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Abstrakt 

Bakgrund: Fetma hör till en av våra största folkhälsoproblem både i Sverige och i 

övriga världen. Utvecklingen av övervikt påverkas av olika faktorer såsom 

levnadsvanor och genetik men även på grund av samhällsutformningen. Forskning 

har visat på en ökad risk för flera sjukdomar vid ett BMI ≥ 30, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ-2, vissa cancersjukdomar och psykiska 

sjukdomstillstånd. Personer med fetma tillhör en grupp som ofta är utsatt för 

stigmatisering, både inom sjukvården och i det vardagliga livet.   

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser och erfarenheter 

av att leva med fetma i dagens samhälle.   

Metod: I litteraturstudien har nio kvalitativa artiklar granskats och analyserats. 

Sökningarna utfördes systematiskt i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO.  

Resultat: Personer med fetma upplever det som svårt att passa in i både samhällets 

och vårdens utformning och övervikten upplevs ofta som en barriär för att söka vård. 

Att söka vård som en person fetma var för många förknippat med skuld- och 

skamkänslor och en rädsla för att stöta på negativa attityder hos vårdpersonal. 

Konklusion: Om man avser att främja goda vårdrelationer är sjuksköterskans 

förståelse och medvetenhet för feta patienters situation en viktig del för att kunna ge 

ett respektfullt bemötande oavsett kroppsstorlek. 

Nyckelord: Fetma, stigmatisering, erfarenheter, sjukvård, bemötande 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Obesity is considered one of our major public health problems in 

Sweden, and in the rest of the world. The development of obesity is influenced by 

various factors such as lifestyle and genetics but also because of social design. 

Research shows having a BMI ≥ 30, increase the risks for the development of several 

chronic diseases, such as cardiovascular disease, type 2 diabetes, certain cancers and 

mental illness. People living with obesity are often exposed for stigmatization, both in 

health care and in everyday life.  

Aim: The aim of this study was to illuminate experiences of living with obesity in 

today’s society.   

Method: In this literature review nine qualitative articles is examined and analyzed. 

These articles were systematically retrieved from the following databases: PubMed, 

Cinahl and PsycINFO.  

Result: Obese people find it difficult to fit into both society and health care design 

and obesity is often perceived as a barrier to seek care. To seek care as obese person 

was for many associated with guilt, shame and a fear to face negative attitudes from 

health care professionals. 

Conclusion: In the meeting with patients, awareness of and being well informed 

about how patients living with obesity experience their health situation, is an 

important resource which can provide opportunities for non-judgmental and equal 

healthcare. 
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Inledning 

Fetma tillhör en av världens största folkhälsoproblem. Sedan 1980-talet har fetman 

mer än fördubblats och under 2014 beräknades ca 1,9 miljarder av världens 

människor leva med övervikt. Den största delen av världens population bor i länder 

där övervikt orsakar fler dödsfall än undervikt (WHO, 2015). Vården möter allt fler 

patienter som lider av övervikt, samtidigt som dagens medier skapar bilder av det 

“smala idealet”, vilket kan leda till negativa stereotyper av personer som är 

överviktiga (Brown, 2006). Studier har visat att många överviktiga personer har 

upplevt stigmatisering och har en rädsla att bli kränkta och undviker därför vården i 

större utsträckning (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2010, 1). Vi vill därmed i 

denna litteraturstudie fördjupa oss i personers upplevelser och erfarenheter av att 

leva med fetma i dagens samhälle. Detta för att som sjuksköterska få insikt i hur man 

bättre ska kunna bemöta dessa individer på ett värdigt och respektfullt sätt.
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Bakgrund 

Den fundamentala orsaken till fetma och övervikt är skillnaden mellan kaloriintaget 

och kaloriförbrukningen hos människan. Ur ett globalt perspektiv har energi- och 

fettrika livsmedel ökat, samtidigt som den fysiska aktiviteten minskat på grund av 

mer stillasittande jobb, förändrande transportsätt och att allt fler människor flyttar in 

till städer från landsbygden.  Det har visat sig att människor i många låg- och 

medelinkomst länder har en dubblerad risk för övervikt. Barnen i dessa länder är i 

större utsträckning utsatta för mat med näringsfattigt innehåll och höga halter av fett, 

socker och salt. Detta beror främst på att dessa livsmedel vanligtvis har ett lägre pris 

som passar invånarnas budget (WHO 2015). 

Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2014 har förekomsten av fetma i 

Sverige ökat kraftigt under åren 1980-2012. Gruppen som har ökat snabbast i takt är 

åldersgruppen 25-44 år, där kvinnorna har femdubblat och männen tredubblat sin 

andel. Utvecklingen av övervikt och fetma påverkas av olika faktorer, såsom gener 

och levnadsvanor men även samhället vi lever i. Utbildning kan ses som en betydande 

faktor och när det gäller kvinnor är fetma dubbelt så vanligt bland dem med kort 

utbildning som bland dem med eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten 

2014, 86-87). 

Vad är övervikt och fetma? 

Definitionen av fetma och övervikt utgår oftast från personens BMI (body mass 

index). Måttet beräknas på en kombination av kroppslängd och kroppsvikt, där 

övervikt definieras som ett värde mellan 25–29.9 och fetma som ett värde > 30. Detta 

mått har dock vissa brister när det gäller att ta hänsyn till andelen fett och muskler 

och tar heller inte hänsyn till hur fettet är fördelat i kroppen. Detta är speciellt viktigt 

då forskning visat på starka samband mellan hög andel bukfetma och fetmarelaterade 

sjukdomar. Därför kan midjemått eller kvoten mellan midje- och höftmått vara ett 

mer rättvisande mått på fetma. Forskning har även visat att gränsen för fetma, alltså 

ett BMI på 30 och över, ökar risken ordentligt för fetmarelaterade sjukdomar (SBU 

2002, 7-8). Enligt ICD-10 är övervikt ett risktillstånd för en mängd sjukdomar medan 

fetma är klassat som ett sjukdomstillstånd som kan bidra till allvarliga hälsoproblem 

(Kuehn Krylborn, Ivarsson & Lycke 2013, 21). 
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Konsekvenser 

Övervikt och fetma ökar risken för ett flertal olika sjukdomar, bland annat hjärt- och 

kärlsjukdom där högt blodtryck samt höga blodfetter är vanligt vilket kan leda till 

åderförkalkning. En insulinresistens kan utvecklas hos personer med övervikt eller 

fetma, vilket så småningom kan leda till diabetes typ-2 och leverförfettning. 

Rörelseförmågan kan försämras på grund av värk i leder och skelett och det är vanligt 

med artros i de viktbärande lederna. En annan konsekvens av fetma på grund av den 

dåliga cirkulationen och minskad rörelseförmåga är åderbråck och venösa 

vätskeansamlingar i benen. Vissa cancersjukdomar har visat sig blivit vanligare hos 

personer med fetma, främst i bröst, tjocktarm, bukspottkörtel, njurar, prostata och 

gallblåsa. Både män och kvinnor kan drabbas av hormonrubbningar. Hos män visar 

de sig genom sämre spermakvalitet och hos kvinnor kan det ge polycystiskt ovarie 

syndrom (PCO), som kan vara en bidragande orsak till infertilitet (Kuehn Krylborn et 

al. 2013, 21-22). 

En gravid kvinna med högt BMI riskerar att få komplikationer innan, under och efter 

graviditeten. De komplikationer som kan inträffa är kejsarsnitt, sårinfektioner, 

postpartum anemi och havandeskapsförgiftning, som beror på ett högt blodtryck som 

kan vara sekundärt till övervikt. Även för fostret utgör moderns övervikt en mängd 

risker. Låg födelsevikt, hyperglykemi och missbildningar kan leda till intensiv 

neonatal vård för barnet (Kriebs, 2014). Personer med fetma riskerar inte bara fysisk 

ohälsa utan även psykiska men och inverkan på livskvalitén. Många studier har visat 

att den självupplevda livskvalitén vid fetma kan vara mycket låg. SBU menar att 

troligtvis ingen vill leva med fetma, utan tillståndet utvecklas i en kombination av 

sociala, kulturella och samhälleliga faktorer som ofta uppstår i de yngre åren, när 

individen är som mest sårbar (SBU 2002, 10).  Känslor av skam, skuld, otillräcklighet 

och dålig självkänsla är ofta förknippat med att vara överviktig (Kuehn Krylborn et al. 

2013, 24). 

Det finns även konsekvenser av fetma samhällsekonomiskt. Redan år 2002 pekade 

studier på att de direkta kostnaderna för hälso- och sjukvård inom fetma och 

fetmarelaterade sjukdomar utgjorde cirka två procent av de totala 

sjukvårdskostnaderna. Detta innebar kostnader på ungefär tre miljarder kronor i 

Sverige och då var inte de indirekta kostnaderna inräknade, såsom sjukfrånvaro och 

förtidspensioner (SBU 2002, 10).  



4 
 

Stigmatisering 

Med stigmatisering menas att en person bär på ett attribut som andra människor i 

samhället nedvärderar. Stigmatisering innefattar negativa attityder och stereotyper 

men även diskriminering, orättvis och orättfärdig behandling. Betydelsen av 

maktförhållande inkluderas i begreppet stigma och ska därför beaktas i mötet mellan 

vårdgivare och patient. Personer som bär på ett nedvärderande attribut som övervikt 

och fetma tillhör därmed en grupp som utsätts för stigmatisering. Stigmatiseringen 

av personer med fetma i dagens samhälle har lett till många konsekvenser för dessa 

personer. Kronisk stress har visats vara en konsekvens av stigmatiseringen, vilket 

antas leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Det framkommer även att personer med 

fetma har en högre risk att få depression, lägre självkänsla, ett missnöje med sin 

kropp, ett onormalt ätbeteende och undviker fysisk aktivitet i större utsträckning än 

personer med normalvikt. Stigmatiseringen leder alltså till beteenden hos dessa 

personer som motverkar hälsosamma viktnedgångar och istället ökar risken för en 

ytterligare viktuppgång (Ahlström et al. 2010, 1-3).  

Bemötande 

Ett av målen för hälso- och sjukvårdslagen handlar om en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet (SFS, 1982:763). Sjuksköterskan 

ska arbeta för att främja insatser som tillgodoser allmänhetens och speciellt sårbara 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet är värden som sjuksköterskan ska uppvisa i mötet med 

patienter (ICN 2014, 4). 

Ett centralt begrepp inom omvårdnad är vårdrelationen, som handlar om kontakten 

mellan patienten och vårdgivaren som bygger på ett professionellt engagemang och 

vårdgivarens förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter. Detta är viktigt 

för att ge en god vård som får positiva effekter för patienten. Det beskrivs att om en 

professionell vårdare, exempelvis en sjuksköterska, förstår hur en specifik individ 

upplever sin situation blir det lättare att planera de åtgärder som är betydelsefulla i 

patientens vardagliga liv (Nyström 2014, 470). 

I en litteraturstudie av Brown (2006) beskrivs sjuksköterskors bemötande av 

överviktiga patienter. Studien understryker att det finns för lite forskning kring detta 
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och att det är ett komplext ämne. Litteraturstudien visar att det finns variationer 

mellan sjuksköterskornas attityder och att det är många faktorer som påverkar ens 

personliga syn på överviktiga personer, men negativa attityder ses ändå som den 

dominerande andelen. Attityderna kan även ses variera under olika decennier och 

kulturer, i det västerländska samhället ses en tydlig utveckling av en alltjämt negativ 

bild av överviktiga personer. En av orsakerna till detta är det “smala idealet” som har 

skapats, vilket påverkar de flesta barn och ungdomar, speciellt tjejer. Tillsammans 

med det “smala idealet” skapar medierna negativa stereotyper av personer som är 

överviktiga.  

I rapporten av Ahlström et al. (2010, 20) visade det sig att vårdpersonal hade 

uppfattningen att patienter med fetma är lata, har bristfällig motivation och ett 

undvikande beteende. De tyckte även att patienterna förlitade sig för mycket på 

medicinsk behandling som en lösning på deras viktproblem och ansågs därför som 

ansvarslösa. 

Det personliga mötet mellan vårdpersonal och en patient med fetma verkar ha en 

betydelse för viktuppgång.  Möten där vårdpersonal använde sig av stigmatisering 

som motivation till förändring av feta personers beteende, resulterade ofta i att 

patienterna tog till negativa coping-strategier, som exempelvis tröstätning. I 

framgångsrikare möten berättar sjukvårdpersonal att de genom att ta upp frågan om 

patienternas vikt på ett försiktigt sätt minskade risken att bringa fram känslor av 

skam eller skuld hos dem. Rädslan för att bli kränkt kan leda till att patienter med 

fetma undviker vården och därmed går miste om vårdinsatser, som skulle kunna 

förbättra deras livssituation och framtida hälsa. En ond cirkel kan därmed skapas på 

grund av negativa attityder hos vårdpersonalen och kan resultera i sämre egenvård 

och fler ohälsosamma beteenden (Ahlström et al. 2010, 24). Ytterligare har studier 

visat att personer med fetma, speciellt kvinnor, har en ökad benägenhet att avbryta 

eller försena vårdbesök på grund av tidigare negativa erfarenheter av hälso-och 

sjukvården. Identifierade faktorer som bidrar till feta kvinnors tveksamhet är bland 

annat respektlös behandling, pinsamheten att bli vägd, negativa attityder hos 

sjukvårdspersonal, oönskade råd för viktnedgång och undersökningsutrustning som 

inte passar patientens storlek (Mold & Forbes, 2013). 
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Problemformulering 

Då övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som blir allt vanligare kommer 

vårdpersonal möta fler patienter med dessa tillstånd. Samtidigt råder idag en tydlig 

hälsohets i vårt samhälle och kunskapen om fetmarelaterade sjukdomar ökar och 

späder på fördomar gentemot överviktiga personer. Sjuksköterskans roll är att finnas 

där för att hjälpa och stötta dessa personer. För att klara detta krävs en ökad 

förståelse och medvetenhet för att undvika att fördomar eller negativa attityder får 

prägla förhållningssättet till dessa patienter. Syftet med denna litteraturstudie är 

därmed att belysa personers upplevelser och erfarenheter av att leva med fetma i 

dagens samhälle. 

Metod 

För att besvara syftet utfördes en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie utgår från ett tydligt syfte som besvaras genom att identifiera, välja, 

värdera och analysera relevant forskning (Forsberg and Wengström 2013, 27; Brown 

2006). 

Den forskning som analyserats var empiriska, vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats, eftersom syftet med studien var att belysa upplevelser. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, 129) handlar just kvalitativa forskningsmetoder om att tolka eller 

beskriva ett fenomen så noggrant som möjligt och syftet kan vara att förstå och 

förklara fenomen, erfarenheter eller upplevelser. Artiklarna som valdes ut stämde 

överens med syftet och ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie. 

Sökmetoder 

De vetenskapliga artiklarna är funna i databaserna Pubmed, PsycINFO och Cinahl 

och genom en systematisk sökning har alla nio artiklar hittats. För att begränsa vissa 

av sökningarna valde vi att söka på artiklar som fanns i full text, var peer-reviewd, 

inte mer än tio år gamla och innehöll studier på vuxna personer – alltså äldre än 18år. 

Att en artikel är peer-reviewd kan vara en sorts garanti att den är vetenskaplig, men 

enligt Östlundh (2012, 76) kan inte den avgränsningen säkerställa artiklarnas 

vetenskaplighet och därför har vi även gjort en egen kvalitetsgranskning av de valda 

artiklarna. 
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Sökorden om användes i sökningar var; overweight, obestity, experience*, nursing, 

healthcare, stigma, qualitative, women. Dessa sökord kombinerades med så kallade 

booleska söktermer, för att bestämma vilket samband de utvalda sökorden ska ha till 

varandra (Östlundh 2012, 69). De mest grundläggande är AND, OR och NOT. 

Sökningarna presenteras i tabell 1 (se bilaga 1). 

Urval 

Inklusionskriterierna för att besvara syftet var att personerna i studierna hade fetma 

och deras upplevelser och erfarenheter fanns beskrivna. Vi valde att exkludera stuider 

där urvalet bestod av överviktiga barn/barn med fetma men även artiklar som är mer 

än tio år gamla.   

Enligt Friberg (2012, 138) ska en granskning göras för att välja ut relevanta artiklar 

för studien. Frågor som kan ställas är: Hur väl är problemet formulerat och 

avgränsat?  Vad är syftet för studien och finns alla delar för en vetenskaplig artikel 

beskrivna? Utefter några av dessa frågeställningar har vi valt ut artiklar efter fyra 

urval. Första urvalet (urval 1) gjordes genom att läsa igenom alla föreslagna artiklars 

titel och se vilka som kunde stämma överens med syftet. Därefter gjordes det andra 

urvalet (urval 2) genom att gå vidare och läsa artiklarnas abstrakt, där nya uppgifter 

kom fram angående artiklarnas användbarhet. De artiklar som hade ett intressant 

abstrakt valdes sen ut för att läsas igenom i full text, med fokus på deras resultat 

(urval 3) och först där kunde vi välja de artiklar där resultatet på bästa sätt besvarade 

syftet. 

Som ett sista fjärde urval gjordes en kvalitetsgranskning för att säkerställa artiklarnas 

trovärdighet och vetenskaplighet men även för att bedöma användbarheten för 

litteraturstudien. De artiklar som valdes ut har genomgått en kvalitetsgranskning 

med stöd av en bedömningsmall enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 175-176) 

som presenteras i en artikelöversikt i tabell 2 (se bilaga 2).  Bedömningen innefattade 

en granskning av artiklarnas syfte, metod, urval, giltighet, kommunicerbarhet, etik 

och huvudfynd (se bilaga 3).  Genom en poängbedömning där varje Ja-svar gav 

poäng, sattes det upp referensvärden för att avgöra om artiklarna var av låg, medel 

eller hög kvalité. Vi hade i förväg bestämt att de artiklar som inte uppnådde minst 

medel kvalité inte skulle ingå i studien. 
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Analys 

Analysprocessen har delvis följt Fribergs femstegs-modell, där han beskriver 

analysarbetet som en väg från helheten till delarna för att sedan skapa en ny helhet 

(Friberg 2012, 127-129). I det första steget delades de nio valda artiklarna upp mellan 

oss och lästes igenom flera gånger med fokus på resultatet. I steg två identifierades 

huvudfynden och därefter i steg tre sammanställdes alla artiklar var för sig, genom 

sammanfattningar av resultaten på svenska. En jämförelse mellan de nio artiklarna 

utfördes i steg fyra där vi kunde utskilja likheter och olikheter i studiernas resultat, av 

likheterna skapades tre övergripande teman.  I det sista och femte steget skrevs 

resultaten ner. För att göra det tydligare och mer lättläst för läsaren skapades totalt 

tre teman med nio subteman som presenteras i tabell 3 (s. 9). 

Forskningsetik 

Grundläggande för lagen om forskning på människan är att den bara får godkännas 

om den kan utföras med respekt för människovärdet och att grundläggande friheter 

och mänskliga rättigheter beaktas vid etikprövningen. All forskning som innebär 

behandling av personliga uppgifter ska genomgå en etisk prövning oavsett om 

deltagaren lämnat sitt samtycke eller inte. Helsingsforsdeklarationen menar att all 

forskning kring människan som inte prövats av etisk kommitté inte bör accepteras för 

publicering (Codex, 2015). 

Artiklarna i denna litteraturstudie är alla publicerade på seriösa databaser och genom 

att etik ingick i kvalitetsgranskning så kunde det säkerställas att studierna var 

godkända av etisk kommitté eller förde ett etiskt resonemang. Etiskt resonemang kan 

innehålla etiska överväganden, vilket är ett krav för alla vetenskapliga studier. Det 

kan vara att forskaren presenterar alla resultat, även om de inte stödjer hypotesen 

samt att forskaren visar omsorg för deltagarna och inte skadar dem på något vis 

(Forsberg & Wengström 2013, 70 & 145). 

Resultat 

Resultatet av analysen presenteras i tre olika teman med nio subteman. De tre 

huvudsakliga temana är; Egen kroppsuppfattning; Bli sedd som fet; Bemötande i 

vården. 
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Tabell 3: Översikt av teman och subteman: 

Teman Subteman 

Egen 

kroppsuppfattning 

Att bli medveten om sin fetma 

Att få insikter kring olika orsaker till sin fetma 

Att föra en kamp mot sin fetma 

Bli sedd som fet  Att ständigt bli påmind om sin fetma 

Att utsättas för stigmatisering 

Bemötande i 

vården 

Att mötas med respekt oavsett kroppsstorlek 

Att inte lyssnas på eller tas på allvar 

Att hamna i obekväma situationer  

Att erfara bristfällig kommunikation och information 

Egen kroppsuppfattning 

Att bli medveten om sin fetma 

Att börja uppfatta sig själv som överviktig kan höra samman med puberteten och 

tonåren, förknippat med en period av viktuppgång och att folk då började döma dem 

för deras utseende (Russell & Carryer 2013; Thomas, Hyda, Karunaratne, Herbert & 

Komesaroff 2008).  I en studie av Christiansen, Borge och Fagermoen (2012)  beskrev 

en deltagare att han vid 12 eller 13 års ålder började känna sig klumpig och 

annorlunda jämfört med sina syskon. De kunde äta vad de ville, men inte han. 

Liknande berättelser fanns i studien av Thomas et al.(2008) där upplevelser från 

barndomen hade fått långsiktiga konsekvenser, särskilt bland de som blev jämförda 

med deras normalviktiga syskon. Flera av deltagarna i studien av Christiansen, Borge 

och Fagermoen (2012) verkade inte vara medvetna om sin övervikt förrän kläderna 

inte passade längre, eller när viktrelaterade problem började uppstå, som exempelvis 

ryggsmärta. 

I en studie där män intervjuades konstaterades det att de flesta var medvetna om sin 

viktökning, men var mindre medvetna om de konsekvenser deras vikt kunde ha för 
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deras hälsa och välmående. När de blev föräldrar ansåg de att de inte var ett bra 

föredöme för sina barn, eftersom det var en stor risk att barnen skulle ta efter deras 

vanor och beteenden (Lewis, Thomas, Hyde, Castle & Komesaroff 2011a).  Att inte 

vara riktigt medveten om sin viktökning eller dess påföljder är inte specifikt för det 

manliga könet utan förekommer även hos kvinnor och kan ge allvarliga 

konsekvenser. När de väl insett hur stora de har blivit och bestämt sig för att gå ned i 

vikt var vikten så hög att det kändes hopplöst (Thomas et al. 2008). I en studie där 

hälsan på deltagarna undersöktes framkom det att de inte var besvärade av sin 

fysiska hälsa och att de kände sig friska. Det var först när de fick en överviktsrelaterad 

åkomma som högt blodtryck, diabetes typ-2, höga blodfetter eller dylikt som dessa 

personer började inse sitt tillstånd och började ta det på allvar (Buxton & Snethen 

2013). 

 

Att få insikter kring olika orsaker till sin fetma 

Tankar om vad som orsakar övervikt eller fetma varierar hos olika människor. I en 

studie av Puhl, Moss-Racusin, Schwartz och Brownell (2008) svarade några deltagare 

att de önskade att folk kände till komplexiteten kring fetma och att det är så mycket 

som kan påverka, såsom miljö, genetik, biologi, metabola och andra medicinska 

tillstånd. Även den beroendeframkallande faktorn lyftes, där några få deltagare 

gjorde liknelsen med alkohol- eller tobaksberoende. 

I studien av Christiansen, Borge och Fagermoen (2012) berättar deltagarna om vanor 

och rutiner som avviker från det som anses vara normen. Det handlade om att äta 

alldeles för sällan och bli jättehungrig, eller att äta för ofta och aldrig bli hungrig. En 

person berättade om hur han åt på ett glupskt sätt och en annan beskrev hur hon 

brukade “stoppa något i munnen” medan hon lagade mat. Gemensamt för alla 

deltagare var att de åt stora portioner vid varje måltid och att det ägnande mycket av 

tankarna på mat. En kvinna uttryckte att hon tänkte på mat hela tiden. Maten 

beskrevs användas som kompensation för andra problem och stressfulla perioder i 

livet (Christiansen, Borge & Fagermoen 2012; Lewis et al. 2011a). 

Vanor och beteenden från barndomen har vistats sig vara svåra att ändra på i det 

vuxna livet. Det framkom att flera redan som barn hade ohälsosamma kostvanor men 

hade då ett mer aktivt liv som kompensation. Med åren som gick utvecklades en mer 
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stillasittande livsstil på grund av tidsbrist och stress, men de ohälsosamma 

kostvanorna fortsatte, vilket ledde till en radikal viktuppgång (Lewis et al. 2011a). 

Ett annat upphov till människors fetma tycks vara den stress som ökar bland fler och 

fler människor. Många menar att stress ökar människors småätande, hetsätning och 

bidrar till mer ohälsosamma kostvanor (Christiansen, Borge & Fagermoen 2012; 

Lewis et al. 2011a). Det framkom även att deras vikt var en stressfaktor i sig och att 

det bringade fram orolighetskänslor för att börja leva ett mer hälsosammare liv 

(Buxton & Snethen 2013). 

 

Föra en kamp mot sin fetma 

För att bli vad som anses som “normalviktig” finns en tydlig gemensam tråd kring 

olika försök att gå ned i vikt. Kvinnorna i en studie beskrev en ständig kamp med 

viktnedgångsförsök, fruktlösa dieter och en mödosam uppgift av att gå ner i vikt 

genom att nästan svälta sig själv - för att senare gå upp i vikt igen och ytterligare lite 

till (Russell & Carryer 2013). Viktnedgång tycks vara en konstant kamp vilket leder 

till en enorm frustration över olika dieter och ett flertal misslyckade bantingsförsök 

(Puhl et al. 2008; Thomas et al. 2008; Buxton & Snethen 2013). 

Misslyckade viktnedgångsförsök beskrivs också av Thomas et al.(2008) där 

kvinnorna berättade att vissa bantningsmetoder misshandlade deras kropp och även 

drabbade dem ekonomiskt, men trots detta var det inte ovanligt att dessa kvinnor 

uppgav att de under en stor del av sitt liv har gått på olika slags dieter.   

I jämförelse med kvinnor visar en studie med män att synen på dieter verkar helt 

annorlunda. Att gå på en diet ansågs bland män signalera att de var svaga som 

personer, inte försökt tillräckligt och därmed förminskades deras identitet som man. 

Männen ansåg att viktuppgången var deras eget fel och att det var självdisciplin samt 

viljestyrka som avgjorde om en person klarar av att gå ner i vikt eller inte (Lewis et al. 

2011a). 

 

Bli sedd som fet 

Att ständigt påminnas om sin fetma 

Att se sig själv som en person med fetma är ofta kopplat till missnöje, känslor av 

förlägenhet, besvikelse och frustration över sin kropp (Christiansen, Borge & 
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Fagermoen 2012; Lewis et al. 2011a). Detta kan ge uttryck i att undvika att se sig själv 

i spegeln eller på bilder och film. En kvinna beskrev att hon hade ett uttryckslöst 

ansikte, men kände sig annorlunda inuti, som att hon levde instängd i en box för att 

skydda sig själv (Christiansen, Borge & Fagermoen 2012). 

Deltagarna i studien Christiansen, Borge och Fagermoen (2012) upplevde att de blev 

ständigt påminda om sina viktproblem. De flesta hade varit mer eller mindre 

överviktiga i hela sitt liv, men de hade alla olika erfarenheter av hur övervikten drog 

uppmärksamhet till sig eller inte under uppväxten. En person beskrev hur mamman 

uppmanade henne att äta, där mat ansågs vara något belönande och mysigt, en annan 

beskrev hur sin mamma tjatade om vikten, maten och att bli smal.                      

Många blev påverkade i det sociala livet och beskrev svårigheter med relationer, 

vilket i flera fall ledde till social isolering (Christiansen, Borge & Fagermoen 2012; 

Lewis, Thomas, Castle, Blood, Hyde & Komersaroff 2011b). 

 

Att utsättas för stigmatisering 

Den vanligaste källan till viktbaserad stigmatisering var vänner, föräldrar, främlingar, 

partner, andra familjemedlemmar och vårdpersonal (Lewis et al. 2011b; Puhl et al. 

2008). I en studie beskrevs det att den värsta stigmatiseringen hade uppstått i vuxen 

ålder och var ett agerande från en annan vuxen som uppstod vanligast i hemmet, följt 

av allmänna platser, skola och arbete. Stigmatiseringen handlade oftast om verbala 

handlingar såsom avsiktliga negativa kommentarer, förolämpningar och nedsättande 

smeknamn (Puhl et al. 2008). 

Vissa vardagliga sysslor blev påfrestande för personer med fetma. Att handla mat i en 

livsmedelsbutik eller att träna på ett gym kunde skapa obekväma känslor på grund av 

de dömande blickarna de fick från andra (Lewis et al. 2011b; Russell & Carryer 

2013).  Deltagarna i studien av Lewis et al. (2011b) berättade att deras vänner var 

mindre benägna att ta med dem till barer, restauranger med mera eftersom de var 

oroliga att de skulle bli sedda tillsammans med en fet vän. De upplevde även att det 

ofta uppstod negativa konversationer om deras kroppar, men att detta inte skedde 

med dem utan istället bakom deras ryggar. De beskrev även känslan av att ha en 

kropp som är väldigt synlig för allmänheten samtidigt som deras känslor och åsikter 

var helt irrelevanta. 
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Olika förklaringar finns över hur personer med fetma upplever stigmatisering i 

samhällets utformning. Känslor av skam uppstod när de skulle åka buss, flyg, sitta på 

stolar, gå på bio eller restaurang, för att de inte rymdes eller var rädda att de var för 

tunga (Christiansen, Borge & Fagermoen 2012; Lewis et al. 2011b). En stor kritik blev 

riktad mot flygindustrin eftersom de ofta var tvungna att betala för två säten men 

även för att kabinpersonalen hade en negativ attityd gentemot dem när de frågade 

efter ett extra långt bälte (Thomas et al. 2008). Kommentarer om deras vikt var inte 

så vanliga, men desto fler upplevde nedlåtande blickar. Alla hade någon gång känt sig 

obekväm vid aktiviteter på allmänna platser som i affären, på stranden eller i 

simhallen, där folk kunde stirra på dem (Christiansen, Borge & Fagermoen 2012). 

 

Media upplevdes skildra överviktiga eller feta personer på ett negativt sätt, som en 

börda för samhället (Thomas et al. 2008). Det fanns en önskan om att öka inslag av 

plus-size-modeller och skådespelare, avskräcka samt kritisera hånandet av 

överviktiga karaktärer i tv-program och sluta framhäva det “smala idealet” som det 

enda rätta (Puhl et al. 2008). Fetman skapade även yrkesrelaterade problem, både i 

form av att inte kunna utföra sina uppgifter men även som en följd av stigmatisering; 

att de inte fick något arbete eller att de inte vågade följa sina drömmar och därmed 

begränsade de sig själva (Christiansen, Borge & Fagermoen; Lewis et al. 2011b). 

Bemötande i vården 

Att mötas med respekt oavsett kroppsstorlek 

Vårdpersonal är en av de vanligaste källorna till stigmatisering enligt studien av Puhl 

et al.(2008). Deltagarna i en annan studie uttrycker dock att tankar om stereotyper 

och stigmatisering verkar vara något som oftare finns i personers tankar än i verkliga 

erfarenheter och nästan alla ville hävda att de hade en bra relation med sin 

sjuksköterska. De hade heller aldrig känt sig orättvist behandlade på grund av sin 

storlek (Brown, Thompson, Tod & Jones 2006). Denna känsla framkom även i 

studien av Buxton och Snethen (2013) där deltagarna inte trodde att deras vikt 

påverkade deras vård eller bemötande, men påpekade ändå att attityden gentemot 

personer med fetma hos vårdpersonalen är ett stort problem. 

Det kom fram att det var viktigt för personer med fetma att vårdpersonalen tog sig 

tid, riktade sitt fokus på dem och visade att de brydde sig om dem (Buxton & Snethen 
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2013; Thomas et al. 2008).  Förtroendet för vårdpersonal var även mycket viktigt och 

det uppskattades av de flesta när vårdpersonalen gav patienten råd och samtalade 

både om deras fysiska och psykiska mående (Lewis et al. 2011b; Thomas et al. 2008). 

I studier uttryckte deltagarna en önskan om en personlig och respektfull relation till 

vårdpersonalen, för att inte behöva frukta att söka hjälp och vara rädda att utsättas 

för anklagelser (Merrill & Grassley 2008; Buxton & Snethen 2013). Distriktsläkare 

och sjuksköterskor som de kände sedan tidigare tycks deltagarna ofta ha goda 

relationer till, då de fick ett vänligare bemötande och kände sig respekterade (Merrill 

& Grassley 2008). 

 

Att inte lyssnas på eller tas på allvar 

Flera beskrivningar identifierades kring svårigheterna och utmaningarna att söka 

vård som patient med fetma (Merrill & Grassley 2008; Russell & Carryer 2013; 

Brown et al. 2006). I studien av Merill och Grassley (2008) beskrev deltagarna 

sökandet av vård som en konstant kamp och speciellt jobbigt var det att träffa en 

specialistläkare som de aldrig träffat förut.  De beskrev att tiden vid besöken var 

knapp och de kände ofta att läkaren var stressad och att personal inte tog sig tid för 

att lyssna på dem. 

Kvinnor som led av fetma ville att deras hälsoproblem skulle bli bekräftade, istället 

för att vikten skulle komma i första hand och därmed ge intrycket av att läkaren inte 

lyssnar på dem. Många har en rädsla av att inte bli sedda och hörda (Russell & 

Carryer 2013; Merrill & Grassley 2008). En annan studie bekräftar detta och 

beskriver hur läkaren sällan tog deras åsikter och oro på allvar och inte heller trodde 

på dem.  De ville att läkarna skulle lita på vad de sa och se dem som intelligenta 

människor som känner sig själva mycket väl (Buxton & Snethen 2013). Förnedring, 

stigma och nedsättande kommentarer var något som flera överviktiga personer hade 

upplevt, inte bara i mötet med läkare utan med all vårdpersonal (Thomas et al. 

2008). 

 

Att hamna i obekväma situationer 

Medvetenhet kring den sårbarhet som fetma skapar i miljöer inom sjukvården 

beskrivs i studien av Merrill och Grassley (2008). Deltagarna berättar om den ökade 

medvetenheten som ett sätt att skydda sig själv, för den fruktan de kände och 
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svårigheterna de förväntande sig när de gick in på en klinik eller ett 

undersökningsrum. Problem med att inte passa in i undersökningsrum och 

utrustning såsom undersökningsrockar, blodtrycksmanschetter, stolar och sängar 

beskrivs även. Dessa problem ledde till obekväma situationer och förseningar vilket 

gav känslor av skuld och skam. 

Att erfara bristfällig kommunikation och information 

Upplevelsen att viktrelaterade problem är svåra att samtala om inom vården beskrivs 

i studien av Brown et al (2006).  Många upplevde motvillighet och ambivalens att 

själva ta upp sin vikt med vårdgivare. Några beskrev också ambivalens hos 

vårdgivaren att ta upp vikten och en tvetydighet i kommunikationen kring 

viktproblem. 

Att fetma skapar problem och hinder i kommunikationen tas ytterligare upp av både 

Brown et al. (2006) och Thomas et al. (2008). Brown et al.(2006) beskriver att vissa 

deltagare tyckte att alla problem kopplades till deras fetma av vårdgivaren, ibland 

förstod de inte ens varför vikten överhuvudtaget togs upp och varför den var relevant. 

Kommunikationsproblem framkom även i studien av Thomas et al. (2008) där 

läkarna istället för att fokusera på det egentliga problemet skrev ut antidepressiva 

läkemedel. Detta ledde till att de kände sig missnöjda med vården och ambivalensen 

att söka sjukvård ökade. 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser och erfarenheter av att 

leva med fetma i dagens samhälle. Genom att analysera elva kvalitativa artiklar togs 

ett resultat fram med tre teman och nio subteman. De tre stora temana var: Egen 

kroppsuppfattning; Bli sedd som fet; Bemötande i vården. Resultaten visade att de 

flesta var medvetna om sin fetma, men i olika grader. De flesta upplevde sin fetma 

som något negativt och hade blivit påverkade av andras påminnelser och åsikter om 

deras övervikt. Stigmatisering var något gemensamt för många deltagare, som de 

hade upplevt både i hemmet och på offentliga platser, många nämnde även medias 

inflytande på stigmatiseringen i samhället. Att söka vård som en person med fetma 

var för många förknippat med skuld och skam men även rädsla för att stöta på 

negativa attityder hos vårdpersonal. Fetma upplevdes av många deltagare som något 

svårt att samtala om, både för patient och vårdpersonal. Trots många negativa tankar 
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och uppfattningar av vården fanns det flera personer med fetma som berättande om 

goda relationer med ett respektfullt bemötande från vårdpersonal. 

Resultatdiskussion 

Första kategorin i vår litteraturstudies resultat behandlade hur det är att vara fet. Här 

kom det fram att många var mer eller mindre medvetna om sin fetma. I en studie av 

Tod och Lacey (2004) framkom det att vissa personer hade förnekat sin viktuppgång 

i flera år genom att undvika att väga sig och klä sig i stora kläder. Att förneka sitt 

hälsotillstånd på detta vis ansågs som ett av det största hindren för förändring och för 

att förbättra sin hälsa. Förnekelse och omedvetenhet är inte samma sak men vi tror 

att gränsen däremellan kan vara hårfin. Det vill säga att det är enklare skylla ifrån sig 

på en omedvetenhet istället för att erkänna att man levt i förnekelse för sitt tillstånd.  

 

Det fanns olika åsikter i vår litteraturstudies resultat om vad som påverkar ens 

viktuppgång. Vissa önskade förståelse av andra för komplexiteten av orsakande 

faktorer kring viktuppgång medan andra ville hävda att det trots allt är “ens eget fel 

och ansvar”. Det personliga ansvaret kan styrkas av att den grundläggande orsaken 

till övervikt och fetma är obalansen mellan kaloriintag och kaloriförbrukning (WHO 

2015). I ett extremt fall från Iran visade det sig att vissa läkare hade gått så långt att 

de till och med vägrat att ge vård till överviktiga personer, då övervikt ansågs vara ett 

ytterst personligt ansvar (Eyal, 2013). I Finland visade det sig i en studie av Jallinoja 

et al. (2007) att sjuksköterskor och annan vårdpersonal höll med om att patienterna 

själva måste acceptera det ansvar de har för livsstilsrelaterade beslut. Den största 

barriären till att göra livsstilsförändringar var enligt dessa deltagare en bristande vilja 

hos patienterna. Vi anser att det personliga ansvaret för sin livsstil väger tungt, men 

att andra faktorer som kan påverka bör ses, exempelvis genetik, sjukdomar och 

ekonomi. Alla människor föds inte med samma förutsättningar eller villkor och med 

detta sagt menar vi att ingen bör dömas på grund av sin vikt. 

 

I flera av artiklarna beskrevs viktnedgång som en kamp och misslyckade 

bantningsförsök ledde till dåligt självförtroende.  I studien av Tod och Lacey (2004) 

tas erfarenheter av tidigare misslyckade viktminskningsförsök upp som ett hinder för 

att ta tag i problemet på nytt. Upprepade bantningsförsök har även setts leda till en 

lägre livskvalité, oavsett vilket BMI en person har (Burns, Tijhuis & Seidell 2001). Vi 
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matas i dagsläget med många olika bantningsmetoder i media som många gånger 

framställs som riktiga mirakelmetoder, men i själva verket gör de liten skillnad eller 

resulterar i ett ohållbart resultat. Dessa metoder lockar många men slutar ofta med 

att personerna känner sig lurade eller misslyckade och missnöjet med sig själv ökar. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att män verkar ha en lägre tendens till att 

påbörja olika dieter, eftersom det ansågs förminska deras manlighet. Historiskt sett 

har mannen framställts som den mer rationella, individuella och autonoma individen 

i jämförelse med kvinnan (Määttä and Öresland 2014, 327). Kan denna historiska 

föreställning om mannen bidra till att de har lägre tendens till att påbörja dieter och 

söka hjälp utifrån? Määttä och Öresland (2014, 327) skriver även att kvinnan har 

uppfattats som den svagare individen som är känslostyrd och mer inriktad på 

relationer jämfört med mannen. I så fall, skulle denna beskrivning bidra till att göra 

det mer “accepterat” för kvinnor att söka hjälp och anförtro sig till andra? Detta anser 

vi vara intressant ur ett genusperspektiv och skulle vilja fördjupa oss ytterligare i. 

 

I flera av de granskade studierna lyftes stigmatiseringen på grund av fetma och 

många hade känt sig obekväma eller utstirrade på allmänna platser. I en 

litteratursammanställning av Brewis (2014) beskrivs vilken påverkan stigmatisering 

kan ha. De personer som upplevde sig bli dömda av andra på grund av sin vikt blev 

mindre motiverade till fysisk aktivitet. De undvek till exempel att träna bland andra 

på gymmet, gå till badhuset eller delta vid gemensamma aktiviteter. Vidare lyfter 

Brewis (2014) att personer som kände sig diskriminerade och stigmatiserade blev 

mycket stressade, vilket i sin tur visade sig leda till ytterligare viktuppgång. 

De granskade artiklarna visade att många kände svårigheter kring att söka vård och 

uttryckte en rädsla att inte bli lyssnad på samt inte tas på allvar på grund av deras 

fetma. Patientens möte med sjukvården är en personlig upplevelse som i vissa fall 

kan leda till rädsla och andra emotionella, psykiska och andliga besvär. För att 

bemöta dessa behov bör vården vara centrerad kring patienten med en helhetssyn på 

patientens behov, istället för att bara fokusera på de medicinska aspekterna 

(Vårdanalys 2012, 105). Socialstyrelsen (2009, 78) benämner centreringen kring 

patienten för patientfokuserad vård. Respekt för patientens värderingar och specifika 

behov, information och kommunikation är alla viktiga delar, samt att patienten ska 

erbjudas både fysiskt och psykiskt stöd, där anhöriga får vara delaktiga. 
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I en kvalitativ studie från England undersöktes arbetet med ett viktprogram på en 

vårdcentral. Den visade på att flera läkare uttryckte att arbetet med viktreducering 

inte var något som vårdpersonal skulle ägna sig åt. Detta på grund av att det inte 

uppfattades vara något medicinskt tillstånd och lämnade hellre arbetet åt 

kommersiella företag (Gunther et al. 2012). I annan studie framgick det att 

majoriteten av sjuksköterskor och annan personal inom primärvården ansåg att 

viktminskningsrådgivning var ett viktigt område i deras arbete samt att det var ett 

område som behövde utvecklas. Där ansågs det heller inte att övervikt och fetma var 

något känsligt eller pinsamt ämne att diskutera med sina patienter om (Brown & 

Thompson 2007). 

Att möta vårdpersonal med personliga åsikter om att viktrådgivning eller 

viktproblem inte är något för vården att arbeta med kan möjligen förvärra feta 

personers redan dåliga upplevelser av vården. Detta ämne kan dra liknelser med 

samvetsfrihets-debatten som just nu råder i det svenska samhället, där det diskuteras 

om vårdpersonal ska ha rätt till att avstå utförandet av aborter. I en artikel av Lövtrup 

(2014) anser Tomas Flodin (dåvarande ordförande i läkarförbundets etik och 

ansvarsråd) att samvetsfrihet riskerar fria aborträtten och istället bör personer som 

inte vill utföra aborter arbeta inom en annan specialitet än gynekologi och obstetrik. 

En fråga som aktualiseras är om vårdpersonal som har åsikten att viktnedgång inte 

hör till deras ansvarsområde borde arbeta med detta, eller ska viktminskning vara ett 

område som behandlas utanför sjukvården? Vi anser att ett konsekvent 

förhållningssätt inom vården för just detta ämne skulle klargöra många frågetecken. 

Det skulle bli lättare för de som behöver stöd och hjälp att veta var de ska vända sig, 

få en rättvisare bedömning och de rätta verktygen till att förbättra sitt tillstånd. 

Resultatet visade att flera personer hade upplevt obekväma situationer i vården när 

undersökningsutrustning och liknande inte passade deras kroppsstorlek. Detta har vi 

själva upplevt i möten med patienter som lider av fetma. Svårigheter att passa in i 

vården för personer med övervikt och fetma beskrivs även av Venkat och Larkin 

(2014) och de tar upp de etiska dilemman som kan uppstå på akutmottagningen, som 

ofta är inkörsporten till vård. De lyfter vikten av ett gott bemötande, men diskuterar 

även huruvida vården och utrustning bör anpassas för stora personer. De menar att 

vårdsystemet bör vara lika beredd att ta hand om patienter med fetma som för andra 

utsatta patientgrupper. Utan beräkning kan vi anta att detta skulle leda till stora 
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kostnader för hälso-och sjukvården och ställer oss även frågan: Blir det mer 

”accepterat” att vara överviktig och fet om vården blir mer anpassad för dem? 

 

I vår litteraturstudies resultat framgick det att personer med fetma önskar ett 

respektfullt bemötande där det inte skulle finnas någon fruktan för att söka hjälp eller 

stöta på anklagelser från vårdpersonalen. Vi anser att det är viktigt att rannsaka sig 

själv som sjuksköterska, fundera på vad man själv har för föreställningar och vilket 

budskap man sänder till sina patienter. I en studie av Brown och Thompson (2007) 

skildrades sjuksköterskors bemötande med överviktiga patienter utifrån deras egen 

kroppsstorlek och BMI. De sjuksköterskor med liten kroppsstorlek var oroliga för att 

de skulle uppfattas som empatilösa och icke förstående och de var rädda för att verka 

kritiska mot de överviktiga patienterna. De sjuksköterskor med en stor kroppsstorlek 

hade inte denna oro, men å andra sidan fanns en rädsla att anses som en dålig 

förebild för överviktiga patienter. En annan studie pekar i samma riktning, men det 

framkom även att de överviktiga sjuksköterskorna var medvetna om att deras 

professionella trovärdighet påverkades. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt 

att få patienterna att lyssna och ta råd från dem när det gällde viktrelaterade 

sammanhang (Aranda & McGreevy 2014). 

 

De granskade studierna visade i flera fall att vikten skapade hinder i 

kommunikationen med vårdpersonal. Vikten ansågs vara något svårt att samtala om, 

både från patientens och vårdpersonalens sida och känslan av att fetman 

överskuggade de egentliga hälsoproblemen de sökte för beskrevs av flera deltagare. 

Enligt ICN (2014, 5) ska sjuksköterskan arbeta evidensbaserat utefter 

forskningsbaserad professionell kunskap. Forskning visar att övervikt och fetma 

riskerar flertalet olika sjukdomar som bland annat hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes 

och cancer (Kuehn Krylborn et al. 2013, 21). Är den ökade kunskapen om 

hälsoriskerna vid övervikt en bidragande faktor till utvecklingen av negativa attityder 

och stigmatisering gentemot personer med fetma hos vårdpersonalen? Detta 

eventuella samband anser vi vara intressant för vidare forskning. 
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Betydelse för omvårdnad 

Enligt Kjellström (2012, 77) är det viktigt att ställa frågan: För vem är forskningen 

värdefull och på vilket sätt? Forskning på människan kan vara till nytta för tre olika 

aktörer: individen, professionen och samhället. I vår litteraturstudie har vi fokuserat 

på att öka förståelsen och medvetenheten hos sjuksköterskan, vilket förhoppningsvis 

kan leda till att personer med fetma får ett bättre bemötande. På individnivå kan det 

betyda att en person med fetma känner stöd och tillit till vården, vilket 

förhoppningsvis höjer deras förmåga att själva förändra och skapa det liv de vill leva. 

Ett bättre bemötande och positiva sjukvårdsupplevelser kan på samhällsnivå bidra till 

att överviktiga personer inte drar sig från att söka sjukvård, vilket i sin tur minskar 

riskerna till följdsjukdomar och dess kostnader för samhället.  

 

Ofta är vårdpersonalen omedveten om den ojämlika maktrelation som finns mellan 

vårdare och patient, där patienten befinner sig i underläge bland annat på grund av 

sin sjukdom, oro, medicinska okunskap och beroendeställning. Vårdpersonalen har 

däremot ett överläge med sin kunskap, sitt fackliga språk och sin yrkesstatus. Trots 

detta så har all vårdpersonal ett eget ansvar för att bemöta patienter på ett sätt som 

gör att alla patienter ges samma rättigheter och möjligheter i mötet med vården. Att 

se människan bakom diagnosen eller sjukdomen och inte låta ens egna 

föreställningar om patientens livsstil eller identitet påverka ens bemötande ökar 

förutsättningarna för att förstå varandra (Socialstyrelsen 2015, 31-33). Att som 

sjuksköterska utgå från dessa principer och förhållningssätt kan resultera i ett 

bemötande som gör att patienten känner sig mindre obekväm, trots att 

blodtrycksmanschetten inte passar eller att patientskjortan är för liten. 

 

Aron Antonovsky definierar hälsa genom begreppet KASAM som består av tre delar: 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Ju högre grad av dessa tre delar en 

patient upplever sig ha, desto högre KASAM har patienten, vilket sägs förbättra 

förmågan att identifiera och hantera påfrestande situationer i patientens liv (Langius-

Eklöv & Sundberg 2014, 56-57). Stigmatiseringen som sker i dagens samhälle av 

personer med fetma har visat sig få negativa konsekvenser som både psykisk och 

fysisk ohälsa. Att låta fördomar och negativa attityder prägla vårdpersonalens 

bemötande tror vi bara sänker patienternas känsla av KASAM och därmed stjälper vi 

istället för hjälper dem. Som vårdpersonal anser vi att det är vårt ansvar att motverka 
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denna ”brännmärkning” av feta personer i vårt samhälle genom att bemöta dem väl 

och arbeta för att höja deras känsla av KASAM. Genom att förmedla kunskap, ge bra 

information, resurser och stöd men även att ge uppmuntran och visa en vilja att 

vårda, kan situationen bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. (Langius-Eklöv 

& Sundberg 2014, 61). Detta kan leda till att patienten tar utmaningen, i detta fall en 

hälsosam livsstilsförändring och bemästrar de hindren som eventuellt kan uppstå på 

vägen.  

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge stöd till patienten vid livsstilsförändringar som 

viktnedgång, bör en patientcentrerad vård tillämpas. Därmed prioriteras patientens 

delaktighet och ökar individens förmåga att själv kontrollera och styra sitt liv 

(empowerment) och stärker patientens tilltro till sin egen förmåga för en specifik 

förändring (self-efficacy). Med hjälp av rådgivning, utbildning och ett icke dömande 

bemötande kan sjuksköterskan ta ett steg tillbaka och låta patienten ta kommandot 

över sin livsstilsförändring (Fossum 2013, 201-203).  

Metoddiskussion 

Vår litteraturstudie har en kvalitativ ansats, vilket fokuserar på förståelse av 

människans upplevelse av ett fenomen i ett visst sammanhang (Forsberg & 

Wengström 2013, 54). Med tanke på syftet med litteraturstudien så var ansatsen 

befogad. Metoden är inte det som styr arbetet utan det är frågeställningen, som ska 

inledas med ett tydligt syfte, som gör underlaget för databassökningarna (Willman et 

al. 2011, 61-62). Forsberg och Wengström (2013, 26) skriver att en av 

förutsättningarna för att ha ett bra underlag till litteraturstudien är att det finns 

tillräckligt mycket forskning gjord inom ämnet och studier som är av god kvalitet, 

vilket de tidiga databassökningar visade.  

 

Sökningar gjordes på databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013, 75-77) är PubMed en bred databas som täcker bland annat 

omvårdnad och Cinahl är en databas mer specialiserad på omvårdnadsforskning. 

PsycINFO är inriktad på psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad och 

täcker all internationell forskning. Därför anser vi ha valt relevanta databaser för att 

hitta det rätta materialet. En svaghet som identifierades till dessa databaser var att 

artiklarnas impact factor inte angavs, vilket skulle visa på hur ofta artiklarna var 
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citerade i andra vetenskapliga tidskrifter. Ju högre värde på impact factorn desto 

högre är tidskriftens vetenskapliga värde. Dock skulle det vara missvisande om 

artikeln var ny och inte hunnit citeras tillräckligt många gånger (Willman et al. 2011, 

90). 

 

Urvalet baserades på syftet med studien. Inklusions- och exklusionskriterierna gjorde 

det lättare att hitta litteratur som var ämnade för syftet. Willman et al. (2011, 110) 

skriver att det är viktigt att inklusionskriterierna är tydligt beskrivna så att 

undersökningsgrupperna i studierna är så lika som möjligt. Detta för att öka 

trovärdigheten i sammanställningen, fast resultaten kommer från olika länder och 

olika forskare. Alla analyserade artiklar kommer ifrån västerländska länder, vilket 

kan ses som både en svaghet och en styrka. Det hade varit intressant att se problemet 

ur ett annat samhällsperspektiv samtidigt som det blir ett mer överförbart resultat, 

med tanke på likheter inom kultur och den samhällsutveckling som råder i 

västvärlden. Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara max tio år 

gamla, vilket grundar sig i att vi ville hålla oss till ny aktuell forskning med tanke på 

en stigande utveckling av övervikt och fetma. Att endast inkludera studier med 

personer över 18 år ger en svaghet som gör att denna studie inte kan tillämpa sig hos 

de yngre, där övervikten även har ökat (Folkhälsomyndigheten 2014, 88). 

 

Att begränsa sökningarna till endast artiklar med fulltext kan ses som en dålig metod 

enligt Östlundh (2012, 64), då man kan gå miste om värdefulla artiklar. Med facit i 

hand kan vi nu se detta som en brist i vår studie, men anser ändå att kvalitén på våra 

artiklar väger upp för denna svaghet.   

 

Analysen gjordes efter Fribergs femstegsmodell. För att stärka innehållets validitet, 

trovärdighet och pålitlighet tog vi hjälp av externa granskare, vilket även beskrivs av 

Wallengren och Henricson (2012, 492). För att undersöka om artiklarna höll god 

kvalité granskades dem enligt ett protokoll av Willman et al. (2011, 175-176). Enligt 

Friberg (2012, 45) är kvalitetsgranskningen ett bra sätt att träna det kritiska 

tänkandet och för att få en bättre uppfattning om vad de enskilda arkilarna har för 

innehåll och betydelse.  
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Forskningsetisk diskussion 

Ett av vårt krav för att bli godkänd på kvalitén var att artiklarna helst skulle ha ett 

etiskt godkännande från en kommitté eller innehålla ett etiskt resonemang, vilket 

stämmer överens med Helsingforsdeklarationen (Codex, 2015).  

Många av de granskade artiklarna innehöll semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att deltagarna fick öppna frågor där känslor och åsikter kunde uttryckas fritt. 

Forskaren ska i en sådan intervju fokusera på lyssnandet, förståelsen och även för det 

som sägs “mellan raderna” (Forsberg & Wengström 2013, 133). En av felkällorna som 

kan uppstå vid en intervju är att forskaren missuppfattar deltagaren, men i vissa av 

de granskade artiklarna hade deltagarna fått ta del av de transkriberade texterna efter 

intervjuerna för att kontrollera att forskarna inte hade tolkat deras åsikter felaktigt. 

Platsen för många intervjuer i de olika artiklarna var även valbart för deltagarna, 

vilket vi anser vara bra för att bibehålla deltagarnas integritet.   

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, 69-70) får ingen del av resultatet utelämnas 

för att inte den inte stämmer överens med den egna hypotesen, hypotesen får heller 

inte besvaras utan källhänvisning. I vår litteraturstudie har vi efterföljt dessa 

principer, vilket märks exempelvis i resultatet där både negativa och positiva 

upplevelser lyfts fram ur de granskade artiklarna.  

 

När en litteraturstudie görs finns det alltid risk för bias, det vill säga att personliga 

åsikter eller synsätt påverkar ett resultat (Billhult & Gunnarsson 2012, 323). Detta 

kan ha skett i och med att artiklarna hade engelsk text och behövde översättas till 

analysen, vilket kan anses som en svaghet till denna litteraturstudie. Vidare har vi 

försökt vara medvetna om hur våra egna åsikter och fördomar kan ha påverka 

resultatet och även de språkliga hinder som kan ha uppstå vid översättningen från 

engelska till svenska. För att minska risken för felaktiga tolkningar och motsägelser i 

texten har personer utifrån fått läsa igenom arbetet, vilket rekommenderas av Friberg 

(2012, 129).   

 

I ett sådant här tidskrävande arbete är det viktigt att arbetsfördelningen är jämn 

mellan två författare. För att eftersträva detta utfördes en tidsplan där vi kunde få en 

översikt på hur arbetet delades upp på ett rättvist och effektivt sätt.  
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Konklusion 

Varje person som lever med fetma har sitt egna sätt att se på sin vikt, olika sätt att 

hantera den och olika erfarenheter av den. De flesta har upplevt stigmatisering 

antigen i hemmet, på arbetsplatsen, i vården eller i övriga samhället. 

Stigmatiseringen bidrar till en utsatthet för personer med fetma, som gör att de blir 

hämmade i sitt vardagliga liv med både psykisk och fysisk påverkan genom att 

exempelvis undvika vården, allmänna platser och sociala sammanhang. Många 

personer med fetma upplever svårigheter av att passa in och få sina röster och åsikter 

hörda både i samhället och i sjukvården. Fetman beskrevs även som en barriär för att 

söka och få rätt vård för det fundamentala problemet. Genom att bidra till 

sjuksköterskors ökade förståelse och medvetenhet om överviktiga och feta patienters 

svårigheter och problem i mötet med vården, tror vi bemötandet för denna 

patientgrupp kan förbättras. Med hjälp av den ökade medvetenheten kan 

sjuksköterskan förstå betydelsen av ett respektfullt och icke dömande bemötande 

oavsett kroppsstorlek. Vidare forskning på sjuksköterskans attityder gentemot 

personer med fetma och vilken påverkan det har på patienten anser vi behövs för att 

kunna främja goda vårdrelationer med patienter som brottas med fetma i framtiden. 
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Bilaga 1 Tabell 2. Sökmatris och urval 

 

 

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Träffar 

Urval  

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

24-03-

2015  

 

PsycINFO nursing obesity 

experience 

qualitative AND  

stigma 

2005-2015 

Peer-reviewed 

5 3 2 2 

27-03-

2015 

Cinahl Obesity AND 

experience AND 

qualitative AND 

stigma 

2005-2015 

Peer-reviewed 

 

20  8 7 3 

27-03-

2015 

 

Pubmed Nursing, 

women, 

obestity, 

experiences 

 

10 years 

 

32 6 5 2 

30-03-

2015 

 

Pubmed 

overweight, 

obesity, 

experience* , 

stigma, 

healthcare 

Full text 

10 years 

Adult 19+years 

20 6 3 1 

30-03-

2015 

Pubmed Nursing, 

obesity, 

experience, 

qualitative 

Full text 

10 years 

Adult 19+years 

11 1 1 1 

   Totalt:  88 24 18 9 



 

Bilaga 2.  Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare, 
År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
& Etik 

Brown, I; Jones, G; 

Thompson, J & 

Tod, A. 

 
The British Journal 

of General 

Practice: Journal Of 

The Royal College 

Of General 

Practitioners 

 

2006 
England 

Primary care 

support for 

tackling 

obesity: a 

qualitative 

study of the 

perceptions of 

obese patients 

Att belysa feta 

patienters 

upplevelser och 

uppfattningar av 

stöd i 

primärvården. 

Kvalitativ metod med 

Grounded theory-

teknik. 

 
Semistrukturerade 

intervjuer med 

ljudinspelning, 

genomförda i 

patienternas hem. 
 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant och fördes 

in i ett analys-

dataprogram. 

Ändamålsenlig 

rekrytering av 
28 patienter, varav 

10 män och 18 

kvinnor. Olika åldrar 

(alla över 18) och 

olika grad av fetma 

och erfarenheter av 

vård. 
(Inga bortfall 

presenteras). 

En översikt av 

upplevelser och stöd i 

olika nivåer och vad som 

är viktiga funktioner för 

en positiv 

vårdupplevelse. Sen 

presenteras vidare 4 

teman: Ambivalens och 

tvetydighet, personligt 

ansvar och stigma, skylla 

alla problem på vikten, 

vägar till förbättring. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

 
Hög kvalité. 

Buxton, B. K & 

Snethen, J. 
 

Nursing Research 

 
2013 
Amerika 

Obese 

Women’s 

perceptions 

and 

experiences of 

healthcare and 

primary care 

providers 

Beskriva 

upplevelser och 

uppfattningar hos 

överviktiga kvinnor 

med tanke på 

stigman i 

sjukvården och hos 

sjukvårdpersonalen. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk 

forskningsansats. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Data transkriberades 

med hjälp av Colaizzi-

metoden.   

Rekrytering 

presenteras inte.  

26 engelsktalande 

kvinnor som hade ett 

BMI över 30 deltog. 
(Inga bortfall 

presenteras). 

Utifrån analysen framkom 

det fyra teman: 

uppfattningar om hälso- 

och sjukvård, Respektera 

mig som person, bilda en 

sjukvårdskontakt & 

bestämdhet är viktigt. 
Även om stigman inte 

nämndes i denna studie 

så erkände alla en viss 

negativ behandling av 

vårdpersonal. 

Etiskt 

resonemang 

finns.  

 

Medel 

kvalité.  

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare, 
År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet & 
Etik 

Christiansen, B; 

Borge, L & Fagermoen, 

M.S.  

 
International journal of 

qualitative studies on 

health and well-being. 

  

2012 
Norge 

 

Understanding 

everyday life of 

morbidly obese 

adults – habits 

and body image 

 

Att få ökad 

kunskap om 

karaktäristika 

ätbeteenden 

och kroppssyn, 

men även vad 

som anses vara 

motiverande till 

förändring. 

 

Kvalitativ metod med 

ett narrativt 

tillvägagångsätt.  

 
Intervjuer med 

ljudinspelning, där 

deltagare fick välja 

plats för intervjun. 

 
Hermeneutiskt 

tillvägagångsätt vid 

analys. Data 

transkriberades 

manuellt. 

 

Deltagarna valdes 

ut från en 

viktnedgångskurs 

för patienter som 

står på väntelista 

för behandling mot 

fetma. Alla (n=44) 

fick inbjudan via 

brev, 7 kvinnor 

och 4 män i åldern 

26 tackade ja. 

(Inga bortfall 

presenteras.). 

 

Följande meningsenheter 

identifierades: Att uppfattas 

som överviktig; och att se 

sig själv som överviktig. 

Invanda vanor: kampen 

mellan att veta och göra; 

agera utan att veta; och äta 

är lugnande. 

 

Godkänd av 

etisk kommitté 

och etiskt 

resonemang 

finns. 

 
Hög kvalité. 

 

 

 



 

Bilaga 2.  Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare, 
År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet & 
Etik 

Lewis, S; Thomas. 

S.L; Hyde, J; 

Castle, D.J. & 

Komesaroff, P.A. 

 

 
American Journal 
of Health 
Behavior 

 

2011 
Australien 

A Qualitative 
Investigation 
of Obese Men 
Experiences 
with Their 
Weight 

Att undersöka 

överviktiga mäns 
hälsobeteenden och 
strategier för 

förändring. 

En del av en större 

kvalitativ studie, 

”Obesity Have you 

say”.  

 

Intervjuerna hölls 

hemma hos 
deltagarna eller via 

telefon, där det hölls 

fyra öppna frågor. 
 

Analysen skedde i 

överensstämmelse 

med Grounded 

theory-teknik med 

jämförande metod.  
 

36 män med ett 

BMI med 30 eller 

över deltog. 

Rekrytering skedde 

via webbsidor, 

databaser, 

dagstidningar, 

hälsomagasin, 

regional tv, radio, 

flyers delades ut i 

klädbutiker för 

stora, vårdkliniker 

och även direkt via 

olika professioner 

(läkare m.m.) 
(Bortfall: nio 

stycken)  

Resultaten presenterade 

i fem olika teman: 

Orsaker till övervikten: 

beteenden och tankar, 

Stigma & skam, 

motivation till 

förändring, 
lösningar, barriärer till 

livsstilsförändring. Alla 

män kände sig skyldig 

till deras 

övervikt.  Orsaker till 

detta var stillasittande 
arbete, stress och 

viktrelaterat stigma. 

Dessa 
 

Godkänd av en 

etisk 

kommitté. 

 

 

Hög kvalité 

Lewis, S; Thomas. 

S.L; Hyde, J; 

Blood, R.W; 

Castle, D.J. & 

Komesaroff, P.A. 

 

 
Social Science & 

Medicine 

 
2011 
Australien 

How do obese 

inviduals 

perceive and 

respond to the 

different types 

of obesity 

stigma that 

they encounter 

in their daily 

lives? A 

qualitative 

study 

Denna studie fördjupar 

kunskaper om 

viktbaserad stigma 

genom att dokumentera 

hur överviktiga vuxna 

(oftast kvinnliga) 

beskrev de olika 

typerna av stigma som 

de mötte, hur de 

svarade på det här 

stigmat, och hur olika 

typer av stigma 

påverkar på hälsa och 

socialt välbefinnande. 

En del av en större 

kvalitativ studie, 

”Obesity Have you 

say”. 

 

 

Semistrukturerade, 

kvalitativa intervjuer 

genomfördes. 
Intervjuerna bestod 

av 47 frågor. 

 

Data analyserades 

med ett tematiskt 

tillvägagångsätt. 

Rekryteringen 

skedde via 

webbsidor, 

reklamering på 

universitet, sjukhus, 

nyhetsbrev, reklam 

i dagstidningar, 

reklamering i gym, 

klädesbutiker mm. 
142 deltagare var 

med i studien.  
(Bortfall: 22 

stycken) 

Resultaten blev indelade 

tre olika typer av 

stigmatiseringar som de 

överviktiga personerna 

blev utsatta av: 
direkt stigma, 

miljöbetingat stigma 

och indirekt stigma. 

Studien 

”Obesity Have 

you say” som 

datan kom 

ifrån var 

godkänd av en 

etisk 

kommitté.  

 

Hög kvalité. 



 

Bilaga 2.  Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare, 
År, 

Tidskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet & 
Etik 

Merill, E & 

Grassley, J. 

 
Journal of 

Advanced 

Nursing.  

 

 

2008 
Amerika 

 

Women’s 

stories of their 

experiences as 

overweight 

patients. 

 

 

Att belysa 

betydelsen av 

kvinnors 

upplevelser som 

överviktiga 

patienter i deras 

möten med 

sjukvård och 

vårdpersonal.  

Kvalitativ metod 

med hermeneutiskt 

fenomenologisk 

ansats med en del 

av feminism. 

 
Berättande metod 

vid intervjuerna. 

Inspelade 50-90 

min. 

 
Data 

transkriberades 

ordagrant. 

Åtta kvinnor i åldern 

20-61år rekryterades 

via annonser på 

allmänna platser och 

regionala 

nyhetstidningen. 
(Inga bortfall 

presenteras).  

 

Gemensamt beskrevs en kamp 

för att passa in i 

sjukvårdssystemet. 
Fyra stora teman togs fram: 
Kämpa för att passa in, inte 

känna sig riktigt mänsklig, att 

bli avvisad & att vägra ge upp. 

Godkänd av 

etisk kommitté.  

Etiskt 

resonemang 

finns.  

 

Hög kvalité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Bilaga 2.  Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare, 
År, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet & 
Etik 

Puhl, R. M; Moss- 

Racusin, C.A; 

Schwartz, M.B & 

Brownell, K. D. 

 

 
Health Education 

Research 

 

2008 
Amerika 

 

Weight 

stigmatization 

and bias 

reduction: 

perspectives 

of overweight 

and obese 

adults 

 

Att belysa 

beskrivningar av 

viktbaserad 

stigmatisering, 

uppfattningar av 

vanliga stereotyper, 

känslor av att vara 

överviktig och 

förslag till åtgärder 

för att minska 

stigma, för att få en 

bättre förståelse av 

deltagarnas egen 

tolkning av deras 

erfarenheter som 

måltavla för 

stigmatisering. 

 

Kvalitativ del från en 

större kvantitativ 

studie.  

Data samlades in via 

frågeformulär på 

internet. Fyra 

kvalitativa öppna 

frågor besvarades.  

 

Svaren kodades efter 

en modell för 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

274 kvinnor och 44 män 

deltog i denna studie. De 

rekryterades från en 

stödorganisation för 

viktnedgång via annonser 

på organisationens 

hemsida och 

nyhetsmagasin. 
(Inga bortfall 

presenteras.) 

 

Resultatet 

presenteras i teman 

baserade på de 

frågor som ställdes: 
Beskrivningar av 

värsta upplevelsen av 

stigmatisering. 
Personliga meningar 

om att vara 

överviktig. 
Uppfattningar av 

viktbaserade 

stereotyper. Förslag 

på åtgärder för att 

minska stigma 

 

Etiskt 

resonemang 

finns. 

 
Medel kvalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russel, N & 

Carryer, J. 

Journal Of Primary 

Health Care 

 

2013 

Nya Zeeland 

 

Living large: 

the experience 

of large-

bodied women 

when 

accessing 

general 

practice 

services. 

 

Att belysa storväxta 

kvinnors 

upplevelser av att 

söka vård på 

vårdcentraler i Nya 

Zeeland 

 

Kvalitativ metod med 

feministisk teoretisk 

ansats. 

 

Intervjuer med en 

tidigare framtagen 

intervju-guide.  

 

Data transkriberades 

ordagrant för att 

sedan analyseras för 

olika teman. 

En av 

inklusionskriterierna var 

att kvinnorna själva 

identifierade sig som 

storväxta. Annonser i 

lokala tidningar och 

snöbollsurval resulterade 

i tio frivilliga kvinnor. 
Totalt intervjuades åtta 

kvinnor. (Bortfall två 

stycken).  

Sju teman 

identifierades: Tidiga 

erfarenheter av 

kroppsuppfattning 

konfrontera sociala 

stereotyper, strida 

med kvinnliga 

skönhetsideal, 

uppfattning av hälsa, 

uppnå hälsa, 

respektera hela 

personen, känna sig 

säker att söka vård. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté.  

Etiskt 

resonemang 

finns.  

 
Medel kvalité. 

 

 



 

Bilaga 2.  Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare, 
År, 

Tidskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet & Etik 

Thomas, S.L; 

Hyde, J; 

Karunaratne, 

A; Herbert, D. 

& Komesaroff, 

P.A.  

 

Health 

Expectations 

 

2008 
Australien 

 
 

Being “fat” in 

today’s world: a 

qualitative 

study of the 

lived 

experiences of 

people with 

obesity in 

Australia 

 

Att utveckla en 

djupgående bild 

av upplevelsen 

att leva med 

fetma och 

effekterna av de 

sociokulturella 

faktorerna på 

personer med 

fetma. 

 

Kvalitativ design 

med djupgående 

semistukturerade 

intervjuer.  

 

Ordagrann 

transkription som 

fördes in i 

programmet NVIVO 

7. 

 

76 vuxna deltagare 

med ett BMI över 30 

deltog. Rekryteringen 

skedde via en 

dagstidning. 
(Bortfall: 17 

personer).  

 

Resultaten presenterade i 

fem olika teman: tidiga 

upplevelser av övervikt, 

försök till viktminskning, 

Sociala upplevelser, 

attityder gentemot fetma 

och upplevelser med 

vårdpersonal. 

 

Etisk godkänd. 

 
Hög kvalité. 
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