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Sammanfattning    
Övervikt och fetma är ett tilltagande världshälsoproblem och kan leda till en rad olika 
följdsjukdomar. Det kan många gånger vara svårt att gå ner i vikt och sjuksköterskor har 
en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Dock upplever många patienter med övervikt 
och fetma att de inte får det stöd och engagemang från sjuksköterskor som de skulle 
behöva. Många patienter upplever även att sjukvården skuldbelägger deras 
levnadsvanor, vilket kan resultera i att patientgruppen upplever både skuld och skam. 
Syftet är att belysa hur patienter med övervikt och fetma upplever sjuksköterskors 
bemötande. Kandidatuppsatsen är en litteraturöversikt baserad på tio vårdvetenskapliga 
studier. Resultatet presenteras i fyra teman: Upplevelsen av stigmatisering, Upplevelsen 
av vårdlidande, Upplevelsen av levd kropp och Upplevelsen av vårdande relation. 
Många patienter med övervikt och fetma upplever negativt bemötande samt utgör en 
stigmatiserad grupp inom hälso- och sjukvården. Patientgruppen kände sig ofta 
misstrodd, förnedrad och skuldbelagd. Flera patienter undvek eller avstod därför från att 
söka vård. Patienterna efterfrågade empati, medkänsla och respekt i mötet med 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. De ville bli bemötta som människor och inte 
som “feta personer”. Genom att belysa patienters upplevelser bidrar detta arbete till att 
synliggöra bemötandets betydelse i mötet med patienter med övervikt och fetma. Risken 
för negativt bemötande och stigmatisering kan minskas genom ökad kunskap samt ökad 
medvetenhet hos sjuksköterskan. Patientgruppen bör bemötas med respekt, förståelse 
och engagemang. Därigenom skapas förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna 
stödja och stärka patienten. 
 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, patienter, upplevelse, stigmatisering, bemötande, 
levnadsvanor, sjuksköterskor. 
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INLEDNING 
Sjuksköterskor har ett stort ansvar gentemot patienter när det gäller att förebygga och 
främja hälsa. Därför ställs det höga krav på att sjuksköterskor ska kunna stödja och 
stärka patienter under hela vårdprocessen. Ibland blir inte alltid vården vårdande, utan 
kan skapa lidande hos patienter. Patienter blir inte alltid respektfullt bemötta, inte sedda 
eller får inte sina behov tillgodosedda. Vi har under sjuksköterskeutbildningen mött 
patienter med övervikt och fetma och dessvärre erfarit att flera av dem har bemötts med 
negativa attityder i vården, vilket berört oss illa. Vi har därför valt att belysa hur 
patientgruppen upplever sin vård samt sjuksköterskors bemötande av dem. 
Förhoppningen är att kandidatuppsatsen, genom att synliggöra patienters upplevelser, 
kan bidra till att patienter med övervikt och fetma erhåller det stöd och bemötande de är 
i behov av. 
 
BAKGRUND 

Övervikt och fetma 
Definition 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2014) beskriver övervikt och fetma som ett 
tilltagande världshälsoproblem. Varje år dör cirka 3,4 miljoner vuxna människor runt 
om i världen relaterat till övervikt och fetma. WHO (2014) definierar övervikt och 
fetma som onormal eller överdriven fettansamling på kroppen vilken kan orsaka ohälsa. 
Body mass index (BMI) är ett mått på förhållandet mellan kroppsvikt och kroppslängd. 
BMI över 25 definieras som övervikt och BMI över 30 definieras som fetma.  
 
Det går inte att enbart förlita sig på BMI då det finns andra aspekter att ta hänsyn till. En 
viktig aspekt är det finns friska individer som inte anses vara överviktiga eller feta trots 
att de har ett BMI över 25 eller 30, som exempelvis muskulösa individer. Även 
midjemåttet har stor betydelse då bukfetma anses vara en större riskfaktor för att 
utveckla hjärt- och kärlsjukdomar än ett högt BMI. Bukfettet är nämligen en oberoende 
riskfaktor. Definitionen för bukfetma hos kvinnor är ett midjemått över 88 cm och över 
102 cm hos män (Lönnqvist 2007, ss. 21-23). 
 

Orsaker och risker 
Det finns flera olika orsaker till övervikt och fetma. Arvsanlag är en betydande orsak för 
att övervikt och fetma ska utvecklas. Många gånger styr det övermäktiga arvsanlaget 
och påverkar aptitregleringen hos människor med övervikt och fetma. Det handlar 
därmed inte om att människor med övervikt och fetma har dålig karaktär. Denna 
kunskap borde genomsyra förhållningssättet gentemot patientgruppen (Dahlman 2007, 
s. 65). Andra orsaker till övervikt och fetma kan också vara psykosociala faktorer, 
psykiska sjukdomar, dåliga kostvanor, fysisk inaktivitet samt vissa läkemedel (Mårild, 
Hänni & Zethelius 2011-2012, ss. 196-198). 
 
Människor med övervikt och fetma löper en hög risk att drabbas av följdsjukdomar 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni, dyslipidemi, diabetes typ 2, sömnapné, 
osteoartrit samt cancersjukdomar (Lönnqvist 2007, s. 21). Detta beror på att övervikt 
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och fetma kan orsaka rubbningar i ämnesomsättningen och hormonbalansen vilket kan 
bidra till att följdsjukdomar utvecklas (Mårild, Hänni & Zethelius 2011-2012, s. 193). 
 

Ändrade levnadsvanor 
För individer med övervikt och fetma är en viktnedgång nästan alltid gynnsam för en 
god hälsa samt minskar även risken för följdsjukdomar. För att gå ner i vikt erfordras en 
negativ energibalans, det vill säga ett minskat intag av energirik föda samt en ökning av 
den fysiska aktiviteten. Kostens sammansättning och näringstäthet är av stor betydelse 
vid viktnedgång, men också för att förebygga olika bristtillstånd (Larsson & Lindroos, 
2007, s. 243). Att öka den fysiska aktiviteten har inte bara en god effekt vid 
viktnedgång utan anses även öka det allmänna välbefinnandet. Dessutom menar Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att det finns väldigt få biverkningar med 
fysisk aktivitet (SBU 2002, s. 209). Annan behandling mot övervikt och fetma kan vara 
olika former av beteendeanalyser och -terapier, gruppbehandling, handledning i form av 
individuell motivation- och planeringsplan samt hemuppgifter/självobservationer 
(Melin 2007, ss. 265, 268-269, 272). Ibland kan det även vara aktuellt med 
aptithämmande läkemedel samt kirurgi som exempelvis gastric bypass (Mårild, Hänni 
& Zethelius 2011-2012, ss. 200-202).  
 
SBU (2002, s. 37) menar att det finns forskning som påvisar att patienter med övervikt 
och fetma har mer psykosociala problem som leder till försämrad livskvalitet. 
Patientgruppen kan många gånger utsättas för diskriminering i samhället men också 
inom sjukvården. Melin (2007, s. 274) menar att det finns flera studier som tyder på att 
diskriminering och negativa attityder inom sjukvården kan minskas genom att 
vårdpersonalen får information samt utbildning inom ämnet. 
 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Vårdande relation 
Björck och Sandman (2007, s. 16) lyfter diskussionen kring det vårdvetenskapliga 
konsensusbegreppet vårdrelation och att begreppet benämns i litteraturen som både 
vårdrelation och vårdande relation. Vårdande relation får då ett positivt värde, medan 
vårdrelation uppfattas mer tvetydigt. Samtidigt menar Björck och Sandman (2007, s. 
16) att begreppen vårdrelation och vårdande relation ofta används synonymt. I 
kandidatuppsatsen används därför begreppen vårdrelation och vårdande relation 
synonymt. 
 
Björck och Sandman (2007, s. 14) framhåller att vårdrelationen ofta betraktas som 
kärnan i vårdandet. En vårdrelation är en relation mellan en patient och professionell 
vårdpersonal i någon form av vårdverksamhet (Björck & Sandman 2007, s. 18).  Björck 
och Sandman (2007, s. 16) poängterar att vårdrelationen inte kan liknas vid en vanlig 
social relation eftersom den är asymmetrisk. Sjuksköterskan har ett större ansvar, 
samtidigt som fokus ligger på patienten där både sjuksköterska och patient är delaktiga.  
 
Björck och Sandman (2007, s. 16) lyfter fram förutsättningarna för en god vårdande 
relation:  
• Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska ha vissa önskvärda egenskaper. 
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• Den vårdande relationen ska åstadkomma vissa önskvärda effekter hos patienten.  
• Den vårdande relationen ska ha vissa önskvärda egenskaper. 
 
Sett till sjuksköterskans egenskaper lyfts de fram i såväl ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor som Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor lyfter fram respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 
och integritet som professionella värden och viktiga egenskaper hos sjuksköterskan 
(Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 4). Enligt Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, ss. 10-11) ska sjuksköterskan ha 
förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och sympatiskt sätt. 
Vidare ska en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt genomsyra sjuksköterskans 
arbete. 
 
De effekter hos patienten som åsyftas kan exempelvis vara de som framhålls i ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 3): främjad hälsa, 
förebyggande av sjukdom, återställd hälsa och lindrat lidande. I en god vårdande 
relation ligger, som tidigare nämnts, fokus på patienten och dennes behov och resurser. 
Genom att se människan bakom diagnosen kan sjuksköterskan stödja patientens 
hälsoprocesser, lindra lidande samt finna möjligheter till välbefinnande.  
 
Egenskaper som karaktäriserar en god vårdande relation är bland annat öppenhet och 
ömsesidig tillit. Den goda vårdande relationen upprätthålls genom följsamhet samt att så 
förutsättningslöst som möjligt möta varje individ (Dahlberg & Segesten 2010, s. 184). 
Samtidigt är det inte möjligt att vara helt förutsättningslös som sjuksköterska, då vi 
alltid bär med sig någon typ av förförståelse, vilken på gott och ont påverkar hur 
omvärlden tolkas. Förförståelsen kan således både vara till hjälp, i form av samlade 
erfarenheter, men kan också leda sjuksköterskan fel. Patientens berättelse kan felaktigt 
anpassas till sjuksköterskans förförståelse och patienten riskerar då att erbjudas felaktig 
vård eller att vården uteblir (Dahlberg & Segesten 2010, s. 185).  
 

Vårdlidande 
Lidande är ett begrepp som används inom vårdvetenskapen. Eriksson (1994, s. 21) 
menar att lida är något negativt eller en plåga som människan utsätts för. Det kan också 
vara en kamp eller något som en individ får leva med. Att lida kan även vara något 
positivt men också betydelsefullt för individen som en försoning. Eriksson (1994, ss. 
82-83) beskriver vidare att det finns olika sorters lidande inom vården, vilka är:  
• Livslidande är ett lidande som en individ upplever i livet. 
• Sjukdomslidande innebär ett lidande som orsakats av sjukdom eller behandling. 
• Vårdlidande innebär att en vårdsituation skapar ett lidande för patienten. 
 
I kandidatuppsatsen kommer fokus att ligga på begreppet vårdlidande. Eriksson (1994, 
s. 87) menar att det finns olika sorters vårdlidande: kränkning av patientens värdighet, 
maktutövning, fördömelse och straff samt utebliven vård eller icke-vård. Att kränka en 
patients värdighet innebär att patienten fråntas sitt värde som människa. Därmed 
minskas patientens möjligheter att utnyttja sina resurser. Dessa kränkningar kan yttra 
sig genom att vårdpersonalen uppträder respektlöst gentemot patienten vid exempelvis 
tilltal eller vid basal omvårdnad. Att inte låta patienten ta plats eller att inte se patienten 
är också en form av kränkning.  
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Maktutövning kan exempelvis innebära att vårdpersonalen inte tar patienten på allvar, 
tvingar patienten till handlingar som inte patienten klarar av eller ger patienten 
upplevelsen av maktlöshet (Eriksson 1994, ss. 91-92). Fördömelse kan bland annat 
handla om att vårdpersonalen har en bild av hur en idealisk patient ska vara och uppfylls 
inte denna idealbild kan patienten erfara fördömelse. Ett straff kan vara att 
vårdpersonalen inte ger en god vård eller ignorerar patienten. Konsekvensen av detta 
kan bli att patienten känner sig förnedrad (Eriksson 1994, s.91). Utebliven vård eller 
icke-vård kan vara att vårdpersonalen är oförmögen att bedöma patientens behov eller 
vård som inte utförs. Det kan exempelvis handla om små händelser, slarv men också 
avsiktlig vanvård (Eriksson 1994, ss. 92-93).  
 

Subjektiv och levd kropp 
Merleau-Ponty myntade begreppen subjektiv och levd kropp. Enligt Merleau-Ponty 
(1997, s. 32) är kroppen ett subjekt och den levda kroppen är det medel genom vilket 
människan får tillgång till världen. Kroppen är ständigt närvarande. Människan kan inte 
gå ifrån sin kropp. Det är via kroppen människan upplever sig själv och världen. 
Människan är sin kropp. Kroppen blir säte för såväl människans upplevelser som 
identiteten. Genom människans sinnen, det hon ser, hör och känner, bildar hon sig en 
uppfattning om sig själv och sin omvärld. Om kroppen förändras, exempelvis av ohälsa 
och sjukdom, förändras människans upplevelse av sig själv och tillgången till världen 
(Merleau-Ponty 1997, se Wiklund 2010 s. 49). Vidare är det via kroppen som 
människor uppfattar varandra, inte bara som fysiska varelser utan som personer med 
känslor och tankar. I dagens samhälle ligger stort fokus på kroppen och dess 
beskaffenhet. Förändras kroppen, exempelvis vid olycka eller sjukdom, upplever 
människan sig själv och sin tillgång till världen på ett nytt sätt. En förändrad kropp kan 
även leda till att människor börjar behandlas annorlunda. Personer med övervikt och 
fetma behandlas ibland annorlunda av andra människor och även av sjukvården. SBU 
(2002, s. 482) framhåller att personer med övervikt och fetma kan drabbas av praktiska 
problem relaterat till sin kroppsstorlek och vikt, däribland trånga säten på flyg, bussar 
och biografer samt svårigheter att finna kläder i passande storlek. Även den fysiska 
miljön i vårdmiljön kan upplevas som ovälkomnande för personer med övervikt och 
fetma (SBU 2002, s. 484).  
 

Stigmatisering 
Goffman (2014, ss. 9-10) beskriver att människor delas in i olika kategorier i samhället 
och på så vis avgörs vilka personliga egenskaper som anses vara normala. Ett stigma 
innebär att en människa avviker från det som anses vara normalt inom kategorin som 
personen tillhör och kan därmed bli utstött på grund av detta. Vidare menar Goffman 
(2014, s.10) att det inte är alla avvikande egenskaper som blir stigmatiserande, utan det 
är när en person upplevs skilja sig från den norm som anses vara normal.  
 
Det finns flera studier (Crossrow, Jeffrey & McGuire 2001, ss. 210-212; Dickins, 
Thomas, King, Lewis & Holland 2011, s. 1683; Rogge, Greenwald & Golden 2004, ss. 
304-305) som tyder på att personer med övervikt och fetma blir stigmatiserade av bland 
annat samhället, vänner, familjemedlemmar samt inom sjukvården. Likaså finns det 
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studier som tyder på att andra patientgrupper såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(Halding, Heggdal & Wahl 2011, s. 102), diabetes typ 2 (Wellard, Rennie & King 2008, 
s. 218) samt sexuellt överförbara sjukdomar (Rogge, Greenwald & Golden 2004, s. 305) 
kan anses vara självförvållade sjukdomar. Detta kan leda till negativa attityder och 
stigmatisering i samhället men också inom sjukvården. 
 

Bemötande av överviktiga patienter i vården 
Personer med övervikt och fetma kan uppleva att de bemöts med negativa och 
fördomsfulla attityder och att deras livsstil anses vara ohälsosam enligt omgivningen 
(SBU 2002, ss. 482-487). Samhället styrs ofta av normer och skönhetsideal vilka kan 
skapa fördomar. Västvärldens länder har en gemensam syn på övervikt och fetma 
(Rogge, Greenwald och Golden 2004, s. 305). Övervikt och fetma anses många gånger 
vara självförvållat (Rogge, Greenwald och Golden 2004, s. 305), vilket är ett förlegat 
synsätt som skapar mycket lidande och leder till stigmatisering (SBU 2002, s. 482). 
 
Eftersom övervikt och fetma är vanligt kan frågan om behandling aktualiseras i många 
sjukvårdskontakter där patienten söker för någon annan sjukdom (SBU 2002, s. 483). 
När övervikt och fetma tas upp i vårdsammanhang gäller det att vara lyhörd för 
patientens synpunkter och livssituation.  
 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 3) är 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Att lindra lidande kan exempelvis 
innebära att sjuksköterskan bemöter patienter med övervikt och fetma på ett 
professionellt sätt. SBU (2002, s. 484) framhåller vikten av att sjukvården bemöter 
personer med övervikt och fetma på ett sådant sätt att de känner sig välkomna, förstådda 
och trygga. Många gånger upplever dock personer med övervikt och fetma att 
vårdpersonal skuldbelägger dem (SBU 2002, ss. 482-484). 
 
Problemen med de negativa attityder som patienter med övervikt och fetma upplever 
inom sjukvården lyfts fram i en reviewartikel av Brown (2006, ss. 221-232), vilken 
belyser sjuksköterskors attityder gentemot vuxna patienter med övervikt och fetma. 
Genom en sammanställning av elva empiriska studier dras slutsatsen att det förekommer 
negativa attityder bland sjuksköterskor gentemot patienter med övervikt och fetma. 
Brown (2006, ss. 221-232) menar dock att det finns relativt få studier och behovet finns 
av ytterligare forskning inom området.  
 
Även Mold och Forbes (2011, ss. 119-142) belyser i sin reviewartikel patienters och 
vårdpersonals erfarenheter av samt uppfattningar om vården för patienter med övervikt 
och fetma. Konklusionen som görs är att fetma kan vara stigmatiserande, vilket kan ha 
negativ påverkan på relationen mellan vårdpersonal och patienter samt kan leda till att 
patientgruppen inte får den vård de har rätt till. Artikelförfattarna understryker även 
vikten av ytterligare forskning för att bättre förstå HUR vården påverkas för patienter 
med övervikt och fetma (Mold & Forbes 2011, s. 119). 
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PROBLEMFORMULERING 
Många patienter med övervikt och fetma har negativa erfarenheter av sjukvården och 
upplever ofta att de inte får den förståelse eller det engagemang som skulle behövas 
(SBU 2002, s. 484). Patientgruppen kan också uppleva att vårdpersonalen skuldbelägger 
deras levnadsvanor, vilket kan skapa känslor av både skuld och skam.  
 
Det förekommer att sjuksköterskor undviker att ta upp ämnet om ändrade levnadsvanor, 
då detta kan vara ett känsligt ämne, men också på grund av rädslan för att såra 
patienterna. Detta kan vara ett stort problem då sjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet 
med hälsofrämjande åtgärder.  
 
Hur upplever patienter med övervikt och fetma sjuksköterskors bemötande? Upplever 
patientgruppen att de får den förståelse och det stöd som de behöver? Genom att belysa 
patientperspektivet ges en inblick för sjuksköterskor att kunna reflektera över sin egen 
hållning och betydelsen av ett professionellt bemötande för att kunna stödja och stärka 
patienterna. 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa hur patienter med övervikt och fetma upplever sjuksköterskors 
bemötande. 
 
METOD 
Kandidatuppsatsen är en litteraturöversikt. Eftersom det är patientperspektivet som 
belyses är en litteraturöversikt den mest lämpliga metoden. För att exempelvis göra en 
empirisk studie med patienter krävs en högre utbildningsnivå samt ett etiskt 
godkännande. Friberg (2012, s. 133) menar att litteraturöversikter skapar en översikt 
över kunskapsläget inom ett visst vårdvetenskapligt område eller ett problem inom 
sjuksköterskans verksamhetsområde.  
 

Datainsamling 
Litteraturöversikten baseras på data från publicerade refereegranskade 
vårdvetenskapliga artiklar.  
  
Friberg (2012, ss. 137-138) beskriver litteratursökningens två faser: 
• Inledande litteratursökning för att skapa ett helikopterperspektiv, en bild över vilken 

forskning som finns och om det finns kunskapsluckor. 
• Egentlig litteratursökning för att avgränsa området och finna vetenskapliga artiklar 

som examensarbetet ska baseras på. 
Litteratursökning skedde i databaserna Cinahl, PubMed och Summon. Dessa databaser 
täcker stora delar av den vårdvetenskapliga forskningen.  
 
I den inledande litteratursökningen användes sökord relaterat till övervikt och fetma: 
Obesity, Overweight. Dessa kombinerades med olika sökord som anspelar på 
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upplevelser både ur patienters och vårdpersonalens perspektiv: Nurs*, Patient*, Health 
care professionals, Attitudes, Experiences, Perceptions, Lifestyle changes. 
 
Efter utvärdering av den inledande litteratursökningen bestämdes syftet där fokus skulle 
ligga på ett patientperspektiv. De slutliga sökorden som användes i den egentliga 
litteratursökningen valdes utifrån syftet: Obesity, Overweight, Patient*, Nurs*, 
Experiences, Perceptions, Attitudes, Stigma*, Lifestyle, Lifestyle Changes. De 
slutgiltiga sökorden kombinerades på olika sätt, med AND och OR, för att på ett adekvat 
sätt täcka in forskningsområdet. Sökningar gjordes tills att samma artiklar började 
återkomma i sökresultatet och inga nya studier tillkom.  
 
Relevanta artiklar identifierades utifrån syftet. Då såväl synen på övervikt och fetma 
som vården av patientgruppen och bemötandet torde förändrats under de senaste 20-30 
åren, kändes det relevant att göra urvalet bland artiklar som är så uppdaterade som 
möjligt. Begränsning gjordes därför till tidskriftsartiklar publicerade 2000-2014. 
 
För att välja ut de artiklar som besvarade syftet användes följande urvalskriterier: 
• Artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga, refereegranskade och fulltext. Samtliga 

medicinska artiklar om övervikt och fetma exkluderades. Även artiklar som återfanns 
i litteratursökningarna men där abstrakt och/eller fulltext saknades exkluderades. 

• I första hand eftersöktes kvalitativa studier, eftersom kandidatuppsatsen skulle belysa 
patienters upplevelser av bemötande. Dock inkluderades även kvantitativa studier i 
de fall där de svarade på syftet. Detta eftersom de kvantitativa artiklarna kan 
komplettera de kvalitativa och därmed bidra till ett mer heltäckande och innehållsrikt 
resultat (Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 2014, s. 7).  

• Vald patientgrupp var vuxna personer över 18 år med övervikt eller fetma. Artiklar 
som behandlade barn eller ungdomar exkluderades. Likaså artiklar om enbart gravida 
kvinnor. Även artiklar om fetmakirurgi exkluderades, samt artiklar som fokuserade 
primärt på annan sjukdom såsom hjärtinfarkt och diabetes eller psykiska diagnoser.  

• Olika kulturella synsätt på övervikt torde avspeglas genom olika bemötande av 
personer med övervikt och fetma. Rogge, Greenwald och Golden (2004, s. 305) 
menar att Västvärldens länder har en gemensam syn på samt social konstruktion 
kring övervikt. Därför valdes enbart artiklar från länder med liknande kulturell syn på 
övervikt som den i Sverige. Bland valda artiklar återfinns artiklar från följande 
länder: Sverige, Norge, Storbritannien, USA, Australien. 

• Fokus skulle ligga på patienternas upplevelser av bemötande i vården, det vill säga 
artiklar med patientperspektiv. Artiklar med sjuksköterskeperspektiv exkluderades 
från resultatet men sparades till diskussionen. Detsamma gällde artiklar som enbart 
lyfte fram patientgruppens upplevelser av bemötande i andra situationer som inte 
rörde hälso- och sjukvård exempelvis i samhället. 

 
Efter urvalsprocessen återfanns totalt 17 artiklar som enligt titel och lästa abstrakt 
antogs kunna besvara syftet. Dessa artiklar genomlästes för att avgöra huruvida de var 
relevant analysmaterial. De artiklar som vid genomläsning visade sig inte besvara syftet 
exkluderades. Slutligen återstod 10 vårdvetenskapliga artiklar för dataanalys. 
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Dataanalys 
Innan de vetenskapliga artiklarna analyserades granskades kvaliteten enligt de frågor 
som föreslås av Friberg (2012, ss. 138-139). Sedan gjordes en trestegsanalys såsom 
beskrivs av Friberg (2012, ss. 140-142). De utvalda artiklarna analyserades utifrån 
syftet och textstycken innehållande olika aspekter av bemötande markerades i 
respektive artikels resultatavsnitt. Varje artikels aspekter dokumenterades även i en 
tabell för att få en bättre överblick över resultatet - bilaga 1. Därefter söktes efter 
likheter respektive skillnader i de olika artiklarnas utgångspunkter av bemötande. 
Resultatinnehållet sorterades i textstycken som behandlar samma sak och lämpliga 
rubriker valdes. På så sätt skapades fyra teman: Upplevelsen av stigmatisering, 
Upplevelsen av vårdlidande, Upplevelsen av levd kropp och Upplevelsen av vårdande 
relation. Under resultat inleds respektive tema med ett kort förklarande stycke.  
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras i form av fyra teman:  
• Upplevelsen av stigmatisering 
• Upplevelsen av vårdlidande 
• Upplevelsen av levd kropp 
• Upplevelsen av vårdande relation 

Upplevelsen av stigmatisering 

Upplevelsen av stigmatisering innefattar de vårdsituationer då patienterna upplevt sig 
kränkta av sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal på grund av sin vikt. 
 
I Brown, Thompson, Tod och Jones (2006, s. 669) studie beskrivs patienternas 
medvetenhet om viktstigmatisering samt negativa stereotyper. Patienterna upplevde att 
vårdpersonalen tyckte att de var inaktiva och lata. De upplevde också att deras vikt var 
deras eget ansvar och kunde samtidigt förstå om vårdpersonalen hade negativa tankar 
om dem.  
 
Creel och Tillman (2011, s. 1344) belyser att många deltagare i studien ett flertal gånger 
upplevde ett stigmatiserande bemötande av sjuksköterskorna. Detta innebar att många 
av deltagarna kände sig skamfyllda, uppgivna, upplevde självförakt och att deras 
övervikt var deras eget fel. Ett exempel var när en patient skulle flyttas över till ett 
operationsbord och sjuksköterskan då ropade högt på hjälp efter mer personal. 
Konsekvensen blev att patienten kände sig mycket skamfylld eftersom det krävdes så 
mycket personal för att flytta över henne. En annan patient i samma studie återgav en 
liknande händelse där sjuksköterskan vid en förflyttning ropat efter ett “skynke för 
kossor”, vilket patienten upplevde som mycket förnedrande. Vidare menar Creel och 
Tillman (2011, s. 1344) att sjuksköterskornas bemötande har en väsentlig del i hur 
patienterna uppfattar sina kroppar, sitt värde men också den vård som gavs. Både 
verbalt och ickeverbalt bemötande kan påverka patienterna negativt och skapa känslor 
av självförakt och skam. 
 
Många patienter upplevde ångest över att söka sjukvård, speciellt nya vårdkontakter 
skapade oro hos patienterna. Men också kontakt med tidigare bekant personal skapade 
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ängslighet på grund av tidigare stigmatiserande händelser (Creel & Tillman 2011, ss. 
1345-1346). 
 
I en kvantitativ studie (Drury & Louis 2002, s. 558) framgår det att det finns ett 
samband mellan högt BMI och att undvika eller avvakta med att uppsöka sjukvård. 
Drury och Louis (2002, s. 559) hävdar att människor med övervikt och fetma redan är 
en stigmatiserad grupp i samhället. Dåliga erfarenheter från sjukvården gör att dessa 
personer väljer att avstå eller undviker att söka vård, då de känt sig förnedrade eller 
skuldbelagda av vårdpersonalen.  
 
I Puhl, Moss-Racusin, Schwartz och Brownells (2008, s. 351) kvalitativa studie 
rapporterades att deltagarnas vanligaste och värsta stigmatiserande upplevelser skedde 
från bland annat familjemedlemmar, vänner, främlingar men även inom sjukvården. 
Den vanligaste typen av stigmatisering var negativa uttalanden, nedvärderande tilltal 
samt viktrelaterade skämt. Puhl et al. (2008, ss. 352-353) belyser vad deltagarna ville 
förmedla till omgivningen om sin övervikt, vilket bland annat var svårigheterna att gå 
ner i vikt, frustrationen av att ständigt gå på olika dieter som oftast misslyckas samt hur 
svårt det var att hitta passande sittutrymmen i samhället. Deltagarna ville också 
förmedla till omgivningen att de inte ville bli dömda för sin övervikt. Några av 
deltagarna ville även förmedla att de inte var lata, inkompetenta, att de inte överåt och 
att de faktiskt inte ville vara överviktiga. De ville bli bemötta och behandlade med 
värdighet och respekt. 
 
Vidare framkom deltagarnas uppfattning i studien av Puhl et al. (2008, s. 353) om 
negativa stereotyper av personer med övervikt och fetma. Denna stereotypbild innebar 
att de överåt eller frossade mat, att de var lata, ointelligenta, hade dålig självdisciplin 
och låg viljestyrka samt hade dålig hygien. Majoriteten av deltagarna, det vill säga 223 
personer i studien, angav att de trodde att stereotypbilden var falsk medan 42 personer 
angav att de trodde stereotypbilden var sann. Puhl et al. (2008, s. 354) lyfter fram 
deltagarnas förslag på hur stigmatiseringen kan minskas och de vanligaste förslagen var 
ökad kunskap med hjälp av utbildning om falska stereotyper, orsakerna till övervikt och 
fetma samt svårigheterna med viktnedgång. Några av deltagarna ville minska 
stigmatiseringen via media genom att ha bland annat kurviga modeller och 
skådespelare. Ytterligare några deltagare gjorde uttalanden om att de ville att 
normalviktiga personer skulle uppleva en dag som överviktig för att förstå hur 
komplicerat det dagliga livet kunde vara. Endast några få av deltagarna angav att den 
negativa synen på personer med övervikt eller fetma aldrig kunde ändras.  
 
I en studie av Buxton och Snethen (2013, s. 255) menar kvinnorna i studien att de inte 
ville bli sedda som nummer i diagram eller som “feta kvinnor” utan som människor. 
Därför var det viktigt för dessa kvinnor att vårdpersonalen kände dem som personer och 
hade kunskap om deras anamnes. Vidare skriver Buxton och Snethen (2013, s. 256) att 
de flesta kvinnor i studien inte upplevde att de blev behandlade annorlunda eller fick 
sämre vård på grund av sin vikt, men ändå förstod att vårdpersonalen ansåg att vikten 
var en väsentlig fråga. Endast en kvinna i studien upplevde att hon blev behandlad 
annorlunda relaterat till sin vikt men upplevde inte att hon fick sämre vård.  
 
Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014, ss. 4-5) menar att motiverande samtal 
upplevdes som något positivt av patienterna i studien tack vare att samtalen inte gav 
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dem skuld, inte var dömande eller predikande. Patienterna i studierna ansåg att de blev 
respektfullt bemötta oavsett om de hade misslyckats med sina ändrade levnadsvanor 
eller ej.   
 

Upplevelsen av vårdlidande 

Temat upplevelsen av vårdlidande beskriver patientgruppens negativa erfarenheter av 
vården, de vårdsituationer de varit med om där vården inte varit vårdande. 
 
Brown et al. (2006, ss. 668-669) beskriver i sin studie att de flesta patienter upplevde att 
läkare och sjuksköterskor endast tog upp frågor om vikt som ett problem i samband med 
diagnoser eller annan behandling. Många patienter ansåg även att kommunikationen 
med vårdpersonalen kunde upplevas som ambivalent och tvetydig när frågor om vikten 
diskuterades.  En patient i studien trodde att detta berodde på att vårdpersonalen 
skämdes över att ta upp ämnet. Vidare beskriver Brown et al. (2006, s. 670) att 
patienterna i studien upplevde att vårdpersonalen relaterade alla deras problem till 
vikten, vilket upplevdes som obegripligt för patienterna i vissa sammanhang. 
 
Merrill och Grassley (2008, ss. 142-143) beskriver hur patienter med övervikt och fetma 
upplever sig avfärdade av sjukvården. Avfärdandet skedde på en rad olika sätt, 
däribland att vårdpersonalen misstrodde patienterna, att patienterna inte erhöll 
behandling och att vikten ansågs vara det enda problemet. Även när patienten sökte vård 
av annan orsak. 
 
Creel och Tillman (2011, ss. 1341-1342) beskriver hur patienter med övervikt och fetma 
upplever sig kränkta av vårdpersonal just på grund av sin övervikt. Att sjuksköterskan 
“ser på dem” på ett annorlunda sätt och att sjuksköterskan är ovillig att röra vid 
patienterna vid kontroll av vitalparametrar eller i samband med hygienhjälp. En patient i 
studien beskrev hur sjuksköterskan berättade för patienten att hon misslyckats placera 
en perifer venkateter på grund av patientens övervikt. 
 
Vidare i studien beskriver deltagarna att sjuksköterskorna gjorde olika antaganden som 
baserades på deras vikt. Exempelvis felaktigt antagande om att patienten hade diabetes, 
att patienterna inte motionerade eller antaganden om att patientens sjukdom var 
relaterad till deras vikt (Creel & Tillman 2011, s. 1342). Deltagarna i studien upplevde 
även negativt bemötande av sjuksköterskorna när de motvilligt ville genomföra basal 
omvårdnad. Detta innebar också att patienterna kände sig besvärliga eftersom 
sjuksköterskorna fick göra en “extra uppoffring” för dem. En patient i studien berättade 
att hon blev nekad att duscha på grund av att vårdpersonalen var rädda att hon skulle 
ramla i duschen, eftersom de då skulle de vara tvungna att hjälpa henne upp från golvet 
och var rädda att skada sina ryggar (Creel & Tillman 2011, s. 1343).  
 
I Malterud och Ulriksens (2010, ss. 206-207) artikel beskrivs att patienterna i studien 
gärna ville diskutera sin vikt med läkare men skämdes över att ta upp ämnet. Dessutom 
tolkade patienterna läkarnas tystnad som ett tecken på att läkarna kände sig obekväma 
med samtalsämnet. När väl samtalsämnet togs upp av läkaren kopplades patienternas 
övervikt till allehanda medicinska problem som patienten hade oavsett om problemen 
var relaterade till vikten eller ej. Malterud och Ulriksen (2010, s. 208) beskriver vidare 
att patienterna trodde att många läkare skulle ge dem mera stöd och visa medkänsla men 
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istället upplevde de att läkarna hade ett moraliserande bemötande. Flera patienter ville 
att läkarna skulle fråga dem om bakomliggande orsaker till övervikten istället för att 
skuldbelägga eller misstro dem. Några patienter i studien angav att de träffat läkare som 
inte ville möta rökare eller patienter med övervikt och fetma. Upplevelsen av skam var 
ett återkommande problem hos patienterna i studien samt känslan att vara misslyckad. 
Patienterna belyste hur viktigt det var att läkarna hade ett respektfullt bemötande och 
inte såg dem som “feta personer” utan som människor. 
 
I Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroffs (2008, s. 326) studie angav 
flera av deltagarna att de fick antidepressiva läkemedel utskrivna eftersom de oftare tog 
upp sina emotionella problem vid besöken istället för att diskutera sina viktproblem 
med läkaren. Andra deltagare angav att de själva fick påtala sina viktproblem för sin 
läkare efter flera år av bantning, medan några få deltagare angav att läkaren endast 
uppmärksammade deras vikt när de redan hade ådragit sig en kraftig övervikt. De sena 
insatserna gjorde att patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt med hjälp. Thomas 
et al. (2008, s. 327) anger att hälften av deltagarna upplevde kränkningar från 
vårdpersonalen samt nedsättande kommentarer kring deras vikt. Vidare beskrivs 
deltagarnas åsikter om att de inte ville bli behandlade som individer som endast 
behövde ett botemedel mot sin fetma, utan de ville bli behandlade som vilken individ 
som helst. Flera av deltagarna påtalade att de var besvikna på vårdpersonalen eftersom 
de inte gav det stöd som behövdes för att kunna genomföra ändrade levnadsvanor. 
Istället fick de endast höras vad de skulle göra för att gå ner i vikt. 
 

Upplevelsen av levd kropp 

I detta tema återfinns de delar av resultatet som visar på att personer med övervikt och 
fetma upplevde praktiska problem i hälso- och sjukvården relaterat till sin 
kroppsstorlek. I upplevelsen av levd kropp ingår även hur patientgruppen upplevde 
bemötandet kopplat till sin vikt samt patientgruppens upplevelser av sin hälsa relaterat 
till övervikten. 
 
Flera patienter med övervikt och fetma upplevde viktrelaterade hinder i vårdmiljön. 
Problem med att finna sittplats i väntrummet, blodtrycksmanschetter som inte passar, 
för små sjukhuskläder och vågar där skalorna inte räcker till (Malterud & Ulriksen 
2010, s. 208; Merrill & Grassley 2008, s. 141). Patienterna upplevde sig annorlunda när 
olika föremål i vårdmiljön var tvungna att anpassas i storlek på grund av deltagarnas 
kroppsstorlek (Creel & Tillman 2011, s. 1344). 
 
Vidare framkommer det i studien av Merrill och Grassley (2008, s. 142) att patienter 
med övervikt och fetma påtalade att “jag är mer än min vikt”, “jag är en riktig person”. 
Någon av patienterna ville understryka att hon inte var enbart sin vikt. Hon ville inte bli 
sedd som en överviktig, enorm och hjälplös kvinna, utan som vilken annan person som 
helst. Även i studien av Malterud och Ulriksen (2010, s. 208) framhöll patienter med 
övervikt och fetma att de ville bli bemötta som individer och inte som “feta personer”. 
Thomas et al (2008, s.327) beskriver på liknande sätt att patienter med övervikt och 
fetma vill bli behandlade som individer, istället för att bemötas med en standardiserad 
behandling mot övervikt och fetma. Buxton och Snethens (2013, s. 255) studie visar på 
samma resultat.  
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I studien av Buxton och Snethen (2013, s. 254) framkommer det även att de flesta 
patienterna upplevde sig vara vid god hälsa trots sin övervikt. God hälsa baserades på a) 
hur patienterna kände sig b) att de kunde göra det de ville och c) i de fall patienterna 
hade kroniska medicinska problem såg de ingen koppling till BMI. Ett annat område 
som också uppmärksammades i studien är patienternas uppfattning att deras liv och 
hälsa påverkades av stress och tidsbrist. Studiedeltagarna beskrev sin verklighet med 
stress och svårigheten att hinna med allt de behövde göra under dagen. De upplevde 
stress relaterat till sin vikt såväl som till jobb, familj, räkningar och flertalet andra 
åtaganden (Buxton & Snethen 2013, s. 254). Merrill och Grassley (2008, s. 142) 
framhåller att patienterna ständigt kämpat med viktfrågan. De hade gått på dieter och 
hade misslyckats och förväntade sig att behöva fortsätta kämpa i framtiden, samtidigt 
som de hade kvar hoppet om viktnedgång. 
 

Upplevelsen av vårdande relation 

Detta tema innefattar den del av resultatet som innebär att patientgruppen upplevde en 
god vårdande relation samt patientgruppens uppfattningar om vad den goda vårdande 
relationen innebar. 
 
Enligt Buxton och Snethen (2013, s. 256) vill patienter med övervikt och fetma skapa 
en vårdrelation med sin sjuksköterska och läkare. Vårdrelationen gör att patienterna 
känner sig mer bekväma och mindre oroliga eller rädda för att söka vård samt bidrar till 
att de oftare söker vård när det behövs. Patienterna i studien beskrev professionella 
egenskaper som de önskade hos sin vårdpersonal, däribland att de är personliga, bra på 
att kommunicera, är noggranna samt behandlar sina patienter med respekt. Patienterna 
uppskattade specifika råd kring kost och motion samt kände sig uppmuntrade att minska 
sin vikt. De framhöll även betydelsen av att vårdpersonalen är uppdaterad med de 
senaste behandlingsrönen inom området övervikt och fetma.  
 
Drury och Louis (2002, s. 559) menar att i mötet med patienter behöver vårdpersonal 
vara medvetna om sin egen förförståelse och sina egna förutfattade meningar om 
övervikt och fetma. Vidare är det viktigt att vårdpersonalen lyssnar på samt tar del av 
och respekterar patienternas övertygelser. Dessutom behöver vårdpersonal kunna 
identifiera de patienter som riskerar att inte återkomma till vården. En icke-dömande 
vård och en god kommunikation hjälper till att bygga en tillitsfull och stödjande 
vårdrelation. Ett första möte som är positivt lägger grunden för goda framtida kontakter. 
Ett holistiskt synsätt som fokuserar på hälsa och välbefinnande istället för enbart på vikt 
minskar risken för negativa upplevelser.  
 
Bramley och Matiti (2014, s. 2790) menar att medkänsla och empati är viktiga 
beståndsdelar i vården. Vidare påtalar författarna att effekterna som skapas av en vård 
med brister i medkänsla inte ska underskattas. Patienterna i studien beskrev medkänsla 
som att sjuksköterskan vårdade dem som individuella personer samt att sjuksköterskan 
avsatte tid till varje patient (Bramley & Matiti, 2014, ss. 2794-2795). Att ta sig tid för 
varje patient framstod i studien som grundläggande för begreppet medkänsla. Det 
förväntades av sjuksköterskorna att de skulle avsätta tid för varje enskild patient och att 
de skulle lyssna på dem. De sjuksköterskor som, trots den stressiga vårdmiljön, tog sig 
mer tid för patienterna upplevdes som mer medkännande (Bramley & Matiti 2014, s. 
2795). Bramley och Matiti (2014, s. 2796) framhåller vidare patienternas önskan om att 
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sjuksköterskan skall förstå hur det är att vara dem. Sjuksköterskors empati beskrevs av 
patienterna med liknelsen “hur det känns att gå i mina skor”. Empati och medkänsla 
förklarades som en djupare förståelse hos sjuksköterskan för andras lidande samt en 
önskan om att lindra lidande. Bramley och Matiti (2014, s. 2796) lyfter även begreppet 
personcentrerad vård samt kommunikationens roll. Kommunikation innefattar såväl 
sjuksköterskans verbala uttalanden som ickeverbala beteenden. Enligt patienterna i 
studien uppfattades kommunikationen utgöra en stor del av sjuksköterskans medkänsla. 
Den stora utmaningen för sjuksköterskan är att vara medkännande och kommunikativ 
även i svåra vårdsituationer. 
 
Thomas et al. (2008, ss. 326-327) menar att trots att patienter med övervikt och fetma 
upplevde dåligt bemötande från vårdpersonal framhöll flera patienter i studien positiva 
erfarenheter från kontakten med sjukvården och att vårdpersonalen varit till god hjälp. 
Patienterna hade också uppfattningen att vårdpersonalen var mycket betydelsefulla. 
Samtidigt framhöll många patienter i studien att hjälpen behövde utformas i samarbete 
med dietister och sjukgymnaster tillsammans med emotionellt stöd från psykologer eller 
kuratorer. Många patienter uttryckte att de upplevde frustration över att de ständigt blev 
påminda av sjukvårdspersonalen om att de behövde gå ner i vikt, men inte fick stödet 
för HUR de skulle kunna genomföra viktnedgång, kostomläggning samt öka sin motion.  
 
Malterud och Ulriksen (2010, s. 207) belyser patienters upplevelser om misslyckade 
försök till ändrade levnadsvanor. Patienterna beskrev hur deras ansträngningar avseende 
kost och motion inte var tillräckliga och att de upplevde att de inte fick tillräcklig 
uppföljning. Enligt patienternas uppfattning hade vårdpersonalen varken tid eller 
entusiasm för denna typ av arbete. Uppföljningen innebar enbart viktkontroll och att 
patienterna fick uppmaningen att gå ner i vikt. Samtidigt saknade de information om 
HUR de skulle gå tillväga, vilket gjorde att några patienter ifrågasatte vårdpersonalens 
kunskap. En del patienter framhöll även att det var först när de drabbades av 
viktrelaterad ohälsa och sjukdom som sjukvården uppmärksammade deras viktproblem. 
Dessförinnan hade patienterna enbart uppmanats att gå ner i vikt, men ingen ytterligare 
hjälp i form av viktminskningsprogram hade erbjudits. 
 
Brobeck et al. (2014, ss. 1-7) har undersökt patienters erfarenheter av vårdande samtal 
om ändrade levnadsvanor baserat på motiverande samtal. För att patienten ska uppfatta 
det vårdande samtalet tillsammans med sjuksköterskan som meningsfullt samt för att 
samtalet ska kunna leda till ändrade levnadsvanor behöver en del förutsättningar 
uppfyllas (Brobeck et al. 2014, s. 3). Först av allt förutsätts en ömsesidig relation där 
patienter upplever att sjuksköterskan är närvarande och lyssnar på dem. Dessutom 
behöver patienterna känna en stark motivation till att vilja ändra sina levnadsvanor. 
Utan denna beslutsamhet hos patienten försämras förutsättningarna för förändring. 
Brobeck et al. (2014, s. 3) menar också att ett givande vårdande samtal om ändrade 
levnadsvanor skapar en känsla av välbefinnande där patienten upplever stöd från 
sjuksköterskan och att han/hon inte är ensam med sina problem. Genom motiverande 
samtal där sjuksköterskan bemöter patienten med respekt, istället för att “komma med 
pekpinnar”, känner sig patienten bekräftad. De motiverande samtalen bidrar till nya sätt 
att tänka kring levnadsvanor och när patientens egna insatser uppmuntras bidrar de 
motiverande samtalen till förändring. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det kan ibland vara svårt att i förväg vara förvissad om forskningsområdet kommer att 
belysas helt tillfredsställande. Friberg (2012, ss. 134-135) menar att litteraturöversikter 
kan baseras på en alltför begränsad mängd adekvata studier. Vidare finns det en risk för 
selektivt urval, det vill säga att författarna baserar sitt resultat enbart på de studier som 
stödjer deras förutbestämda ståndpunkt.  
 
I den slutgiltiga litteratursökningen kombinerades sökorden på olika sätt för att så 
adekvat som möjligt täcka in forskningsområdet. Många artiklar förekom i flera olika 
sökningar. Därmed har forskningsområdet belysts på ett fullgott sätt. Avgränsningen av 
vårdvetenskapliga artiklar har gjorts med omsorg. Urvalskriterierna som valts 
presenteras mer utförligt i metodavsnittet. Vidare har vald litteratur kritiskt värderats 
och de artiklar som inte besvarade syftet exkluderades.  
 
Antalet analyserade vårdvetenskapliga artiklar har varit hanterbart, således ej för många. 
Samtidigt har antalet varit fullt tillräckligt då valda artiklar givit stor mängd relevant 
information till resultatet. Vidare har flera olika områden, såsom stigmatisering, 
vårdlidande och vårdande relation, kunnat täckas in och belysas med hjälp av valda 
artiklar.  
 
Urvalet av vårdvetenskapliga artiklar har begränsats till åren 2000-2014, vilket skulle 
kunna anses innefatta för lång tidsperiod. Friberg (2012, s. 74) menar att vetenskapligt 
material är en färskvara. Syfte var dock att belysa patienters upplevelser av bemötande. 
Stigmatisering av personer med övervikt och fetma har förekommit under lång tid och 
förekommer fortfarande, vilket är en motivering till att även använda några artiklar från 
tidigt 2000-tal. Denna reflektion stämmer väl överens med slutsatserna i en 
reviewartikel av Budd, Mariotti, Graff och Falkenstein (2011, ss. 127-137) som 
konkluderar att även om synen på övervikt och fetma har förbättrats över tid så 
förekommer fortfarande negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot patientgruppen. 
 
Urvalet har även geografiskt begränsats till Västvärldens länder för att spegla den 
gemensamma synen på personer med övervikt och fetma som råder här. Rogge, 
Greenwald och Golden (2004, s. 305) menar att det i västvärlden finns en social 
konstruktion kring övervikt som ligger till grund för synen på övervikt och fetma.  
 
Analysförfarandet gjordes enligt Friberg (2012, ss. 140-142) och innebär ett strukturerat 
arbetssätt, vilket beskrivs i metodavsnittet. De två författarna till kandidatuppsatsen har 
gemensamt utvärderat de vårdvetenskapliga artiklarnas resultat, vilket ger en ökad 
evidens gällande eventuella tolkningar av resultatet. Ett kritiskt förhållningssätt har 
tillämpats vid resultatutvärderingen.  
 
Eftersom teman delvis överlappade varandra var det inledningsvis svårt att hitta bra 
benämningar samt att avgöra vilka delar av resultatet som borde återfinnas under 
respektive tema. Efter gemensamma överväganden och diskussioner kring resultatet 
valdes slutligen en lämplig indelning i teman. Dessutom gjordes överväganden 
avseende vilka delar av resultatet som skulle placeras under respektive tema. 
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Artiklarna som valdes skulle spegla syftet om patienters upplevelse av sjuksköterskors 
bemötande. I urvalet återfinns det dock några artiklar om patienters upplevelse av 
läkares och annan vårdpersonalens bemötande, vilket inte explicit representerar 
sjuksköterskors bemötande. Samtidigt är avsikten att spegla bemötande som är en viktig 
del för all vårdpersonal i mötet med patienter, därför användes artiklarna i resultatet.  
 
Det kan vara värt att reflektera över huruvida resultatet i de analyserade studierna är 
representativt för patientgruppen i helhet. Kan det vara ett snedfördelat urval och att 
studierna enbart representerar de missnöjda patienterna? Många patienter var missnöjda, 
men några var ändå nöjda med vården och bemötandet. Samtidigt är det viktigt att lyfta 
fram patienters missnöje av sjukvårdens bemötande. Genom att belysa de missnöjda 
patienternas synvinkel kan vården och bemötandet förbättras samt vårdlidande 
förhindras. 
 

Resultatdiskussion  
SBU (2002, s. 484) betonar att det är viktigt att vårdpersonalen bemöter personer med 
övervikt och fetma på ett välkomnande och förstående sätt som skapar trygghet. I 
resultatet framkom dock att många patienter med övervikt och fetma upplever negativt 
bemötande inom sjukvården. Patienterna upplevde både verbala och ickeverbala 
kränkningar, vilket skapade känslor av skuld och skam, uppgivenhet samt självförakt 
(Creel & Tillman 2011, s. 1344). Flera patienter uttryckte besvikelse över att 
vårdpersonalen inte gav det stöd som behövdes för att de skulle kunna genomföra 
ändrade levnadsvanor (Thomas et al. 2008, s. 327). Resultatet styrks av studier 
(Malterud och Ulriksen 2011, ss. 1-11; Mold och Forbes 2011, ss. 119-142) vilka också 
visar att patienter har negativa erfarenheter av sjukvården och ofta upplever att de inte 
får tillräckligt stöd och engagemang. Även SBU (2002, s. 484) drar denna slutsats. 
 
Vidare framkommer det i resultatet patienternas önskan om att bli betraktade som 
människor och inte som “feta personer” (Buxton & Snethen 2013, s. 255; Malterud & 
Ulriksen 2010, s. 208; Merrill & Grassley 2008, s. 142; Thomas et al 2008, s. 327). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård “ges med respekt för alla 
människors lika värde”. En tolkning av Hälso- och sjukvårdslagen skulle kunna vara att 
alla patienter ska bemötas med respekt och behandlas lika oavsett om de har övervikt 
eller ej. Enligt resultatet efterlevs inte alltid Hälso- och sjukvårdslagen av sjukvården. I 
stället upplevde patienterna i de analyserade studierna många gånger ett negativt 
bemötande där empati och medkänsla saknades samt att de blev skuldbelagda (Bramley 
& Matiti 2014, s. 2790; Creel & Tillman 2011, s. 1344; Malterud & Ulriksen 2010, s. 
208).  
 

Upplevelsen av samhällets syn 

Det kan vara intressant att reflektera kring vad som ligger till grund för sjukvårdens syn. 
I detta sammanhang kan det vara värt att lyfta diskussionen till att se på övervikt och 
fetma ur ett samhällsperspektiv. Idag ligger ett stort fokus på kroppen och utseendet, där 
skönhetsidealet är att människor ska vara smala. Rogge, Greenwald och Golden (2004, 
s. 305) menar att övervikt och fetma kan ses som något ohälsosamt och onormalt, vilket 
författarna menar är en gemensam syn kring övervikt i västländerna. Detta är en social 
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konstruktion, vilken skiljer sig från andra kulturers syn med ett mer kurvigt ideal där 
“frodiga” kroppar betecknar välstånd i samhället.  
 
Det kan vara värt att betänka vad som inträffar när människor avviker från 
kroppsidealet. Avvikelsen kan bli mycket tydlig då kroppen är påtagligt närvarande i 
mötet med andra människor och det rådande skönhetsidealet omedvetet styr hur olika 
individer bedöms. I resultatet framkommer att personer med övervikt och fetma 
upplevde stigmatisering från såväl familjemedlemmar, vänner, främlingar samt inom 
sjukvården (Puhl et al. 2008, s. 351). Detta stämmer väl överens med resultatet i en 
studie av Dickins et al. (2011, s. 1683), vilken beskriver hur personer med fetma under 
hela sitt liv upplevt stigmatisering från vänner, familjemedlemmar samt från 
vårdpersonal. Följden blev att personerna redan i tidig ålder upplevde självförakt, skam 
och förlägenhet. Att inte passa in i samhällets smala ideal och att ständigt misslyckas 
med att gå ner i vikt var återkommande upplevelser bland deltagarna.  
 
Några studier (Brown et al. 2006, s. 669; Puhl et al. 2008, ss. 352-353) beskriver att ett 
flertal patienter var medvetna om samt upplevde negativa stereotyper. Cossrow, Jeffery 
och Mcguire (2001, ss. 210-211) lyfter också i sin studie att de upplevde negativa 
stereotyper, blev diskriminerade och orättvist behandlade relaterat till sin vikt. 
Deltagarna upplevde även stigmatisering från familjemedlemmar, arbetsplatsen samt 
inom sjukvården. 
 
När personer med övervikt och fetma ständigt blir stigmatiserade i samhället samt 
tilldöms negativa stereotyper skapar detta många gånger upplevelser av skuld, skam och 
självförakt hos dessa personer. Många personer kan bära med sig känslan av att inte 
passa in i samhället, ständigt misslyckas med att gå ner i vikt och samtidigt känna att 
folk ser på dem med andra ögon eller som den “feta personen”. Att döma andra 
människor för sin kroppsstorlek är både kränkande och ytligt. Varje människa är unik 
oavsett kroppsstorlek, etnicitet, socioekonomisk status och religion. Att se varje individ 
som en människa är en viktig aspekt både inom samhället men också inom sjukvården 
samt en viktig förutsättning för att personer med övervikt och fetma ska undgå 
stigmatisering. 
 

Upplevelsen av sjuksköterskors bemötande 

I resultatet framkommer, som tidigare nämnts, att patienter med övervikt och fetma 
upplevde att de tilldömdes negativa stereotyper samt ålades ett personligt ansvar för sin 
kroppsvikt (Brown et al. 2006, s. 669; Puhl et al. 2008, ss. 352-353). I detta 
sammanhang kan det vara intressant att ytterligare reflektera kring hur sjuksköterskans 
attityder bidrar till denna uppfattning hos patienterna. Budd et al. (2011, s. 134) belyser 
sjuksköterskors attityder samt lyfter frågan om att övervikt och fetma kan förhindras 
och att utebliven viktminskning anses bero på brist på motivation och följsamhet hos 
patienterna. Vidare menar Budd et al. (2011, s. 134) att sjuksköterskornas uppfattningar 
och attityder är djupt rotade och därmed svåra att ändra. Samtidigt som attityderna har 
förbättrats över tid så förekommer fortfarande stigmatisering och diskriminering av 
patientgruppen (Budd et al. 2011, s. 127). En reflektion är att sjuksköterskan behöver 
vara medveten om sina egna attityder kring övervikt och fetma inför mötet med 
patientgruppen. Genom en ökad medvetenhet hos sjuksköterskan kan risken för 
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stigmatisering minskas och istället kan patientgruppen bemötas med förståelse, 
engagemang och respekt. 
 
Handlar sjuksköterskan oreflekterat i mötet med patienten kan sjuksköterskan 
omedvetet åsamka patienten ett lidande genom ord och handlingar som kan upplevas 
kränkande. I en av studierna lyfts det speciellt fram att vårdpersonal behöver vara 
medveten om sin förförståelse och inte handla oreflekterat i mötet med patienter (Drury 
& Louis 2002, s. 559). Dåliga vårderfarenheter gjorde att många patienter avvaktade 
eller undvek att uppsöka sjukvård (Drury & Louis 2002, s. 558). En reflektion i detta 
sammanhang är att de dåliga vårderfarenheterna leder till upplevelse av stigmatisering 
och skapar ett onödigt vårdlidande. Denna reflektion stämmer väl överens med en studie 
av Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008, s. 6) som beskriver hur patienters 
vårdlidande innebär oreflekterade handlingar och hållning samt försummelser och 
brister i vårdrelationen. 
 
En del sjuksköterskor möter patienter med ett oreflekterat förhållningssätt medan andra 
dessvärre medvetet verkar vilja kränka patienter. I Creel och Tillman (2011, ss. 1341-
1344) framkom det att patienter upplevde att de blev förnedrade på olika sätt av 
sjuksköterskorna. Några sjuksköterskor gjorde felaktiga antaganden, undvek att röra 
patienten vid basal vård samt gjorde tydligt för patienten att övervikten var anledningen 
till det inte gick att sätta en perifer venkateter. En patient i studien hade även blivit 
nekad att duscha för att sjuksköterskan var rädd att skada sin rygg om patienten hade 
ramlat. En sjuksköterska hade ropat efter ett “skynke för kossor” vid en förflyttning. 
 
När sjuksköterskan på detta sätt kränker patienten missbrukar sjuksköterskan sin makt. 
Patienten är i underläge i och med att den vårdande relationen alltid är asymmetrisk. 
Wiklund (2010, s. 156) framhåller därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten 
om asymmetrin och inte missbrukar sin makt, utan istället använder makten för att 
främja patientens resurser. Kasén et al. (2008, s. 6) menar att om sjuksköterskan inte 
betänkt asymmetrin i vårdrelationen kan detta bidra till vårdlidande. 
 
Att kränka en patient genom att exempelvis ropa efter ett “skynke för kossor” kan tolkas 
som att sjuksköterskan gjorde ett medvetet val att uttrycka sig på ett oförskämt sätt 
gentemot patienten. Genom att kränka patienter på olika sätt på grund av deras övervikt 
så har sjuksköterskorna inte bara frångått sjuksköterskans kompetensområde, 
sjukvårdens värdegrund men också på ett personligt plan agerat oförskämt gentemot en 
annan medmänniska som dessutom är i en utsatt situation. Att vårda en annan människa 
kräver både omtanke och ödmjukhet, men också en öppenhet.  
 
I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s. 10) 
belyses att sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och en humanistisk 
människosyn, där sjuksköterskan ska visa respekt och öppenhet samt värna om 
patientens värdighet. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012, s. 3) åligger det sjuksköterskan att lindra lidande samt 
bemöta patienter med respekt och värdighet.  
 
Detta arbete visar att flera patienter med övervikt och fetma upplever att de blir 
stigmatiserade av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, vilka egentligen borde 
respektera och behandla alla människor lika. Detta är också är målet med sjukvården 
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och återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ändå förekommer stigmatisering 
inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal borde därför ha 
med sig kunskap om att stigmatisering förekommer och reflektera över sitt eget 
förhållningssätt. Sjuksköterskor bör stödja och stärka patienter, inte kränka och 
skuldbelägga dem. För att stödja patienter till ändrade levnadsvanor är ett gott 
bemötande en viktig aspekt för att skapa en god vårdande relation.   
 
SLUTSATSER 
Litteraturöversikten visar att: 
• Patienter med övervikt och fetma utgör en stigmatiserad grupp inom hälso- och 

sjukvården. 
 
• Många patienter upplevde negativt bemötande från sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal. De kände sig misstrodda, förnedrade och skuldbelagda, vilket 
skapade skuld och skam samt ångest inför kommande sjukvårdsbesök. Därför 
undvek eller avstod flera patienter att söka vård. 

 
• Patienterna ville bli bemötta som människor och inte som “feta personer”. 
 
• Flera patienter upplevde att de inte fick det stöd eller bemötande som de behövde 

för att kunna genomföra ändrade levnadsvanor, vilket innebar ett vårdlidande. 
 
• Patienterna efterfrågade empati, medkänsla och respekt i mötet med hälso- och 

sjukvården. 
 
• En god vårdande relation där patienterna upplever att sjuksköterskan är närvarande 

och lyssnar på dem ansågs främja patienternas motivation att förändra sina 
levnadsvanor. 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt synliggör att många patienter med övervikt och fetma inte får 
det stöd och bemötande som de behöver. Genom att medvetandegöra hur 
patientgruppen upplever bemötandet ges en utgångspunkt för sjuksköterskor att 
reflektera över sitt eget förhållningssätt. Bemöter sjuksköterskan patienten med respekt, 
visar empati och medkänsla samt öppenhet främjas den vårdande relationen, vilket i sin 
tur skapar förutsättningar för sjuksköterskan att kunna stödja och stärka patienten. 
Sjuksköterskor behöver mer kunskap om att ett gott bemötande är kärnan i en god 
vårdande relation. Därigenom kan vården förbättras för patientgruppen och risken för 
negativt bemötande minskas.  
 

Vidare forskning 
Många patienter med övervikt och fetma bemöts med negativa attityder samt utgör en 
stigmatiserad grupp inom hälso- och sjukvården. Ett förslag på vidare forskning är att 
undersöka hur negativa attityder och stigmatisering skulle kunna minskas genom 
information och utbildning till sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 
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BILAGA 1 - ÖVERSIKT AV ANALYSERAD LITTERATUR 
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perceptions of 
developing 
compassionate nurses. 
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Syftet var att få 
ökad förståelse 
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upplever 
Sjuksköterskors 
medkänsla. 
  

Kvalitativ 
studie. 
Semistrukturer-
ade intervjuer 
med öppna 
frågor.  
Totalt 10 
patienter, 
intervjuades, 
både män och 
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person och erbjud mig 
din tid.  
2. Att förstå medkänslans 
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medkännande: 
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betydelse. 

Brobeck, E., 
Odencrants, S., 
Bergh, H. & Hildingh, 
C. (2014). Patients’ 
experiences of 
lifestyle discussions 
based on motivational 
interviewing: a 
qualitative study. 
BMC Nursing, 13(13), 
ss.1-7. 

Syftet var att 
beskriva hur 
patienter inom 
primärvården 
upplever 
livsstilssamtal 
som baseras på 
motiverande 
samtal.  

Kvalitativ 
studie.  
Öppna 
intervjuer. 
Totalt 16 
patienter 
intervjuades, 
både män och 
kvinnor. 
Ålder: 28-77 år. 
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tre kategorier: 
1. Förutsättning för 
ömsesidig relation. 
2. Att skapa en känsla av 
välbefinnande. 
3. Ge stöd till förändring. 
 

Brown, I., Thompson, 
J., Tod, A. & Jones, 
G. (2006). Primary 
care support for 
tackling obesity: a 
qualitative study of 
the perceptions of 
obese patients. British 
Journal of General 
Practice, 56(530), 
ss.666-672 

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter med 
fetma upplever 
primärvårdens 
stöd. 

Kvalitativ 
studie. 
Semistrukturer-
ade intervjuer.  
Totalt 28 
patienter, både 
män och 
kvinnor. 
Ålder: 19-77 år. 
Samtliga 
deltagare hade 
ett BMI > 30. 

Resultatet presenterades i 
olika teman: 
1. Olika nivåer av stöd. 
2. Tvetydighet och 
ambivalens. 
3. Egenansvar och 
stigma. 
4. Relatera alla problem 
till vikten. 
5. Möjligheter för 
utveckling. 
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Snethen J. (2013). 
Obese women’s 
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healthcare and 
primary care 
providers: a 
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Research, 62(4), ss. 
252-259. 

Syftet var att 
beskriva hur 
kvinnor med 
fetma upplever 
och uppfattar 
stigmatisering 
från 
vårdpersonal.  

Kvalitativ 
studie. och. 
Semistrukturer-
ade intervjuer. 
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Samtliga 
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Colaizzis metod. 
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egen hälsa och av hälso- 
och sjukvården. 
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en människa. 
3. Att upprätta en kontakt 
med hälso- och 
sjukvården. 
4. Beslutsamhet är 
nödvändig. 

Creel, E. & Tillman, 
K. (2011). 
Stigmatization of 
overweight patients 
by nurses. The 
qualitative report, 
16(5), ss.1330-1351. 

Syftet var att 
undersöka hur 
personer med 
övervikt och 
fetma blir 
stigmatiserade 
av 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuerna 
genomfördes 
utifrån en 
intervjuguide. 
Totalt: 8 
kvinnor.  
Ålder: 30-60 år. 
BMI > 30. 

Resultatet bestod av sex 
teman: 
1. Att oavsiktligt skada. 
2. Felaktiga antaganden. 
3. Att motvilligt vårda.  
4. Skam 
5. Marginalisering. 
6. Ångest över att söka 
vård. 

Drury, C.A.A. & 
Louis, M. (2002). 
Exploring the 
association between 
body weight, stigma 
of obesity, and health 
care avoidance. 
Journal of the 
American Academy of 
Nurse Practitioners, 
14(12), ss. 554-561. 

Frågeställningar: 
1. Finns det ett 
positivt 
samband mellan 
BMI och att 
undvika/avstå 
från att söka 
sjukvård? 
2. Finns det ett 
negativt 
samband mellan 
självkänsla och 
att undvika/avstå 
från att söka 
sjukvård? 
3. Finns det ett 
positivt 
samband mellan 
personliga 
utmärkande 
egenskaper 
relaterat till vikt 
och att 
undvika/avstå 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
Totalt 216 
kvinnor.  
BMI: 16,75-
65,98 
Medel: 26,54. 
SD: 7,04. 
 
 
 

Positivt samband mellan 
BMI och att 
undvika/avstå från att 
söka sjukvård.  
Negativt samband mellan 
att vara nöjd med sin 
vård och att 
undvika/avstå från att 
söka sjukvård. 
Personer med övervikt 
och fetma utgör en 
stigmatiserad grupp i 
hälso- och sjukvården. 
Vårdpersonal behöver ha 
kännedom om sin egen 
förförståelse relaterat till 
övervikt. 
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från att söka 
sjukvård? 
4. Finns det ett 
negativt 
samband mellan 
att vara nöjd 
med sin vård 
och att 
undvika/avstå 
från att söka 
sjukvård? 

Malterud, K. & 
Ulriksen, K. (2010). 
Obesity in general 
practice: a focus 
group study on patient 
experiences. 
Scandinavian Journal 
of Primary Health 
Care, 28(4), ss.205-
210. 

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter med 
fetma upplever 
att läkare i 
primärvården 
hanterar deras 
viktproblem. 

Kvalitativ 
studie. 
Två 
fokusgrupps-
intervjuer. 
Fokusgrupp 
bestående av 13 
personer (5 män, 
8 kvinnor). 
Ålder: 30-55 år. 
BMI > 40 
alternativt BMI 
> 35 samt andra 
viktrelaterade 
problem. 
Analys enligt 
Giorgis modell. 

Resultatet presenteras 
som fyra teman: 
1. Patienterna ville att 
läkaren lyfter frågan om 
vikt, förutsatt att det görs 
efter stort övervägande. 
2. Patientens egentliga 
bekymmer och 
sjukdomar försummades 
eftersom läkaren riktade 
all uppmärksamhet mot 
fetman. 
3. Otillräckligt 
engagemang och kunskap 
hos läkaren gjorde att 
patienterna kände sig 
vilsna. 
4. Känslor av 
misslyckande och 
sårbarhet förstärktes av 
råd från vårdpersonalen. 

Merill, E. & Grassley, 
J. (2008). Women’s 
stories of their 
experiences as 
overweight patients. 
Journal of Advanced 
Nursing, 64(2), 
ss.139-146. 

Syftet var att 
belysa kvinnors 
upplevelser av 
att vara patienter 
med övervikt 
och deras 
kontakt med 
hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ 
studie. Öppna 
narrativa 
intervjuer. 
Åtta kvinnor, 
engelsktalande, 
ska identifiera 
sig själv som 
överviktig. 
Ålder: 20-61 år. 
BMI > 25. 

Resultat presenteras som 
fyra teman: 
1. Att behöva kämpa för 
att passa in. 
2. Att inte känna sig som 
en människa. 
3. Att vägra ge upp. 
4. Att bli avvisad. 
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Puhl, R., Moss-
Racusin, C.A., 
Schwartz, M.B. & 
Brownell, K.D. 
(2008). Weight 
stigmatization and 
bias reduction. 
Perspectives of 
overweight and obese 
adults. Health 
Education Research, 
23(2), ss.347-358. 

Syftet var att 
skapa förståelse 
för hur personer 
med övervikt 
och fetma tolkar 
sina 
upplevelser av 
stigmatisering 
samt att 
undersöka om 
upplevelserna 
skiljer sig åt 
relaterat till kön 
samt grad av 
övervikt. 

Kvalitativ 
studie. 
Frågeformulär 
med öppna 
frågor. 
Totalt 318 
personer med 
övervikt och 
fetma, 44 män 
och 274 
kvinnor. 
Ålder: 18-82 år. 

Vanligaste och värsta 
stigmatiserande 
upplevelsen skedde från 
bland annat 
familjemedlemmar, 
vänner, främlingar men 
även inom sjukvården. 
Negativa stereotyper 
förekommer och förslag 
presenteras på hur 
stigmatisering kan 
minskas. 
Studiedeltagarna vill inte 
bli dömda på grund av 
sin övervikt. 

Thomas, S., 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, 11(4), 
ss.321-330. 

Syftet var att 
skapa en djupare 
förståelse av 
både levd 
erfarenhet vid 
fetma och hur 
sociokulturella 
faktorer 
påverkar 
personer med 
fetma. 

Kvalitativ 
studie.  
Semistrukture-
rade 
djupintervjuer. 
Totalt 76 
deltagare.  
Ålder: 16-72 år. 
BMI: 30-72,1. 
 

Hälften av deltagarna 
hade upplevt förnedrande 
och nedvärderande 
bemötande från 
vårdpersonal.  
Deltagarna kände ett 
personligt ansvar att 
minska i vikt och hade 
provat många dieter.  
De ville bli betraktade 
som människor, inte som 
“feta personer”.  
Deltagarna beskriver ett 
ökat kulturellt 
skuldbeläggande av 
personer med övervikt 
och fetma. 
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