prata om det, men 

Deltagarna upplever 
att läkarnas tystnad 
beror på negativa 
attityder angående 
deras vikt. 

    



 

 

 

sign of disapproval. de tolkade läkarens tystnad om 
ämnet som ogillande. 

(7) Privacy was perceived as an important 
component of care particularly when 
providers were gathering information 
about a patient’s weight. Participants 
described feeling self-conscious and 
embarrassed when the scale was in an 
open area. 

Integritet beskrevs som viktigt i 
mötet med vårdpersonalen när 
de genomförde datainsamling 
angående vårdsökande 
personens vikt. Deltagare 
beskrev hur de kände sig osäkra 
och utskämda när vågen var i 
en öppen miljö. 

Deltagarna kände sig 
osäkra och utskämda 
inför andra när deras 
vikt exponerades 
inför andra. 

 

  

(9) Participants felt ashamed but 
pretended to be happy and sometimes 
joked about their obesity – but they also 
revealed that they suffered and 
sometimes cried at night. 

Deltagare skämdes men 
låtsades ibland att vara glada 
och skämtade om deras fetma, 
men de berättade också att de 
led, och ibland grät sig till 
sömns. 

De upprätthåller en 
fasad för att inte visa  
deras känslor kring 
sin fetma. 

Upplevelse av skam 

  

(1) Experiences of shame were recurrent 
issues in the groups. Participants spoke 
of repeated reminders of being a failure. 

Skamkänslor var återkommande 
känslori grupperna. Deltagarna 
berättade om ständiga 
påminnelser om att vara 
misslyckade. 

Skamkänslor och 
känslor av att vara  
misslyckade var 
återkommande 
känslor hos 
deltagarna. 

    



 

 

 

 


