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Abstrakt  

Titel: Att leva med övervikt – Upplevelser av bemötande i vården. 

Bakgrund: Övervikt och fetma klassas idag som ett folkhälsoproblem som kan 
medföra många olika sorters sjukdomstillstånd. Personer som lever med övervikt 
eller fetma lever även med sociala konsekvenser som att de stigmatiseras och 
diskrimineras i samhället. Studier visar att vårdpersonal upplever övervikt och fetma 
som ett svårt område, samt att de har fördomsfulla tankar om dessa patienter. 
Personer med övervikt upplever sig vara utsatta och stigmatiserade, och dessa 
känslor återkommer även i bemötandet i vården.  

Syfte: Belysa personers upplevelser av att leva med övervikt eller fetma och hur de 
blir bemötta av vårdpersonal. 

Metod: En litteraturstudie av åtta artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna 
granskades, analyserades och sammanställdes systematiskt.  

Resultat: Personers upplevelser av att leva med övervikt eller fetma beskrivs med 
negativa erfarenheter inom både sociala sammanhang samtidigt som svårigheter 
märks inom vården. I vissa fall framkom positiva upplevelser av bemötande i vården 
och från vårdpersonal, samt positiva tankar om sin vikt.  

Konklusion: De fördomar som personer med övervikt möter i samhället 
återkommer även i vården och bygger på sociala strukturer.  

Nyckelord: Övervikt, fetma, patienters upplevelser, bemötande, sjukvård.  

 

  



 

Abstract  

Title: To live with overweight – Experiences of treatment in healthcare.  

Background: Overweight and obesity are classified today as a public health 
problem that can cause many different kinds of diseases. People living with obesity 
also live with the social consequences that they are stigmatized and discriminated 
against in society. Studies show that health professionals perceive obesity as a 
difficult area, and that they have prejudiced thoughts on these patients. People with 
overweight perceived themselves to be vulnerable and stigmatized and these feelings 
recur in the healthcare treatment.  

Aim: To enlighten peoples' experiences of living as overweight or obese and how they 
are treated by health professionals.  

Method: A literature review of eight articles with qualitative approach. The articles 
were reviewed, analyzed and compiled.  

Results: Peoples’ experiences of living with overweight or obesity is described as 
negative experiences in both social contexts while difficulties are evident in 
healthcare. In some cases, there are positive experiences of treatment in healthcare 
and from health professionals, and also positive thoughts about their own weight.  

Conclusion: The prejudices that people with overweight receive in society also 
recurs in healthcare and is based on social structures.  

Keywords: Overweight, obesity, patient experience, treatment, health care.    
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Bakgrund  

Prevalens och konsekvenser av övervikt och fetma  

Övervikt och fetma anses vara ett växande problem i världen och millennieskiftet har 
angetts som den ungefärliga tidpunkt då fler människor dör till följd av 
komplikationer av övervikt än av svält. I USA och Mexiko som är de länder i världen 
med högst antal feta invånare, närmare 75 % av deras befolkning är fet eller 
överviktig. Där har man beräknat att den uppväxande befolkningen kanske inte 
kommer att överleva sina föräldrars medellivslängd utan att dö i förtid relaterat till 
fetma och de sjukdomar och komplikationer fetman medför (Larsson & Rössner, 
2015, s. 15).  

Personer med övervikt har mer än fördubblats i världen sedan 1980, och 2014 var 
mer än 1,9 miljarder vuxna personer överviktiga. Av dessa var det över 600 miljoner 
vuxna personer som hade fetma (World Health Organization, 2015).  

Övervikt och fetma har också ökat i Sverige, och 2014 hade nära hälften av invånarna 
fetma eller övervikt. Den största ökningen har skett bland personer i åldern 45-64 år 
och högst andel i denna grupp hade männen (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Fetma är ett kroniskt sjukdomstillstånd som leder till många olika sorters sjukdomar 
då fetma påverkar nästan alla organsystem i kroppen. Body Mass Index, BMI, är den 
mest använda variabeln för att påvisa fetma i epidemiologiska studier och är det mått 
som många riktlinjer för hantering av fetma grundar sig på. Ett annat mått som är 
viktigt att använda sig av för att påvisa fetma är fördelning av fettmassa i kroppen 
och detta utförs enklast genom att mäta midjeomfång. Risken för att drabbas av 
Diabetes typ 2 har ett starkt samband med fetma och stort midjeomfång. De mest 
vanliga och skadliga effekterna fetma har på kroppen är effekter på det 
kardiovaskulära systemet, det vill säga hjärtat, med tillstånd som förhöjt blodtryck, 
hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och stroke. Andra komplikationer av övervikt och 
fetma som ökar vid ungefärliga mått av BMI från 27-30 är sömnapné, bröstcancer, 
koloncancer, njursjukdomar, infertilitet, gikt och artrit samt psykosociala effekter 
som låg självkänsla (Finer, 2015). 
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Det finns även sociala konsekvenser som är kopplade till människor som lever med 
övervikt och fetma. Det har visat sig både internationellt och inom Sverige att 
människor med fetma stigmatiseras och diskrimineras inom sjukvården, arbetslivet 
och i utbildningssystemet. Personer med fetma i unga åldrar har mindre chans att bli 
högutbildade senare i livet jämfört med normalviktiga personer. Kvinnor med 
bestående fetma från unga åldrar fram till 30 års ålder hade lägre sysselsättning och 
färre av dessa kvinnor hade inlett ett äktenskap (Mårild et al., 2007, s. 60-61).  

Fetma är vanligare bland personer som har en lägre utbildningsnivå. Det är nästan 
dubbelt så vanligt hos personer som har förgymnasial utbildning jämfört med 
personer som har eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

I en studie från Colombia där syftet var att jämföra förhållandet mellan 
socioekonomisk klass och nutritionsproblem relaterat till övervikt och fetma visades 
det att kvinnor med låg socioekonomisk klass hade störst risk att drabbas av övervikt 
(Ãlvarez et al., 2013). 

 

Kroppsideal och kultur  

Ideal för skönhet är något som varierar beroende på kultur och tidsepok, men 
begreppet i den samtida västerländska kulturen används nästan enbart för att 
beskriva den kvinnliga kroppen och mycket sällan den manliga. En man bedöms 
framförallt för hans makt, ambition och dominans, medan kvinnor nästan enbart 
bedöms utifrån sitt utseende och hur attraktiv hon är för män. Det nutida idealet för 
kvinnokroppen har förändrats från att i tidigare epoker då idealen varit stora och 
svällande, till att numera vara smala och slanka ideal. Detta har skapat en ny 
internationell marknad för viktminskning och skönhetsoperationer (Parker, 2009, s. 
25-26).  

Mäns uppfattning om sina kroppar och sitt utseende studeras i en studie från Nya 
Zeeland där resultatet visade att unga män strävade efter att få en mager och 
muskulös kropp medan äldre män fokuserade på sina kroppar utifrån tankar om 
hälsa och en oro om livslängd (McNeill & Firman, 2014).  

Ett ideal för kroppen kan se olika ut beroende på vilken kultur- eller könstillhörighet 
en person har. I en studie från USA, där deltagarna skulle skatta ett ideal för sin egen 
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kropp, visade det sig att bland afro-amerikanska universitetsstudenter hade männen 
en större  kropp som ideal än vad kvinnorna hade. Den kropp som enligt 
mätverktygen i studien var en kropp med fetma, klassade över en tredjedel av 
männen som deras ideal och som hälsosam. Endast ca 5 % av kvinnorna klassade 
likadant. Över två tredjedelar av kvinnorna hade klassat kroppen med normalvikt 
som sin idealvikt och som hälsosam (Brown et al., 2014).  

I en annan studie från Kuwait där syftet var att mäta kvinnliga studenters 
kroppsuppfattning i relation till hur de själva såg ut samt vilken kroppsbild som var 
idealet för dem, visade det sig att 61 % ansåg att deras ideal var en smalare kropp än 
den kropp de uppfattade som sin egen. Detta var trots att endast 23 % av deltagarna 
hade BMI som räknades till övervikt eller fetma (Kabir et al., 2013). Detta visar sig 
även i en studie bland kvinnliga deltagare från USA, Kanada, Storbritannien och 
Australien där 84,1 % önskade att de hade en smalare kropp (Swami et al., 2015).  

 

Vårdens roll och attityd  

Sjuksköterskan har en betydande roll vid behandling till personer med övervikt eller 
fetma då sjuksköterskan har hand om patientens polikliniska kontakter som 
blodtrycksmätning samt viktkontroll. Det betyder att sjuksköterskan är den som har 
möjlighet att uppmuntra patienten till livsstilsförändring samt ge stöd vid motgångar 
(Ericson & Ericson, 2012, s. 60-64).  

I en studie från Finland visade det sig att majoriteten av vårdpersonalen ansåg att 
det hörde till deras uppgifter att ge information, motivation och stöd till patienters 
livsstilsförändringar. Däremot var det endast ca hälften av deltagarna som uppgav 
att de hade tillräckliga färdigheter i att ge råd om livsstilsförändringar. 
Vårdpersonalen uppgav även att deras tidschema inte gav dem tid över till att sätta 
sig in i patienternas livssituation, och en del beskrev att de kände sig olustiga över att 
ta upp en patients vikt i mötet (Jallinoja et al., 2007).  

I en annan studie från Saudiarabien visade det sig att ett högt antal av den 
deltagande vårdpersonalen hade negativa tankar om personer med övervikt och 
fetma, såsom att personer med övervikt är lata och saknar vilja eller motivation. Det 
var även ett högt antal deltagare som alltid eller ibland använde sig av patienters 
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utseende för att diagnosticera övervikt eller fetma. Denna metod användes oftare än 
midjemått eller midja/höftkvot vid diagnosticering (Alshammari, 2014).  

I en svensk studie ansåg vårdpersonal att framgångsrik vård till stor del bygger på 
patienternas vilja till att förändra sina vanor samt att patienterna ofta hade brist på 
motivation, var lite lata och visade på ett undvikande beteende. De ansåg även att 
patienterna inte tog tillräckligt med ansvar för sin egen hälsa utan lade för stor tillit 
till att hälsovården skulle lösa deras problem. Dock så var vårdpersonalen medvetna 
om att personer med fetma ofta hade bristande självförtroende när det handlade om 
att ändra sina vanor och livsstil, och att de på grund av detta var i behov av 
emotionellt stöd (Hansson, 2010).  

 

Diskriminering - i samhället och vården  

I en studie från USA uttrycker deltagarna att de som blir bedömda av samhället 
utifrån sin vikt och kroppsstorlek, känner sig mindre motiverade och undviker att 
vistas offentligt på exempelvis gym eller skola. Stigma påverkar även vad deltagarna 
väljer att äta, när dom ska äta och kan i vissa fall leda till riskfyllda 
bantningsmetoder men även till hetsätning. Samma studie visar också att känslan av 
diskriminering och stigmatisering ofta leder till stress som i sin tur leder till 
viktökning, vilket skapar en nedåtgående spiral för deltagarna (Brewis, 2014).  

Liknande resultatet som i studien ovan har även visat sig i en annan studie från USA. 
Effekter av stigmatisering och diskriminering inverkade på personers fysiska hälsa 
men även på den ekonomiska och sociala biten hos personer med övervikt. Några 
exempel på de negativa fysiska effekter av diskriminering var högre blodtryck, stress, 
hetsätning, ogynnsamma viktminskningsmetoder och undvikande av fysisk aktivitet 
som i sin tur leder till en sämre livskvalité och blir en bidragande faktor till 
individens fetma (Ickes, 2011).  

I en kvalitativ studie gjord i USA intervjuades personer med fetma och resultatet 
jämfördes med en teori som handlade om civiliserat förtryck. Personer med fetma 
fick förlöjligande kommentarer om sin vikt från både främlingar och 
sjukvårdspersonal. Dessa kommentarer försatte dem i en position där de inte kunde 
ge någon respons eller lämpligt gensvar, och detta ledde till att de hamnade i 
underläge och fick en känsla av att de inte kunde kontrollera situationen.  Det fanns 
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en kulturell attityd av att fetma berodde på en persons tappade viljestyrka och att 
detta ledde till att feta personer ansågs moraliskt svaga. Det ansågs socialt accepterat 
att kommentera dessa personers utseende utan att ta hänsyn till deras känslor av 
genans eller förnedring och detta ledde till ett civiliserat förtryck (Rogge et al., 
2004).  

I en studie där syftet var att mäta fetma och stigmatisering i olika 
befolkningsgrupper visade det sig att kvinnor med svår fetma oftare rapporterade 
diskriminering än kvinnor med normalvikt. Detta samband återfanns i alla 
undersökta sammanhang som  arbetslivet, hälso- och sjukvården och i 
interpersonella möten. Det visade sig också att personer med svår fetma hade 
erfarenhet av negativa upplevelser från möten med läkare och sjuksköterskor, 
upplevde sig bli vägrad eller få sämre vård än andra samt att de undvikit vård för en 
rädsla av att bli utsatt för kränkande behandling av vårdpersonal (Hansson, 2010).  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa personers upplevelser av att leva med 
övervikt eller fetma och hur de blir bemötta av vårdpersonal.  

Metod 

Författarna har genomfört en litteraturstudie. Det som är gemensamt för 
litteraturstudier är att de ska genomföras med samma precision och pålitlighet som 
de primära källor som återges visar (Olsson & Sörensen, 2011, s. 145-146).  

Författarna har använt sig av artiklar med kvalitativ metod i litteraturstudien. Enligt 
Olsson & Sörensen (2011, s. 131) är syftet med kvalitativa metoder att karaktärisera 
något, och det stora målet med informationsinsamlingen är att upptäcka eller få 
kännedom om multipla och olika mönster. Enligt Friberg (2012, s. 121) visar sig 
kvalitativa studier på en ökad förståelse för hur livet formar sig i relation till 
hälsofaktorer, patienters upplevelser och förväntningar samt behov och hur dem kan 
mötas.  

Definitioner 

World Health Organization (2016) har satt gränsvärdena för olika viktklasser enligt 
BMI, som räknas ut genom att ta vikten i kilogram dividerat med längden i meter i 
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kvadrat. För övervikt krävs ett BMI över 25, och för fetma ett BMI över 30. En 
normalvikt innebär ett BMI mellan 18,5-24,9 (World Health Organization, 2016).  

Gränsvärdena för fetma mätt genom midjeomfång är specificerade efter kön 
eftersom män och kvinnor har olika kroppsformer. För män används måtten under 
94 cm och definitivt under 102 cm, och för kvinnor används måtten under 80 cm och 
definitivt under 88 cm (Larsson & Rössner, 2015, s. 14).   

 

Sökmetod 

De databaser som använts i sökmetoden är Cinahl och Psycinfo. Dessa databaser 
användes för att de är inriktade på omvårdnad och psykologi (Karlsson, 2012, s. 97-
98). För att sökningen ska bedömas som tillräcklig krävs att utförlig sökning i minst 
två databaser utförs (SBU, 2014, s. 35).  

De sökord som har använts har varit: overweight, obesity, nurse-patient relations, 
patient experience, perception, treatment samt perspective (se bilaga 1). Just patient 
experience och perception valdes för att förstärka patientperspektivet.  

Sökorden har kombinerats med booleska operatorer, och vi har använt AND och OR. 
Ordet AND gör sökningen mer specifik då den fungerar avgränsande på så sätt att 
båda orden man använder måste finnas med i träffen. Ordet OR gör sökningen mer 
sensitiv och ger större utbredning i träffen. När ord läggs ihop med OR behöver bara 
ett av orden finnas med i träfflistan (Karlsson, 2012, s. 106-107).   

När det gäller avgränsningar på dessa sökord så har det varit att artiklarna skulle 
vara peer-reviewed, vilket innebär att de är bedömda och granskade av forskare inom 
området vilket gör studien mer trovärdig. Författarna valde att avgränsa sökningen 
till artiklar publicerade från 2005 för att få artiklar som var så aktuella och relevanta 
som möjligt. En ytterligare avgränsning som användes var all adult, vilket innebär 
studier som har deltagare som är 18 år eller äldre. Detta valdes för att studier som 
handlade om barn och ungdomar inte skulle komma med.  

Andra kompletterande metoder som har använts är analys av andra studiers 
referenslistor (SBU, 2014, s. 25).  
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Urval 

Urvalet har utförts med utgångspunkt från SBU (2014, s 15). Kriterierna för 
inklusion var både män och kvinnor som var över 18 år och hade ett BMI över 25. 
Exklusionskriterier var barn under 18 år samt personer med BMI lägre än 25. 
Författarna har var för sig granskat artiklarna utifrån titel och abstraktlistor. 
Därefter har det diskuterats fram vilka studier som bedömdes vara relevanta och 
som svarade mot syftet. De utvalda artiklarna lästes sedan i fulltext av båda 
författarna. Därefter gjordes en jämförelse och det diskuterades fram vilka artiklar 
som skulle genomgå kvalitetsgranskning. En sammanställning av urvalet går att se i 
bilaga 1.  

När urvalet av artiklar är genomfört ska dessa genomgå kvalitetsgranskning som 
omfattar hela forskningsprocessen. Vetenskapliga artiklar som tydligt har beskrivit 
hur urval, datainsamling och analys har utförts kan sägas hålla god vetenskaplig 
kvalitet. Andra indikatorer på vetenskaplig kvalitet för artiklar med kvalitativ design 
är om termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 
diskuteras (Wallengren & Henricsson, 2012, s. 487-491). En sammanställning av 
kvalitetsgranskningen går att se i bilaga 2.  

Kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna har gjorts med stöd av SBU:s 
kvalitetsgranskning (se bilaga 3) och totalt granskades elva artiklar. 
Kvalitetsgranskningen har författarna utfört tillsammans och därefter diskuterat 
fram om artiklarna hade hög, medelhög eller låg kvalitet. Enligt Rosén (2012, s. 439) 
utförs värderingen av kvalitet med en indelning i tre grupper, studier med hög, 
medelhög och låg kvalitet beroende på hur de uppfyllt kraven, samt att oftast 
används endast studier med hög och medelhög kvalitet i det fortsatta arbetet. Efter 
kvalitetsgranskningen var gjord valdes tre artiklar bort med motiveringen att de inte 
uppfyllde kravet på tillräcklig kvalitet, och slutligen analyserades totalt åtta artiklar.  

      

Analys 

Analys av artiklarna har utförts med utgång av fem steg som är utformade av Friberg 
(2012). De fem stegen går till så att först läses resultatdelen av varje artikel igenom, 
sedan tas ställning till delar som har med det valda syftet att göra. Efter det 
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genomförs sammanställning och översikt av varje resultat som sedan jämförs med 
varandras likheter och skillnader, till sist sker en formulering av de nya uppkomna 
temana (Friberg, 2012, s. 127).  

Artiklarna lästes igenom flertalet gånger av båda författarna var för sig. Efter det 
gjorde författarna en analys av samma artikel på varsitt håll som sedan diskuterades 
tillsammans för att komma överens om hur analys av varje artikel skulle gå till. 
Artiklarna delades upp och en sammanställning av artiklarnas resultatdelar utfördes 
av båda författarna på var sitt håll. När en första sammanställning av resultaten var 
genomförd, utförde författarna tillsammans kondensering av sammanställningarna 
och meningsenheter togs ut. Meningsenheterna från alla resultat jämfördes och 
sammanställdes till koder och skapade på detta sätt nya kategorier och rubriker.  

Enlig Friberg (2012, s. 127) är artiklarna en sorts helhet som man därefter delar upp i 
olika delar och det leder till en ny helhet. 

Författarna har samarbetat och hjälpts åt genom hela arbetet. Enligt Wallengren och 
Henricsson (2012, s. 492) ökar trovärdigheten i arbetet av att vara fler författare som 
genomför analysen.  

 

Forskningsetik  

Samtliga artiklar som har använts i litteraturstudien har etiskt tillstånd och två 
artiklar har även etiskt resonemang. För de artiklar där etiskt tillstånd ej har 
framkommit i artikeln har denna information hämtats hos den publicerande 
tidskriftens hemsida.  

Wallengren och Henricsson (2012, s. 492) skriver att för att ytterligare stärka den 
vetenskapliga kvaliteten är det viktigt att endast inkludera artiklar som har fått etiskt 
tillstånd från en etisk kommitté eller att de har fört ett etiskt resonemang med 
överväganden. Om detta saknas i artikeln föreslår Wallengren och Henricsson (2012, 
s. 492) att undersöka om tidskriften som publicerat artikeln under några former 
accepterar artiklar som saknar etiskt tillstånd eller liknande.   

Det är viktigt att kunna motivera sin studie på ett etiskt sätt. Andra viktiga 
reflektioner att ta ställning till är vem studien kommer ha betydelse för och vilka som 
kommer kunna dra nytta av den (Kjellström, 2012, s. 76).  



 9 

Resultat  

I resultatet har författarna valt att benämna alla deltagare som personer med 
övervikt, trots att en del av deltagarna enligt mätverktyg klassas som att de har 
fetma. Resultatet består av två huvudkategorier som handlar om upplevelser i sociala 
livet och upplevelser av bemötande i vården. Båda huvudkategorierna har fyra 
underkategorier var, se tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av kategorier.  

Huvudkategorier  

 

Underkategorier 

Upplevelser i sociala livet Överviktig och frisk 

Ensam och besegrad 

Kamp mot allt och alla 

Socialt undandragande 

Upplevelser av bemötande i 

vården 

Dåligt anpassad vårdmiljö  

Obefintligt stöd 

Förödmjukande bemötande 

Sedd som människa- inte ett viktproblem 

 

Upplevelser i sociala livet 

Litteraturstudien visar på livserfarenheter och upplevelser personer med övervikt 
har, både i relation till sociala och offentliga situationer. Trots att deltagarna kände 
sig friska så upplevde de att det var en ständig kamp mot allt och alla.  
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Överviktig och frisk  

Trots att personer med övervikt var medvetna om att idealet för hälsa inte hörde 
ihop med hur deras kroppar såg ut så var de motvilliga till att benämna vikt som ett 
bekymmer. De kände sig friska trots att den medicinska normen för att vara frisk 
fattades dem (Brown et al., 2006; Russell & Carryer, 2013). Att BMI och vikt anses 
vara en företrädare för hälsa var något som personer med övervikt motsatte sig, de 
ansåg att god hälsa inte var beroende på BMI och att en ny definition för övervikt och 
fetma istället bör användas (Sikorski et al., 2012; Buxton & Snethen, 2013; Russell & 
Carryer, 2013).  

 

Ensam och besegrad  

Litteraturstudien visar att personer med övervikt upplever en sårbarhet av att vara 
annorlunda från idealet, samt av att känna sig ensam och isolerad (Merrill & 
Grassley, 2008; Lewis et al., 2011a). Flera deltagare hade upplevelser av att känna sig 
mer som en sjuklig varelse än som en fullständig människa (Russell & Carryer, 
2013). Deras vikt hade negativa effekter på deras självförtroende och bidrog till en 
låg självkänsla (Thomas et al., 2008; Lewis et al., 2011b). En försämrad psykisk hälsa 
beskrevs också, med känslor av ilska, besvikelse, frustration, depression, oro, genans, 
äckel, skuld och skam till sina kroppar samt ätstörningar som tröstätande eller 
hetsätande beteende och avsaknad av intimitet (Thomas et al., 2008; Lewis et al., 
2011a; Lewis et al., 2011b). Litteraturstudien visade att personer med övervikt 
upplevde en känsla av hopplöshet över sin vikt på så sätt att det hade gått för lång tid 
för att hjälpa, att de hade personligt misslyckats och att de kände sig besegrade av sin 
vikt (Merrill & Grassley, 2008; Thomas et al., 2008; Lewis et al., 2011b). Deltagarna 
upplevde sig vara dåliga förebilder för sina barn samt att de förtjänade att få höra 
glåpord och mobbning om dem själva och deras kroppar (Lewis et al., 2011a; Lewis 
et al., 2011b).  

Upplevelsen av diskriminering och stigmatisering var något som beskrevs i flertalet 
av studierna (Brown et al., 2006; Merrill & Grassley, 2008; Thomas et al., 2008; 
Lewis et al., 2011a; Lewis et al., 2011b; Russell & Carryer, 2013). I två av artiklarna 
fanns det deltagare som inte beskrev sådana upplevelser, och dessa deltagare var 
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antingen män eller personer med ett BMI lägre än 35 (Thomas et al., 2008; Lewis et 
al., 2011a).  

 

Kamp mot allt och alla 

Att vara överviktig beskrivs på flera olika sätt i litteraturstudiens artiklar. Stress och 
tidsbrist var en beskrivning. Det fanns en stress över att vara överviktig och 
samtidigt en stress i vardagen, stressiga arbeten och att inte ha tid för sina vardagliga 
sysslor. Utöver detta fanns det brist på tid för fysisk aktivitet  (Lewis et al., 2011b; 
Buxton & Snethen, 2013). Ordet kamp användes också för att beskriva hur det var att 
leva som överviktig. Det beskrevs som en ständig kamp att försöka kontrollera sin 
vikt, kamp för att passa in, kamp mot kroppsideal samt en kamp att bli lyssnad på 
(Merrill & Grassley, 2008; Russell & Carryer, 2013)  

I litteraturstudien framkom att personer med övervikt ansåg att de var tvungna att ta 
till drastiska åtgärder för att bli mer hälsosamma (Buxton & Snethen, 2013). Bland 
vissa deltagare hade detta gjorts med hjälp av extrema viktminskningsmetoder som 
svält (Thomas et al., 2008; Lewis et al., 2011a; Russell & Carryer, 2013). 

I litteraturstudiens artiklar beskrev deltagarna att de ansåg sig ha ett personligt 
ansvar i sin vikt och storlek (Brown et al., 2006). De beskrev också att de ansåg sig 
ha eget ansvar till att få den vård och behandling de önskar (Buxton & Snethen, 
2013).  

 

Socialt undandragande  

Att undvika sociala och offentliga aktiviteter var erfarenheter personer med övervikt 
hade och var ett återkommande ämne i studierna. Deltagarna undvek att gå på gym 
eller simhall, handla mat i matbutiker, äta eller träna offentligt för en rädsla av att bli 
förödmjukad, skrattade åt eller stirrad på av okända människor (Lewis et al., 2011a; 
Lewis et al., 2011b; Russell & Carryer, 2013). Detta visar sig också inför mötet med 
vården då personer med övervikt kände skam inför undersökning och undvek att 
söka vård (Brown et al., 2006). Personer med övervikt erkände att de antingen 
undvek eller sköt upp personliga undersökningar på grund av genans och förnedring 
för att visa upp sin kropp (Merrill & Grassley, 2008; Russell & Carryer, 2013).  
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Upplevelser av bemötande i vården   

Bemötandet i vården handlar både om hur vårdmiljön är uppbyggd och det 
personliga mötet med professionell vårdpersonal. Här finns både negativa och 
positiva erfarenheter.  

 

Dåligt anpassad vårdmiljö 

Personer med övervikt beskrev att de upplevde en sårbarhet över att vistas i 
vårdmiljön och undersökningsrum. Känslan av att inte passa in i vissa miljöer 
förstärktes av att sjukvårdsmiljön saknade lämpliga och passande sittplatser för dem 
och det upplevdes frustrerande. En annan del som förstärkte känslan av att inte 
passa in i vårdmiljön var problemen med att patientkläder och 
undersökningsmaterial, såsom blodtrycksmanschetter, var för små i storlekarna för 
att passa personer med övervikt (Merrill & Grassley, 2008; Lewis et al., 2011a). 

Deltagarna upplevde en stark oro inför undersökning. De upplevde en sårbarhet i 
samband med att vara överviktig i vårdmiljön och i undersökningsrum. De 
förväntande sig att möta svårigheter inför undersökning och för att passa i 
patientkläder och de material som används (Merrill & Grassley, 2008).  

 

Obefintligt stöd 

Litteraturstudien visar på att personer med övervikt upplevde en brist på tillit till 
hälso- och sjukvården. Denna brist på tillit yttrade sig i flera olika aspekter och en del 
handlade om bristen på lämpliga, effektiva och respektfulla råd från vårdpersonalen. 
Bristen på respektfulla råd handlade om att vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor, 
kunde komma med oombedda råd till deltagarna. De råd som de fick av vårdpersonal 
handlade nästan enbart om att gå ned i vikt, men deltagarna saknade stöd för 
genomförandet av metoder för viktminskning (Brown et al., 2006; Thomas et al., 
2008; Russell & Carryer, 2013). Det fanns även en motvillighet hos deltagarna i att 
söka stöd hos vårdpersonal på grund av att det upplevdes förminskande att be om 
hjälp (Lewis et al., 2011b). 
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Det framkom i litteraturstudien att det sällan var vårdpersonalen som nämnde 
deltagarnas vikt och kroppsstorlek som ett problem, utan att personerna själva var 
de första att nämna det. På så sätt saknades det en tidig intervention av 
vårdpersonalen. Vid tidpunkten då vikten togs upp som ett problem och diskuterades 
upplevde deltagarna att det hade gått så pass långt att det inte längre fanns något 
vårdpersonalen kunde göra för att hjälpa dem (Thomas et al., 2008).  

Vårdpersonalens kommunikationen vad gäller fortsatt behandling upplevdes av 
deltagarna som otydlig. Stress i vården upplevde de vara en bidragande orsak till en 
försämrad kommunikation. Personer med övervikt saknade även förklaring av 
vårdpersonalen till varför de hade ökat i vikt, det gjordes inga försök till att fastställa 
orsak till deras viktuppgång (Brown et al., 2006; Thomas et al., 2008).  

 

Förödmjukande bemötande 

Litteraturstudien visade att personer med övervikt uttryckte en stor besvikelse över 
att behöva möta fördomar gentemot sin vikt i konsultation med vårdpersonal. 
Deltagarna fick ofta sin vikt definierad som problemet i samband med icke 
viktrelaterade undersökningar utförda av vårdpersonal. Det fanns en upplevelse av 
att deras kroppsstorlek avledde vårdpersonalens uppmärksamhet som i sin tur ledde 
till att deras kroppsstorlek felaktigt diagnostiserades som orsaken till problemet. 
Detta ledde till att personer med övervikt inte fick vård och behandling för det 
problem de sökt hjälp för (Brown et al., 2006; Merrill & Grassley, 2008; Russell & 
Carryer, 2013).  

Personer med övervikt upplevde att det var vanligt att bli avfärdad av vårdpersonal. 
Att inte bli trodd av vårdpersonal, att deras problem förminskas samt att få höra att 
det är deras vikt som är problemet är olika delar av att bli avfärdad. Detta beskrev 
deltagarna som frustrerande och de upplevde ilska och besvikelse (Brown et al., 
2006; Merrill & Grassley, 2008; Russell & Carryer, 2013).  

Ett annat problem som deltagarna upplevde i kontakt med sin vårdpersonal var att 
de inte tog sig tillräckligt med tid för att lyssna till dem och deras problem. Det 
beskrevs som en kamp att bli lyssnad på och att få vård för sina problem. Att 
vårdpersonal tog sig tid till att lyssna, visade intresse och respekt mot personer med 
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övervikt var något som de önskade  i mötet med vården (Merrill & Grassley, 2008; 
Buxton & Snethen, 2013; Russell & Carryer, 2013) 

I litteraturstudien framkom det att deltagarna hade upplevelser av vårdpersonal som 
uttryckt olämpliga skämt samt okänsliga, förödmjukande och nedlåtande 
kommentarer angående deras vikt. De hade erfarenheter av att få kommentarer som 
antydde att deras kroppar var omänskliga samt att få höra överdrivet suckande eller 
grymtande av vårdpersonal då de kommit in i undersökningsrum (Merrill & 
Grassley, 2008; Thomas et al., 2008; Buxton & Snethen, 2013; Russell & Carryer, 
2013).  

Alla dessa upplevelser och erfarenheter av diskriminering och stigma genom olika 
attityder och beteenden som personer med övervikt har fått möta påverkade deras 
känsla av identitet (Merrill & Grassley, 2008; Thomas et al., 2008; Lewis et al., 
2011a).  

I litteraturstudien kom det fram att det fanns en brist i att få bli bemött som individ. 
Detta var något som personer med övervikt önskade inom vården, ett mer 
individinriktat förhållningssätt  (Brown et al., 2006; Thomas et al., 2008; Buxton & 
Snethen, 2013).  

 

Sedd som människa – inte ett viktproblem 

Litteraturstudien visade att personer med övervikt ville att vårdpersonalen skulle 
vara medvetna om vilka de var personligen och inte se dem som enbart överviktiga 
patienter eller som siffror i ett diagram. Deltagarna kände en hög tillfredställelse 
med sin vårdpersonal vid minskat dömande. De uppskattade vårdpersonal som tog 
sig tid och lyssnade, verkade intresserade och visade respekt. En bra relation och 
anknytning till sin vårdpersonal hade en stor och positiv verkan på personerna och 
deras vård (Brown et al., 2006; Merrill & Grassley, 2008; Thomas et al., 2008; 
Buxton & Snethen, 2013).  

I litteraturstudien fanns det en del personer med övervikt som beskrev att de 
upplevde sig bekväma i personliga undersökningar och respekterade av sin 
vårdpersonal (Russell & Carryer, 2013).  
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Personer med övervikt kände ett större förtroende om vårdpersonalen inspirerade 
till viktminskning och tog upp aktuell forskning.  I de fall då deltagarna saknade 
förtroende till eller då de inte upplevde sig bli respekterade av sin vårdpersonal, så 
var de inte rädda för att hitta ny vårdpersonal (Buxton & Snethen, 2013).   

Det nämndes även att det var lättare att ta upp sin vikt eller kroppsstorlek som ett 
problem med vårdpersonal i andra undersökningar än de undersökningar som var 
relaterade till deras övervikt (Brown et al., 2006).  

En del personer med övervikt i litteraturstudien trodde på stödinsatser i form av 
gruppstöd tillsammans med andra personer med övervikt, samt ett förstärkt stöd av 
vårdpersonal för att klara av självhjälpande insatser. Deltagarna trodde att dessa 
insatser skulle kunna hjälpa dem i deras utveckling tillsammans med vården och att 
sjuksköterskan hade en viktig roll i den utvecklingen (Brown et al., 2006). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att leva med 
övervikt eller fetma och hur de blir bemötta av vårdpersonal. Resultatet visade att 
personer med övervikt har upplevelser av diskriminering och stigmatisering i 
samhället, samt upplevelser av negativt och nedlåtande bemötande inom vården. 
Resultatet har diskuterats och jämförts med empirisk forskning och modell för 
omvårdnad (Norberg & Nilsson, 1992; Norberg et al., 1994; Modell för omvårdnad, 
2015) samt forskning om kroppsideal tillsammans med perspektiv på genus.  

 

Upplevelser i sociala livet   

I den första huvudkategorin upplevelser i sociala livet beskrevs det individernas 
egna tankar om sin vikt men även beteenden i sociala situationer. Det beskrevs 
många olika negativa känslor i underkategorin ensam och besegrad av personer med 
övervikt gentemot sina kroppar. Några av dessa var besvikelse, skuld och skam, 
personligt misslyckande och genans.  
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Dessa känslor återkommer i en studie från Tyskland, där syftet var att skapa ett 
mätinstrument för att mäta vikt- och kroppsrelaterad skuld och skam. Känslor av 
skuld beskrevs i situationer när deltagarna hade överätit, inte hade klarat av fysisk 
aktivitet och när de såg sig själva i spegeln. Deltagarna i studien kände sig 
misslyckade när det inte kunde ta tag i sin vikt, och när de hade brutit ett löfte som 
handlade om deras ätande. Känslor av skam beskrevs när andra personer kunde se 
deras kroppar och när andra fick veta hur mycket de vägde. Deltagarna uppgav att de 
hellre ville gömma sig och undvika dessa situationer istället för att utsättas för dem 
(Conradt et al., 2007). Detta är något som även tas upp i resultatet av 
litteraturstudien då personer med övervikt undviker sociala situationer på grund av 
att de är rädda för hur andra människor ska se på dem.  

Något som har uppmärksammats de senaste åren inom sociala medier är begrepp 
som kroppspositivism och fettaktivism, där enskilda personer lägger ut bilder på sig 
själva med sina överviktiga kroppar och diskuterar tillsammans med följare detta 
ämne. Dessa personer står för att framhäva andra sorters kroppar än den som alltid 
framställs i media - den smala kroppen. Detta ser författarna till litteraturstudien 
som något positivt då den icke-smala kroppen framställs på annat sätt än som 
ohälsosam eller med en negativ självbild. De upplevelser som beskrevs i 
underkategorin överviktig och frisk, var motreaktioner till det smala kroppsidealet, 
precis som de reaktioner som uppkommit på sociala medier. Författarna tolkar dessa 
positiva upplevelser som fanns hos vissa personer med övervikt som att dem har 
kommit till acceptans över sitt utseende, till skillnad från de negativa känslor som 
beskrivits i underkategorin ensam och besegrad.  

 

I resultatet kom det fram att upplevelser av stigmatisering och diskriminering var 
vanligt hos personer med övervikt, däremot fanns det personer som inte hade sådana 
upplevelser och intressant var att detta var enbart män. Detta tror författarna till 
litteraturstudien beror på att kvinnors utseende är något som kvinnor mer än män är 
uppfostrade till att bry sig om och ägna mer tid åt.  

En studie utfördes från USA där syftet var att jämföra framsidor på magasin om 
hälsa för män och för kvinnor mot varandra genom att analysera både vilka 
uppmaningar som fanns skrivna samt hur bilden på framsidan uppfattades. 
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Resultatet visade att på de kvinnliga magasinen handlade de skrivna uppmaningarna 
i större utsträckning om kvinnlig skönhet och ett smalt och slankt kroppsideal, 
medan uppmaningarna på de manliga magasinen handlade om muskler och att 
bygga en större och starkare kropp (Bazzini et al., 2015).  

Detta tolkar författarna till litteraturstudien som att kvinnor uppmuntras till att 
förändra sig själva och att gå ner i vikt, få platt mage, smala armar och ben och långa, 
slanka muskler och att de bedöms utifrån detta tydliga kvinnliga ideal. För män som 
blir uppmuntrade till att bygga upp kroppen och bli större och starkare är det ett mer 
otydligt ideal att följa, samt att det är inte tabu för en man att vara stor som det är för 
en kvinna.  

I flera studier rapporteras det att kvinnor känner mer skuld och skam relaterat till 
sina kroppar och även en lägre självkänsla än vad män gör (Conradt et al., 2007; Pila 
et al., 2015).  

Inom genusforskning diskuteras begreppet könsmaktssystem som handlar om att det 
finns skillnader i vad som anses kvinnligt och vad som anses manligt. I Sverige är det 
professor Yvonne Hirdman som i sin artikel från 1988 "Genussystemet: teoretiska 
funderingar kring kvinnors sociala underordning" först använder begreppet. Hon 
hänvisar i sin tur till Simone de Beauvoir som redan på 1940-talet skildrade hur 
könsmaktssystemet är uppbyggt i sin bok "Kvinnor är det andra könet": Hon menar 
att kvinnor ofta kommer i andra hand. Könsmaktssystemet kan beskrivas så att 
manliga beteenden anses mer normalt och eftersträvansvärt än vad kvinnliga 
beteenden gör. Männen tycks vara bättre än kvinnorna, och kvinnor får gärna vara 
bra men aldrig bättre än männen. Kvinnor ska bete sig likt männen genom att ta för 
sig och kräva sin plats, men måste vara försiktiga för att inte förlora sin plats som 
underordnad till männen (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s 36, 50-51).  

Detta könsmaktssystem går också att projicera på när en kvinna inte längre uppfyller 
idealen för kropp och utseende som står för kvinnlighet, då blir hon fråntagen inte 
enbart sin identitet utan även sitt kön. Detta tror författarna till litteraturstudien är 
orsaken till att det är vanligare att kvinnor har känslor av skuld och skam till sina 
överviktiga kroppar än vad män har.  
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Upplevelser av bemötande i vården  
I litteraturstudien kom det fram att vårdmiljön inte var tillräckligt bra utformad för 
personer med övervikt. Bristen på sittplatser för dem i väntrum och på passande 
storlekar för kläder eller undersökningsmaterial gör att känslan för att vara 
annorlunda och inte höra hemma i dessa miljöer ökar hos personer med övervikt.  
I teorier för omvårdnad beskrivs att alla människor är olika och har olika behov, och 
det är eftersträvansvärt att vårdmiljön är utformad för människornas individuella 
problematik och dessa behov (Norberg & Nilsson, 1992, s. 99).  

   

I underkategorin obefintligt stöd beskrivs hur personer med övervikt saknar lämpliga 
råd om strategier för vikthantering från vårdpersonal. Detta visar sig i forskning där 
sjuksköterskor intervjuas om hur de upplever hanteringen av att behandla personer 
med övervikt. Sjuksköterskor upplever en viss känsla av osäkerhet av att ge råd till 
dessa patienter, detta på grund av att de upplevde att de inte hade fått kunskap från 
sin utbildning om hur man ger råd angående vikthantering till personer med övervikt 
eller fetma. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns en brist på riktlinjer för att ge råd 
till patienter med övervikt eller fetma på deras arbetsplats, samt att flera hade ingen 
eller lite kunskap om vilken metod som är bäst lämpad för viktminskning (Kable et 
al., 2015).  

En annan faktor handlade om att sjuksköterskor upplevde att patienter hade svårt att 
följa de råd som de givit patienterna (Kable et al., 2015). Detta visar sig även i en 
studie där sjuksköterskor upplevde att övervikt och fetma var ett svårt område att 
åstadkomma förändring eller att kunna hjälpa patienter i, samt att det var ett 
känsligt område som kunde vara utmanande för att fasthålla tillitsfulla relationer 
(Brown & Thompson, 2007).  
I resultatet kom det fram att personer med övervikt upplevde att de saknade stöd 
från vårdpersonal för genomförandet av metoder för viktminskning. I dessa 
situationer skapas det olika uppfattningar där vårdpersonal upplever att personer 
inte följer de råd som de givits, samtidigt som personer med övervikt inte upplever 
sig tillräckligt stöttade av vårdpersonal till att genomföra dessa råd.  
Inom teori för omvårdnad beskrivs det att en viktigt del i all kommunikation är 
bekräftelse. Det kan vara extra viktigt i vården mellan människor, speciellt då vissa 
blir utlämnade till den andre som ofta sker i vårdsammanhang. En viktig del för 
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patienterna i vården är att få sin självkänsla styrkt, att kunna se sig själv trots sin 
sjukdom och att få hjälp att genomgå jobbiga upplevelser. Bekräftelse kan även ses 
som en process där vårdaren ska visa sympati, en tillåtande hållning , förståelse och 
kompetens till patienten. Sympati handlar om att vårdaren ska möta patienten 
positivt och visa intresse medan tillåtande hållning handlar om att vårdaren visar 
patienten att denne kommer mötas med respekt. Att vårdaren visar förståelse till de 
upplevelser patienten beskriver utifrån sin situation samt visar kompetens genom ett 
tillitsfullt bemötande av patienten (Norberg et al., 1994, s. 45). Utifrån det som 
Norberg et al skriver drar författarna till litteraturstudien slutsatsen att deltagarna i 
resultatet inte känner sig bekräftade av sin vårdpersonal och att detta leder till en 
sämre vård.  
 
I underkategorin obefintligt stöd beskrivs det även hur personer med övervikt 
saknade en tidig intervention av vårdpersonal och att då vikten väl diskuterades som 
ett problem hade det gått så pass långt att möjligheterna till hjälp var begränsade. 
Detta går att återfinna i studier där sjuksköterskor beskriver att de inte kände sig 
säkra nog i sin roll för att ta upp vikten som ett problem (Kable et al., 2015).  
I en annan studie beskrev sjuksköterskorna att de upplevde fetma som pinsamt, 
svårt, obekvämt och känsligt att ta upp med patienterna. Känsligheten kring ämnet 
handlade framförallt om uppfattningar om att fetma är ett stigmatiserande tillstånd 
där samhället dömer individer negativt. Det genanta känslorna upplevdes värst i 
mötet när vårdrelationen var ny och då ämnet berördes för första gången. Den 
situationen som upplevdes som lättast var när en patient hade nämnt att deras vikt 
var ett huvudproblem. Det var också lättare att ta upp ämnet i en konsultation där 
fokus låg på relaterade långsiktiga sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes 
(Brown & Thompson, 2007).  
I resultatet av litteraturstudien beskriver personer med övervikt att det oftast var de 
själva som tog upp vikten som ett problem innan vårdpersonalen hade nämnt det. 
Personer med övervikt upplevde även att det var lättare att prata om deras vikt i 
undersökningar där fokus låg på andra tillstånd än vikten, precis som 
sjuksköterskorna i studien ovan tyckte.  
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I resultatet beskriver personer med övervikt att de har erfarenheter av att få höra 
nedlåtande kommentarer från vårdpersonal, samt att de upplever besvikelse över att 
behöva möta fördomar i konsultation med vårdpersonal. Detta visar sig i studier från 
ett sjuksköterskeperspektiv, där sjuksköterskor uppger att de uttrycker fördomar 
gentemot överviktiga patienter (Aranda & McGreevy, 2014).  

 

En annan del som beskrivs i resultatet är att personer med övervikt har upplevelser 
och erfarenheter av att bli avfärdad, inte bli trodd och att få sina problem 
förminskade av vårdpersonal. De beskriver också en känsla av att vårdpersonal inte 
lyssnar och tar sig tid till deras problem, samt att de inte visar intresse.  
Omvårdnad innebär att bry sig om patienten som ett förhållningssätt men även att ta 
hand om patienten inom vissa handlingar och verksamheter. En viktig aspekt för att 
kunna ge en god omvårdnad är att kunna se, känna och vilja hjälpa patienten. Som 
vårdare är det viktigt att kunna se patientens värdighet och sårbarhet, visa närvaro 
och intresse, stötta och kunna anpassa sig efter patientens behov (Norberg et al., 
1994, s. 10-11).  
 
Enligt modellen för omvårdnad vid Umeå universitet, utgör kärnan i omvårdnad 
mötet mellan patient och vårdare ur ett personcentrerat förhållningssätt. En 
förutsättning för att kunna utföra en god omvårdnad är att förstå olika perspektiv på 
kroppen, så som biologiska , psykologiska, sociala och existentiella. Kroppen kan i 
vissa fall upplevas vara centralt för identiteten och de sociala roller som kroppens 
funktioner och utseende har skapat. Därför är det viktigt att genom personcentrerad 
vård förstå vilken betydelse patienter tillskriver sina kroppar och anpassa 
omvårdnaden efter detta (Institutionen för omvårdnad, 2015). Som det framkom i 
underkategorin sedd som människa - inte ett viktproblem, var det viktigt för 
personer med övervikt att deras vårdpersonal såg dem som individer, bemötte dem 
med respekt samt visade intresse. Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan 
vårdpersonalen uppfylla dessa krav från personer med övervikt och det kan i sin tur 
leda till ett ökat förtroende i vårdrelationen.  
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Betydelse för omvårdnad   
Personer med fetma som söker vård har lika stor rätt till ett respektfullt bemötande 
som vilken annan patient som helst. Det handlar om att sjuksköterskan lyssnar på 
patienten förutsättningslöst och att man inte direkt relaterar personens sjukdom 
eller problematik till dennes fetma. Resultaten av behandling är ofta otillräckliga och 
detta beror på att feta patienter aldrig känt sig välkomna eller att de blir tagna på 
allvar, samt att de skickas hem med orealistiska uppgifter och mål (Larsson & 
Rössner. 2015, s. 44).  
 
Evidensbaserad omvårdnad definieras både som en process och ett förhållningssätt. 
Processen går ut på att man använder sig av omvårdnadsforskningens vetenskapliga 
resultat som supplement till andra kunskaper. Det är viktigt att uppmärksamma att 
god omvårdnad inte bara innebär kunskap om relevanta forskningsresultat, utan en 
god omvårdnad betyder att man kompletterar och kombinerar den vetenskapliga 
kunskapen med kunskap om den enskilde patienten och anhörigas behov och 
upplevelser. Det är också viktigt att man ser till vårdens organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar (Willman, 2016, s. 29).  
 
Det finns krav på sjuksköterskans arbete och kunskap, och dessa krav förändras efter 
den medicinska och tekniska utvecklingen. Dagens sjuksköterskeutbildning strävar 
efter att utbilda sköterskor som är väl förberedda att delta både nationellt och 
internationellt i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdsarbete (Willman, 
2016, p. 41).  
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ha ett professionellt 
ansvar som riktar sig till personer i behov av vård, och detta ansvar ska respektera 
mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor samt trosuppfattningar. 
Sjuksköterskan ska även aktivt medverka för att utveckla och upprätthålla en 
värdegrund för omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).   
 
Det är viktigt för omvårdnaden att sjuksköterskan är medveten om alla dessa känslor 
som personer med övervikt upplever och de fördomar som de möter dagligen, för att 
kunna vårda och ge ett bra bemötande av dessa personer. För att personer med 
övervikt ska känna sig välkomna och villiga till att söka vård krävs det att 
sjuksköterskan har kunskap om detta. Med tanke på att fetma idag benämns som en 
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världsomfattande epidemi med risken för att utveckla flera olika följdsjukdomar och 
för tidig död är det med största vikt som sjuksköterskan och vårdpersonalen kan på 
ett respektfullt sätt bemöta dessa individer för att kunna vårda och hjälpa dem. Det 
är viktigt att ha ett personcentrerat förhållningssätt och att se och lyssna till 
individen, och inte dennes vikt.  
 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie är bra för att ge en översikt över den tidigare insamlade 
kunskapen inom området och visa på betydelsen av ett problem. Kvalitativa metoder 
bygger på flexibilitet och en djupare förståelse som kan ge ett stort utrymme för 
variation  (Backman, 2016, s. 58-59). Kvantitativ metod skiljer sig från kvalitativ 
metod då den bygger på strukturerade mätningar eller observationer för att beskriva 
eller kartlägga något utan djupare statistisk analys (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 
116). Detta har varit anledningen till att författarna till denna litteraturstudie valde 
att utgå från kvalitativ forskning, för att sätta personerna och deras upplevelser i 
centrum.  

 

De databaser som användes vid sökmetoden var Cinahl och PsychInfo. Anledningen 
till att författarna inte använde sig av Pubmed var för att de hade mer kunskap om 
sökfunktionerna i Cinahl, samt att de relevanta artiklarna som hittades i Pubmed 
hade redan hittats och sparats från Cinahl. Enligt (Willman, 2016, s. 81) har Cinahl 
vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad medan Pubmeds fokus är bredare. 
Detta var även en orsak till att författarna började sina sökningar i Cinahl.  

Avgränsningarna som har använts vid sökningarna har varit peer reviewed, All 
Adult, artiklar från 2005 samt booleska sökoperatörer som AND och OR. 
Avgränsningen All Adult användes för att räkna bort antalet artiklar som handlade 
om barn. Författarna har medvetet försökt att hitta så nya artiklar som var möjligt, 
trots att vissa sökningar var gjorda med avgränsning från 2000 (se bilaga 1). Att 
författarna utförde sökningar på detta sätt var för att inte missa relevanta artiklar 
från eventuella tidigare år än 2005. Den booleska sökoperatören OR användes för att 
bredda sökträffarna för att få med artiklar som innehöll fetma eller övervikt och inte 
enbart båda sökorden samtidigt.  
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Utöver sökningar i databaser har andra studier hittats med hjälp av en genomgång av 
andra studiers referenslistor. På detta sätt hittades fyra artiklar som genomgick 
kvalitetsgranskning och tre av dessa användes senare i resultatet (se bilaga 2).  

Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån SBU:s mall (se bilaga 3). Alla artiklar 
granskades av båda författarna tillsammans och diskuterades fram vilken nivå av 
kvalitet artiklarna hade. Däremot har författarna inte haft någon tidigare erfarenhet 
av att granska artiklar och detta kan ha lett till en minskad trovärdighet i artiklarnas 
kvalitet. Författarna utgick från SBU:s kriterier (se bilaga 4) samt ur Wallengren & 
Henricsson (2012, s. 481-496) för att tillsammans förstå vad som bedöms som 
vetenskaplig kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades tre artiklar då deras 
kvalitet inte bedömdes tillräckligt hög.  

Båda författarna hade noga läst igenom alla artiklar var för sig och förstått innehållet 
i dem, samt utfört en sammanställning tillsammans av en artikel. Senare utfördes 
den första artikelsammanställningen av författarna var för sig som även hade hälften 
av artiklar var. Att sammanställningen av artiklarnas innehåll inte utfördes 
tillsammans kan ha minskat trovärdigheten av analysen, dock så upplevde 
författarna att de var väl medvetna om innehållet i alla artiklarna. Efter 
sammanställningen utfördes en kondensering av det sammanställda materialet av 
författarna tillsammans, och kondenseringen plockades ut för att sedan jämföras 
med varandra. Jämförelsen av koderna var något som författarna utförde flertalet 
gånger för att innehållet skulle bli relevant för syftet.  

Av de åtta artiklar som ingått i resultatet har de alla kommit från länder med 
liknande kulturer, det vill säga USA, Australien, Nya Zeeland, Tyskland och England. 
Majoriteten av forskning i ämnet har kommit från dessa länder. I vissa länder har 
fetmaproblematiken funnits länge, medan i andra länder är det ett relativ nytt 
fenomen vilket kan vara orsaken till denna obalans. Vid sökning efter artiklar har det 
inte funnits relevanta studier från Sverige, vilket tyder på att området inte är särskilt 
uppmärksammat i Sverige.  

I en av artiklarna av (Sikorski et al., 2012) handlade delar av resultatet om 
upplevelser från andra fokusgrupper av personer utan övervikt eller fetma och av 
vårdpersonal. Dessa delar har inte använts i resultatet av litteraturstudien.  



 24 

Den forskning som har granskats i arbetet med denna litteraturstudie har haft 
mycket fokus på kvinnors upplevelser, vilket kan förklaras med att utseende är något 
som har sammanlänkats som ett kvinnligt attribut.  

Trovärdigheten i litteraturstudien hade kunnat ökas om resultatet hade innehållit 
mer än åtta artiklar. Detta ser författarna som en svaghet i studien, men upplever 
ändå att resultatets innehåll har varit pålitligt och överförbart då de studier som har 
använts har haft hög kvalitet och innehållit liknande upplevelser hos deltagarna.  

 

Forskningsetisk diskussion  

Alla studier som har ingått i resultatet har varit etisk granskade och godkända, två av 
dessa har även haft etiskt resonemang. Författarna till litteraturstudien har lagt stor 
vikt på att studierna ska ha varit etisk granskade. I alla studier framkommer det att 
deltagarna har skriftligt godkänt sin medverkan i studien eller att de har medverkat 
frivillig. Enligt Wallengren & Henricsson (2012, s. 492) är det viktigt för att öka det 
vetenskapliga värdet i studier att artiklar har etiskt övervägande eller tillstånd från 
etisk kommitté.  

Författarna har under arbetets gång med litteraturstudien diskuterat förförståelsen 
och egna tankar som har dykt upp i takt med ny kunskap. Enligt (Priebe & 
Landström, 2012, s. 45) betyder förförståelse att forskaren har kunskap eller egna 
erfarenheter i ämnet sedan tidigare. Trots att författarna till litteraturstudien, innan 
studien genomfördes, har haft en liten del förförståelse i ämnet är slutsatsen att det 
har ökat och förbättrat kunskapen i ämnet hos båda författarna.  

Alla artiklar som har ingått i resultatet har varit skrivna på engelska. Detta kan ha 
minskat trovärdigheten och skapat feltolkningar i arbetet då författarna inte har 
engelska som modersmål och har gjort översättningar och tolkningar som går att 
applicera på det svenska språket. Däremot har författarna genom arbetets gång 
ständigt arbetat bredvid varandra och diskuterat fram innehåll som har upplevts 
svårt att tolka samt alltid enats.  
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Konklusion  
Litteraturstudiens resultat visar att personer med övervikt har både positiva men 
främst mycket negativa erfarenheter av bemötandet i vården och i det sociala livet. 
De positiva upplevelser beskrev hur personer med övervikt upplevde sig friska samt 
att det positiva bemötandet från vårdpersonal visade sig genom ett minskat 
dömande och visad respekt. De negativa upplevelser som beskrivits har handlat om 
att få höra nedlåtande kommentarer av vårdpersonal, inte känna sig lyssnad på samt 
att bli avfärdad. Att vårdpersonal har fördomar mot överviktiga patienter kan 
förklaras med att dessa fördomar är samhälleliga strukturer och svåra att förändra 
och förklara då det oftast är inlärda känslor. Det är däremot viktigt att vårdpersonal 
är medveten om dessa fördomar för att förbättra bemötandet.  

Förhoppningar om att ämnet viktdiskriminering ska komma att bli mer uttalat och 
att personer i samhället ska bli medvetna om dessa strukturer skulle även kunna 
bidra till att förtrycket mot personer med övervikt och fetma minskar. Ämnet 
behöver framförallt forskas på mer utifrån Sverige och med svenska personers 
upplevelser av att leva med övervikt och hur det blir bemötta i vården. 

Förslag på framtida forskning skulle även kunna handla om hur personer med 
övervikt önskar att deras vårdpersonal ska bemöta dem, samt forskning på vilka råd 
och metoder som är bäst lämpade att ge personer med övervikt som senare kan ligga 
till grund för riktlinjer och dokument att följa för vårdpersonal. På detta sätt kan 
personer med övervikt få en bättre känsla om sig själva samt ett bättre 
förhållningssätt till sin vikt och förhoppningsvis uppleva motivation och stöd från 
vården.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Söktabell.   

Datum Databas Begränsningar  Sökord Antal 
sökträffar  

Urval 1 
Antal lästa 
abstrakt  

Urval 2 
Antal lästa 
artiklar  

Urval 3 
Kvalitets- 
granskade 

Urval 4 
Använda 
artiklar 

5/4 Cinahl All adult; Peer 
reviewed; 
2000 - 2016 

(obese OR obesity OR 
overweight ) (view OR 
perception OR treatment) 
(nurse-patient relations OR 
nurse patient interaction OR 
patient centered care OR 
patient satisfaction OR 
patient experience 

183  3 2 1 1 

5/4 Cinahl All adult; Peer 
reviewed; 
2000 - 2016 

(obese OR obesity OR 
overweight ) (view OR 
perception OR perspective 
OR experience) (nurse-
patient relations OR nurse 
patient interaction OR 
patient centered care OR 
patient satisfaction OR 
patient experience 

243  9  3 3 2 

6/4 PsycINFO Peer reviewed 
2000 - 2016 

(obese OR overweight OR 
obesity) (view OR 
perception OR experience) 
(attitude of healthcare 
professionals)  

63  4  3 1 1 



 

 

Datum Databas Begränsningar  Sökord Antal 
sökträffar  

Urval 1 
Antal lästa 
abstrakt  

Urval 2 
Antal lästa 
artiklar  

Urval 3 
Kvalitets- 
granskade 

Urval 4 
Använda 
artiklar 

6/4  Cinahl Peer reviewed 
2000 - 2016 

(obesity OR obese OR 
overweight) (patient 
experience OR perception) 
(nurse-patient relations)  

17  4  3 - - 

6/4 Cinahl Peer 
reviewed 
All adult 
2006- 
2016 

(overweight OR obesity OR 
obese) 
(perception OR attitude OR 
stigma OR view OR 
treatment) 
(quality of life OR nurse-
patient relations OR nurse 
patient interaction OR 
patient centered care OR 
patient satisfaction OR 
patient experience) 
(qualitative study) 

55 6 4 - - 

11/4 Cinahl Peer reviewed  
2005 - 2016 

(obese OR obesity OR 
overweight OR fat) (patient 
experience)   

479  4 2 2 1 

 
 



 

 

 
Bilaga 2. Kvalitetsgranskning.   
 

Författare; År; 
Tidsskrift; 
Land  

Titel  Syfte  Metod  Urval  Resultat  Kvalitet 
och Etik  

Brown, Ian 
Thompson, 
Joanne 
Tod, Angela 
Jones, Georgina 
 
2006 
 
Br J Gen Pract 
 
England 

Primary care 
support for 
tackling 
obesity: a 
qualitative 
study of the 
perceptions 
of obese 
patients 

Undersöka 
upplevelser och 
uppfattning hos 
patienter med fetma 
i primärvården.  

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer som 
genomfördes hemma hos 
patienterna och ljudinspelades.  
 
Analysen transkriberades 
ordagrant och fördes in i ett 
analys- datorprogram.  

28 patienter (10 män och 18 
kvinnor)  som alla var över 
18 år och hade ett BMI över 
30.  

Fem teman presenteras 
och beskriver hur patienter 
både uppmuntras och 
stöttas men också hur de 
upplevde sig kluvna inför 
den vård de fick och ett 
personligt stigma.  

Godkänd 
av etisk 
kommitté
. 
 
Hög 
kvalitet.  

Buxton, Barbara 
K. & 
Snethen, Julia  
 
2013  
 
Nursing 
Research  
 
USA  

Obese 
Women's 
Perceptions 
and 
Experiences 
of Healthcare 
and Primary 
Care 
Providers 

Undersöka 
upplevelser och 
uppfattning av att 
som kvinna leva 
med fetma med 
tanke på stigmata i 
sjukvård och hos 
sjukvårdpersonal 

Fenomenologisk kvalitativ design. 
Fördjupade semi-strukturerade 
intervjuer utfördes och spelades in 
samt  transkriberades ordagrant.  
 
Analysen grundades på en 
teoretisk sju stegs-metod som 
förenklade formuleringen av de 
teman och subteman som 
användes i resultatet.  
 

26 engelskspråkiga kvinnor 
med ett BMI över 30. Olika 
åldrar och olika etniska 
bakgrunder.  
 
Information om hur urvalet 
gick till saknas.  

Fyra teman redovisas: 
Uppfattning om sjukvård 
och hälsa; Respektera mig 
som människa; Etablera 
en sjukvårdskontakt; 
Tydlighet är nödvändigt  
 
Alla teman hade 3-6 
subteman.  

Medelhög 
kvalitet 
 
Etisk 
godkänd.  



 

 

Författare; År; 
Tidsskrift; 
Land  

Titel  Syfte  Metod  Urval  Resultat  Kvalitet 
& Etik  

Lewis, Sophie 
Thomas, 
Samantha L. 
Hyde, Jim 
Castle, David J. 
Komesaroff, 
Paul A. 
 
2011 
 
American 
Journal of 
Health Behavior 
 
Australien 

A Qualitative 
Investigation 
of Obese 
Men's 
Experiences 
With Their 
Weight 

Att specifikt 
undersöka män med 
fetma och deras tro 
om orsaken till deras 
fetma, deras 
attityder och 
metoder till att gå 
ner i vikt samt vad 
som påverkar dessa 
tankar och 
beteenden.  

Kvalitativ studie med inspelade 
telefonintervjuer  
 
Fyra grupper med öppna frågor 
användes som mall, andra frågor 
tillades i intervjuerna.  
 
Analysen skedde i 
överrensstämmelse med grounded 
theory-metodik och 
transkriberades.  

36 män från olika 
socioekonomiska klasser 
med BMI över 30 valdes ut.  
 
Rekrytering skedde på flera 
olika sätt, bl.a.: via reklam i 
media, utdelning av flygblad 
i klädbutiker, mejl till 
arbetsplatser samt en 
snöbollseffekt där de män 
som deltog i 
studien  ombads att 
rekommendera studien till 
vänner, kollegor och 
familjemedlemmar.  
 
Bortfall finns beskrivet.  

Fem teman med subteman 
presenterades i resultatet: 
Tron till orsaken av 
övervikten; Stigma och 
skam; Motivation till 
förändring; Lösningar; 
Hinder till 
livsstilsförändring. 
 

Etiskt 
godkänd.  
 
Hög 
kvalitet.  

Lewis, Sophie 
Thomas, 
Samantha L. 
Blood, R. 
Warwick 
Castle, David J. 
Hyde, Jim 
Komesaroff, 
Paul A. 
 
2011 
 
Social Science & 
Medicine 
 
Australien 

How do 
obese 
individuals 
perceive and 
respond to 
the different 
types of 
obesity 
stigma that 
they 
encounter in 
their daily 
lives? A 
qualitative 
study 

Studien har tre 
huvudmål:  
Att beskriva och 
klassificera fenomen 
som viktbaserad 
stigma som 
deltagarna möter i 
deras dagliga liv; Att 
undersöka hur 
deltagarna svarar på 
den klassificerade 
stigman; hur olika 
typer av stigma 
inverkar på hälsa 
och socialt 
välbefinnande.   

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer via 
telefon som spelades in och sedan 
transkriberades av en 
utomstående professionell 
transkriberings- firma.  
 
Analysen genomfördes med 
teman, koder och lästes igenom 
flertalet gånger för reducering och 
sedan kategorisering med stöd av 
Link & Phelan.  
 
Den analyserade data i denna 
studie var härledd från en tidigare 
större studie “Obesity: Have your 
say”  

Totalt var det 141 deltagare 
med i studien, 105 kvinnor 
och 36 män, alla över 18 år 
och med BMI över 30.  
 
Rekrytering skedde på olika 
sätt, bl.a.: reklam i tidningar 
och radio, information på 
universitet, sjukhus och 
klädbutiker, snöbollseffekt 
då deltagare 
rekommenderades att 
informera anhöriga om 
studien.  

Beskriver först tre olika 
former av 
stigmatiseringar: direkt, 
indirekt och miljömässig 
stigma.  
 
Nästa del handlar om hur 
deltagarna svarar på dessa 
olika former av stigma.  
 
Sista delen handlar om hur 
detta får följder för 
deltagarna.  

Etiskt 
godkänd.  
 
Medelhög 
kvalitet. 



 

 

Författare ; 
År; Tidsskrift; 
Land  

Titel  Syfte  Metod  Urval  Resultat  Kvalitet 
och Etik  

Merrill, E. 
Grassley, J. 
 
2008 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
USA 

Women's 
stories of 
their 
experiences 
as 
overweight 
patients 

Belysa kvinnors 
upplevelser som 
överviktiga patienter 
i mötet med 
sjukvård och 
sjukvårdspersonal.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk hermeneutik, 
feministisk teori och storytelling.  
 
Djupgående, inspelade intervjuer 
genomfördes.  
Intervjuerna transkriberades 
ordagrant av en professionell 
transkribent.  
 
van Manen’s fenomenologiska 
synsätt användes för att 
bestämma teman för materialet.  

Inklusionskriterier:  att vara 
kvinna över 18 år som 
identifierar sig själv som 
överviktig och pratar 
engelska.  
 
Rekrytering gick till via 
reklamblad på allmänna 
platser och i tidningar. 
Deltagarna genomgick 
vägning och mätning innan 
intervjuerna påbörjades för 
att utesluta deltagare som 
var underviktiga.  

Fyra teman presenterades: 
Kamp för att passa in, ex. i 
vårdmiljön, väntsalar och 
material; Inte känna sig 
mänsklig, ex. att känna sig 
annorlunda från andra; Bli 
avfärdad, ex. inte bli trott 
på; Vägra ge upp, ex. 
ständigt kämpa för att gå 
ner i vikt.  

Godkänd 
av 
kommitté 
och etiskt 
resonema
ng finns.  
 
Hög 
kvalitet.  

Russell, N. 
Carryer, J. 
 
2013 
 
J Prim Health 
Care 
 
Nya Zeeland 

Living large: 
the 
experiences 
of large-
bodied 
women when 
accessing 
general 
practice 
services 

Utforska storväxta 
kvinnors upplevelser 
av att tillträda 
allmänvård i Nya 
Zeeland.  

Kvalitativ, deskriptiv studie med 
feministisk teori.  
 
Intervjuer skedde med hjälp av en 
intervjuguide, spelades in samt 
transkriberades.  
 
Materialet analyserades av NR. 
Revidering av teman gjordes av 
JC.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Självidentifiering av att vara 
en storväxt kvinna var 
inklusionskriterier.  
 
8 kvinnor intervjuades.  
 
Bortfall finns beskrivet.  

7 teman: Tidiga 
erfarenheter av 
kroppskännedom; 
Konfrontation av sociala 
stereotyper; Strid med 
feminina kroppsideal; 
Upplevelser av hälsa; 
Pådriva hälsa; Respekt av 
hela människan; Att känna 
sig osäker hotar 
tillgängligheten av vård.  

Etiskt 
resonema
ng och 
godkänna
nde finns.  
 
Hög 
kvalitet.  



 

 

Författare  
År  
Tidsskrift  
Land  

Titel  Syfte  Metod  Urval  Resultat  Kvalitet 
och Etik  

Sikorski, 
Claudia 
Riedel, 
Christiane 
Luppa, Melanie 
Schulze, Beate 
Werner, Perla 
König, Hans-
Helmut 
Riedel-Heller, 
Steffi G. 
 
2012 
 
Scandinavian 
Journal of Public 
Health 
 
Tyskland 

Perception of 
overweight 
and obesity 
from 
different 
angles: A 
qualitative 
study 

Syftet med den här 
studien var att ta 
fram ett lämpligt 
frågeformulär som 
ska användas i 
undersökningen av 
överviktiga patienter 
och samtidigt 
förbättra befintliga 
instrument.  

Kvalitativ metod där intervjuer 
genomfördes i fokusgrupper.  
 
Alla fokusgruppsmöten var 
inspelade och sedan ordagrant 
transkriberade av en 
forskarassistent.  
 
Analysen skapade genom ämnen 
som sen diskuterades fram till 
olika teman.  
 
Delar ur resultatet har inte 
använts i litteraturstudien då det 
inte haft med syftet att göra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 fokusgrupper, en med 
överviktiga, en med 
normalviktiga och en med 
sjukvårdspersonal. Vid varje 
fokusgruppsmöte satt 2 
stycken forskare med.  
 
Oklart hur många deltagare 
som fanns med i varje 
grupp. 
 
Alla över 18 år. 

Resultatet presenteras 
genom 3 teman: 
1.Definition av övervikt; 
definitionen är subjektiv 
även om BMI nämndes 
vara en lämplig åtgärd. 
Sympati, aktivitet och 
klädstil ses som 
påverkningsfaktorer. 
2. styrbarhet; genetisk 
påverkan, psykologiska 
problem, fysisk aktivitet, 
miljö och livsmedel.  
3.känslomässig reaktion; 
främst negativa såsom lat 
och viljesvag.  

Etiskt 
godkänna
nde finns  
 
Medelhög 
kvalitet. 



 

 

Författare  
År  
Tidsskrift  
Land  

Titel  Syfte  Metod  Urval  Resultat  Kvalitet 
och Etik  

Thomas, S. L. 
Hyde, J. 
Karunaratne, A. 
Herbert, D. 
Komesaroff, P. 
A. 
 
2008 
 
Health 
Expectations 
 
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 
både upplevd 
erfarenhet av fetma 
samt effekter av 
sociokulturella 
faktorer för personer 
som lever med 
fetma.  

Kvalitativ studie med djupgående, 
semi-strukturerade intervjuer.  
 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades av en professionell 
firma.  
 
Analysen baserades på strikt 
kvalitativ analysteknik.  
Mestadels av resultatet 
analyserades av forskargruppen 
som läste och skapade koder, 
teman och diskuterade 
tillsammans. Detta gjorde att 
resultatet fick en mer tolkande än 
deskriptiv metod.   

76 stycken vuxna deltagare 
med ett BMI över 30. 
Rekrytering skedde via 
tidningen. 
Bortfall finns beskrivet.   

Fem teman presenteras: 
Tidiga upplevelser av 
övervikt, försök att gå ner 
i vikt, sociala erfarenhet- 
effekter av fetma i dagligt 
liv, deltagarnas attityder 
till fetma och upplevelser 
med sjukvårdpersonal. 

Etiskt 
godkänd. 
 
Medelhög 
kvalitet.  
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