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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikt och fetma har tidigare visat sig vara ett stigmatiserat tillstånd som 

kan leda till en negativ inverkan på relationen mellan patient och vårdpersonal. Studiens 

teoretiska referensram utgick från ett humanvetenskapligt perspektiv med fokus på 

erfarenheter kring lidande utifrån Erikssons (2001) omvårdnadsteori. 

 

Syfte: Att belysa erfarenheter hosvuxna patienter med övervikt eller fetma med fokus 

på bemötande av vårdpersonal. 
 

Metod: Integrativ litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa studier 

användes för att få en helhetsbild av erfarenheter hos patienter med övervikt eller fetma 

med fokus på bemötande av vårdpersonal. Analysen grundades på nio valda studier.  

 

Resultat: I resultatet framkom fyra teman: Information och kommunikation med 

vårdpersonal, att inte passa in eller bli tagen på allvar, stöd vårdpersonal bidrar med 

samt att bli respekterad, lyssnad till och sedd som människa. Resultatet uppvisade att 

många patienter med övervikt eller fetma hade erfarenhet av brister i bemötandet av 

vårdpersonal.  

 

Slutsats: Med bemötande som verktyg kan en god vårdrelation mellan patient och 

vårdpersonal skapas. Det skulle därför kunna vara av betydelse att vårdpersonal fick 

handledning om hur denna patientgrupp vill bli bemött.   

 

Nyckelord: Fetma, övervikt, lidande, erfarenheter, bemötande.  
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1 Inledning 
Övervikt och fetma innebär ett växande folkhälsoproblem. Det är en ledande hälsofara 

som bidrar till den nuvarande världsomfattande epidemin av kroniska sjukdomar 

(World health organization, 2013). Av våra tidigare vårderfarenheter hade vi upplevt att 

bemötandet varit problematisk i kommunikationen om vikt med denna patientgrupp. Vi 

har upplevt att det varit svårt att inleda en konversation om vikten med patienter med 

övervikt eller fetma och varit rädda för att kränka patienters värdighet. Vi tycker därför 

att vi behöver mer kunskap inom detta område för att på ett respektfullt sätt bemöta 

patienter med övervikt eller fetma utan att kränka värdigheten hos denna patientgrupp. 

Vård bör ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Det är därför av betydelse att en god vårdrelation uppstår när det finns tid för 

ömsesidig förståelse. Ömsesidig förståelse uppstår när patienter och vårdpersonal delar 

med sig av sina kunskaper och drar lärdom av varandras erfarenheter. Intresset och 

nyfikenheten ledde till att vi ville belysa erfarenheter som patienter med övervikt och 

fetma hade av vårdpersonals bemötande. 

 

2 Bakgrund 
Enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (2010) innebär övervikt och fetma  ett 

växande folkhälsoproblem. Inom sjukvården leder detta till medicinska komplikationer, 

som kan medföra minskad livskvalitet för individen och höga kostnader för hälso- och 

sjukvården. Tidigare har övervikt och fetmarelaterade sjukdomar förknippats med hög 

ålder men idag är det ett samhällsproblem som även inkluderar unga människor (Hälso- 

och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, 2010). Övervikt och 

fetma är en ledande hälsofara som bidrar till den nuvarande världsomfattande epidemin 

av kroniska sjukdomar. Det är ett komplext problem som innefattar biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer (World health organization, 2013). 

 

2.1 Definition 
Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven ansamling av fett som kan 

försämra hälsan. Ett internationellt mått på övervikt och fetma har tagits fram av WHO 

och det bedöms utifrån Body Mass Index (BMI) vilket beräknas genom kroppsvikt i 

kilogram dividerat med längd i meter i kvadrat (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2005). Ett BMI mellan 25,0 och 29,9 kg/m
2
 klassificeras som övervikt och 

om BMI överstiger 30 kg/m
2
 klassificeras det som fetma. Det finns felvärden i 

mätningen av BMI eftersom det inte räknar muskelmassan i förhållande till kroppsfett

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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hos en människa, BMI-gränserna bör därför ses som flexibla riktlinjer (World health 

organization, 2014). 

  

2.2 Prevelens och orsak 

År 2008 var mer än 1,4 miljarder vuxna individer från 20 år och äldre överviktiga. Av 

dessa individer hade 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor fetma. Av världens 

befolkning var 35 procent vuxna människor över 20 år överviktiga och 11 procent levde 

med fetma. Av världens population lever 65 procent i länder där övervikt och fetma 

dödar fler människor än vad undervikt gör. Ett mått på undervikt definieras med BMI 

under 18,5 kg/m
2
 (World health organization, 2013). Den grundläggande orsaken till 

fetma och övervikt är den obalans av energiintag mellan konsumerande kalorier och 

förbrukade kalorier. Globalt sett har det skett ett ökat intag av energirika livsmedel som 

innehåller mycket fett och en ökning av fysisk inaktivitet på grund av de allt mer 

stillasittande arbete, förändrade transportsätt och den ökande urbaniseringen (World 

health organization, 2013). 

 

2.3 Hälsorisker 
Övervikt och fetma är den femte ledande risken för globala dödsfall. Minst 2,8 miljoner 

vuxna människor dör varje år till följd av övervikt eller fetma (World health 

organization, 2013). Risken för hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och hjärtinfarkt 

ökar avsevärt vid dessa tillstånd. Exempelvis har diabetes typ 2 i 90 procent av fallen 

direkt samband med fetma. Med fetma följer således en epidemi av sjukdomar 

(Agerberg, 2007). Även psykiska påfrestningar är vanligt som till exempel depression, 

ångest, oro och sömnproblem. (Socialstyrelsen, 2012). 

 

2.4 Behandling 
Grunden till all behandling av övervikt och fetma hos både barn och vuxna är övergång 

till en kost som innehåller mindre energi. Det är där vid centralt att fettinnehållet 

begränsas. Oftast kombineras kostrådgivning med rekommendationer om regelbunden 

motion, eftersom det leder till ökad energiförbrukning. De senaste åren har även olika 

terapier för överviktsbehandling introducerats i hälso- sjukvården, då fokus riktats på 

beteendeförändring. Stahre (2007) har riktat in sig på beteendeförändring och hon 

menar att fokus ligger allt för mycket på ätbeteendet och sällan på orsakerna till 

viktuppgången (Stahre, 2007). Forskning har visat att personer som behandlas med 

beteendepsykoterapi går visserligen ner i vikt så länge som behandlingstiden pågår men 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
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går i allmänhet upp 60-70 procent av sin viktminskning inom ett år efter avslutad 

behandling (Lih-Mei Liao, 2000).   

 
2.5 Tidigare forskning 
I en studie framgick det att vårdpersonalen hade fördomar gentemot patienter med 

fetma. I studien deltog 78 deltagare som bestod av läkare, sjuksköterskor, dietister och 

psykologer. Syftet var att utforska fördomar hos vårdpersonal gentemot patienter med 

fetma. I resultat framkom det att vårdpersonalen kunde vara fördömande i sin yrkesroll. 

Forskarna menade att åtgärder borde vidtas för att vårdpersonals fördomar, om patienter 

med fetma, inte skulle påverka vårdpersonals empatiskta förhållningsättet (Vallis, 

Currie, Lawlor & Ransom, 2007). En annan studie var genomförd på patienter med 

fetma och vårdpersonal som bemötte denna patientgrupp. Syftet var att undersöka de 

åsikter och erfarenheter som patienterna med fetma hade av att ta emot vård eller de 

åsikter och erfarenheter vårdpersonal hade av att vårda denna patientgrupp. Forskarna 

kom fram till att övervikt och fetma var ett stigmatiserat tillstånd som ledde till en 

negativ inverkan på relationen mellan patienter och vårdpersonal (Mold & Forbes, 

2013). En tidigare studie har utförts med fokus på bemötande av patienter med fetma i 

primärvården. Deltagarna bestod av sjuksköterskor och de ansåg att övervikt och fetma 

var ett viktigt hälsoproblem och att handledningen var lämplig i deras yrkesroll. Trots 

detta hade få sjuksköterskor utbildning inom handledning för patienter med övervikt 

eller fetma (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007).  

 

Vi fann även studier som berörde barn och ungdomars övervikt och fetma (Visram, Hall 

& Geddes 2013; Johnston, Moreno, El-Mubasher, Gallagher, Tyler & Woehler, 2013; 

Hessler & Siegrist, 2012). Barnfetma var kopplat till en rad hälsoproblem samt sociala 

problem. En studie visade att om åtgärder angående övervikt eller fetma vidtogs innan 

sextonårs ålder hade barn enklare att få en balans i sin viktkontroll (Visram et al., 2013).  

Denna grupp av individer vistas i skolan och en studie visade på att vårdpersonal hade 

hjälpt lärare till att införa hälsokontroller i läroplanen. Detta genomfördes för att barn 

med fetma skulle få hjälp med en viktbalans i tidigt skede (Johnston et al., 2013). 

Sjuksköterskor möter överviktiga barn regelbundet inom hälso- sjukvården och det är 

därför av betydelse att sjuksköterskan bemöter patienten med respekt för att övervikten 

ska kunna reduceras (Hessler & Siegrist, 2012). Bortsett från forskning beträffande barn 

och ungdomars övervikt eller fetma fann vi även studier som berörde vårdpersonals 

erfarenheter av vuxna patienter med detta tillstånd. Betydande faktorer hos patienter
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som ville minska i vikt ansåg vårdpersonal vara attityder gentemot sin vikt, den kunskap 

samt de praktiska tillvägagångssätt till att går ner i vikt. De ansåg att inaktivitet och 

överätande var bidragande faktorer hos vuxna patienter med övervikt eller fetma och att 

den mest effektiva behandlingen var koständringar och motion (Sack, Radler, Mairella, 

Touger-Decker & Khan, 2009). Vi fann att forskning som berörde patientperspektivet 

hos patienter med övervikt eller fetma, med fokus på bemötande av vårdpersonal var 

mindre utforskat.   

 

3 Begreppsdefinition 

3.1 Bemötande 

Bemötande har många dimensioner och inom sjukvården kan bemötande handla om hur 

vårdpersonal hanterar eller berör en patient samtidigt som det kan handla om 

uppmuntran, lugnande och tröstande av patienten. Det som påverkar bemötandet 

innefattar attityder, tonfall, kroppsspråk, närvaro och öppenhet. Det handlar således om 

hur vi tar emot en patient, hur vi hälsar, har ögonkontakt, sitter eller står i förhållande 

till patienten. Fossum (2007) menar att vårdpersonal som är hjälpsamma, artiga och 

vänliga har betydelse för att ett respektfullt bemötande ska uppstå (Fossum, 2007).  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1997:142) fastställs att vård ska ges med respekt 

för människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detta handlar om 

att bli bemött på ett värdigt sätt vilket innefattar respekt och människovärde. Detta 

lägger grunden för det fortsatta förhållandet mellan vårdpersonal och patient, då en god 

vårdrelation uppstår när det finns tid för ömsesidig förståelse (Fossum, 2007).  

 

3.2 Erfarenheter 
Erfarenhet är ett begrepp som innefattar kunskap om eller observation av någon 

händelse som uppkommit genom deltagande eller utsatthet. Den kan vara fysisk, 

mental, känslomässig, andlig, social eller subjektiv. Erfarenheter skapas i relation med 

andra människor i olika situationer (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004). Med 

erfarenhet menar författarna det som patienten har kunskap om angående bemötande, 

vårdande och kommunikation. 

 

3.3 Vårdrelation 

Enligt Eriksson (2000) innebär en vårdrelation en förbindelse mellan vårdpersonal och 

patient. Patienten får i vårdrelationen möjlighet till att berätta om sina problem eller 

behov. I en vårdrelation hamnar ofta patienten i en beroendeställning. Det är viktigt att
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vårdrelationen bygger på ömsesidighet, då både vårdpersonal och patient bör kunna ge 

och ta emot. För att en god vårdrelation ska kunna uppstå, måste vårdpersonal vara 

öppen för patientens berättelse och ha en vilja att vara delaktig. Om vårdrelationen 

upplevs som icke-vårdande kan ett onödigt lidande uppstå (Eriksson, 2000).  

 

4 Teoretisk referensram 
I litteraturöversikten ville författarna utforska erfarenheter hos patienter med övervikt 

eller fetma med fokus på vårdpersonals bemötande. Vårdpersonals bemötande av 

patienter med övervikt eller fetma bygger på att en vårdrelation uppstår, om denna 

uppfattas som icke-vårdade kan ett onödigt lidande uppstå som följd. Vi har där av valt 

att använda oss utav den teoretiska referensram som riktats till Erikssons 

omvårdnadsteori om lidande. Tanken var att med ett induktivt tillvägagångsätt använda 

den teoretiska referensramen för att senare diskutera litteraturöversiktens resultat emot 

Erikssons (2001) omvårdnadsteori om lidande. 

 

4.1 Lidande 

Eriksson (2001) menar att lida kan beskrivas som någonting negativt eller ont. När 

människors värdighet kränks kan människor uppleva lidande vilket kan leda till att de 

kan känna skam över sitt lidande. Lidandet ses som en upplevelse där alla människor 

någon gång har erfarenhet av en ofrånkomlig del av människan. Oavsett vad eller hur 

människor drabbas utav lidande så strävar oftast människan efter att lindra sitt lidande. 

Det finns olika typer av lidande, vårdlidande samt livslidande. Ohälsa påverkar 

människans livssituation och kan leda till ett livslidande. Livslidandet är relaterat till det 

liv människan lever och kan beroende på vad personen drabbats av och var i livscykeln 

han eller hon befinner sig se olika ut. Olika perioder i livet har människor erfarenhet av 

något slags livslidande. Lidandet uppstår när lidandet inte längre har kunnat lindras. När 

Eriksson (2001) skriver om begreppet vårdlidande menar hon att betoning läggs på 

aspekter så som kränkning av värdighet, fördömelse, maktutövning samt utebliven vård. 

Patienters värdighet kränks lätt av vården i de situationer då de inte blir trodda eller 

tagna på allvar. Fördömelse är en annan typ av kränkning då vårdpersonal i egenskap av 

sin auktoritet avgör vad som är bra för patienten. Vårdpersonals användning av 

auktoriteter kan också ses som en maktutövning där patienten ses som den passiva och 

tillitsfulla individen som utelämnar sig till behandling. Den uteblivna vården 

uppkommer när patienten nekas vårdande åtgärder, vilket leder till att den blir då en
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icke-vård. Eriksson (2001) menar att det som framförallt kännetecknar utebliven vård är 

att inte se och inte ge. Detta innebär alltid en kränkning av människors värdighet och är 

även ett sätt att utöva mat över en maktlös.  

 

5 Problemformulering 
Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem som ökat de senaste decennierna 

(World health organization, 2013). Inom sjukvården finns olika behandlingsalternativ 

av patienter med övervikt eller fetma, allt från kost-och motionsråd till 

beteendeförändringar. I behandlingarna möter patienter med övervikt eller fetma 

vårdpersonal och en vårdrelation uppstår. Vallis et al., (2007)  hade gjort en studie som 

visade att vårdpersonalen kunde vara fördömande gentemot patienter med övervikt eller 

fetma. Forskarna menade att åtgärder borde vidtas för att vårdpersonals fördomar, om 

patienter med övervikt eller fetma, inte skulle påverka vårdpersonals empatiskta 

förhållningsättet (Vallis et al., 2007). Det framkom också att övervikt och fetma var 

stigmatiserade tillstånd som ledde till en negativ inverkan på relationen mellan patienter 

och vårdpersonal (Mold & Forbes, 2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1997:142) fastställs att vård ska ges med respekt för människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Detta handlar om att bli bemött på ett värdigt sätt vilket 

innefattar respekt och människovärde. Detta lägger grunden för det fortsatta 

förhållandet mellan vårdpersonal och patient, då en god vårdrelation kan uppstå när det 

finns tid för ömsesidig förståelse (Fossum, 2007).  Mot bakgrund av att övervikt och 

fetma är ett växande folkhälsoproblem och utifrån vårdpersonals betydelse av 

bemötande finner författarna ett behov av att få en inblick i hur lidande kan uttrycka sig 

hos denna patientgrupp. Utifrån detta ställer vi oss frågan vilka erfarenheter patienter 

med övervikt eller fetma har av lidande i förhållande till vårdpersonals bemötande. För 

att få fördjupande kunskaper om patienters erfarenheter av lidande kommer resultatet att 

diskuteras i relation till Erikssons (2001) omvårdnadsteori om lidande. 

 

6 Syfte 
Att belysa erfarenheter hos vuxna patienter med övervikt eller fetma med fokus på 

bemötande av vårdpersonal.

http://www.who.int/
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7 Metod 
Denna studie är utformad som en integrativ litteraturöversikt, vilket menas att 

systematiskt söka, värdera, kritiskt granska och sammanställa material och dra slutsatser 

inom ett visst område. Vi har använt oss utav ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 

översikt över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område (Friberg , 2012). 

Vår litteraturöversikt baseras på ett systematiskt val av forskningsartiklar då de belyste 

erfarenheter av bemötande från vårdpersonal ur patientens perspektiv. Detta kan vara 

relevant för den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde. Våra valda 

forskningsartiklar kvalitetsgranskades för att sedan analyseras vilket resulterade i en 

sammanställaning av data. För att genomföra denna litteraturöversikt har vi använt oss 

av Fribergs (2012) tankeprocess kring genomförande av en integrativ litteraturöversikt 

samt i processen av metod- och analysfasen.   

 

7.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes i tre databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo, vilka 

innehöll vetenskapliga studier inom bland annat området omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2008). Sökningarna utfördes 3/3-13/3-2014. För att hitta lämpliga sökord, 

relaterat till vårt syfte, använde vi oss utav Svensk MESH. I Cinahl användes Peer-

Reviewed och Research Article för att få fram att studierna var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter (Östlundh, 2012). I PsycInfo användes Peer- Reviewed. I 

PubMed saknades dessa funktioner, vi fick då skriva in studiernas IS-nummer i 

Ulrichsweb för att kontrollera detta. I Cinahl använde vi kombinationen Explode, som 

innebär att sökningen inkluderar alla mer specifika ämnesord och Major Concept, som 

begränsade sökningen till de studier där sökordet beskriv det huvudsakliga innehållet i 

studier. Sökord som användes i Cinahl och PsycInfo var Obesity och Attitude of health 

personnel, vilka senare i sökningen kombinerades. I PubMed använde vi sökorden 

Overweight och Attitude of health personnel, även här kombinerades sökorden. Under 

sökningens gång valde vi att avgränsa oss med inklusionskriterier samt 

exklusionskriterier.Vi valde att inkludera vetenskapliga studier som var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter inom ett tidsintervall mellan 2004-2014. De studier som 

exkluderades var studier som involverade barn eller ungdomar som var under 18 år 

(sökstrategin pressenteras i bilaga 1).
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7.2 Första steget i översikten 

För att få en helhetssyn över de studier som litteraturöversikten resulterade i lästes 433 

sammafattningar. Sökningen resulterade i en blandning av kvalitativ och kvantitativ 

forskning och många studier involverade vårdpersonals perspektiv av att vårda patienter 

med övervikt eller fetma. De valda studierna som svarade an till vårt syfte lästes 

igenom, totalt 16 stycken studier. 

 

7.3 Andra steget i översikten 
Efter första steget i översikten fortsatte avgränsningen till de studier som slutligen 

ingick i analysen, vilket resulterade i nio studier. Både studier med kvalitativ och 

kvantitativ ansats som var relevanta till vårt syfte inkluderades, alltså studier med 

patientperspektiv. Vi valde även att exkludera de delar inom studierna som handlade om 

normalviktiga patienters och vårdpersonalens perspektiv. Det slutliga resultatet av valda 

studier hämtades ut från alla tre databaserna som litteratursökningen utfördes i. 

Sökningen i Cinahl resulterade i fyra valda studier, i PubMed tog vi ut två studier och 

PsycInfo resulterade valet i tre studier. De studier som valdes ut ledde till ett urval som 

innefattade sju kvalitativa och två kvantitativa studier. 

 

7.4 Granskning av studiernas kvalitet 

För att bedöma de utvalda studiernas kvalitet använde vi oss utav två 

kvalitetsgranskningsmallar beroende på vilka metoder studierna grundades på. I de 

kvalitativa studierna användes SBU:s granskningsmall (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2012) och i de båda kvantitativa studierna utgick vi från Forsberg och 

Wengströms (2008) granskningsmall, båda granskningsmallarna modifierades (bilaga 2 

och bilaga 3). I mallarna poängsatte vi frågorna för att kunna bedöma kvaliteten på 

studierna. Mallarna utgick från ett ja, nej eller vet ej - system där ja fick 1 poäng och 

nej/vet ej gav 0 poäng. Kvaliteten av studierna delades in i hög, medel och låg kvalitet. 

För att rangordna studierna i kvalitetsnivåer räknades den totala summan ut där en 

procentuträkning användes för gradering. Medelkvalitet fick studier som uppnådde 70 

procent av den totala granskningspoängen och högsta kvalitetsgraden uppfylldes om 

studien uppnådde 80 procent av totala granskningspoängen.
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8 Analys 
Analysen utfördes enligt Friberg (2012). Efter vår kvalitetsgranskning av insamlad data 

fick vi fram nio artiklar som vi analyserade. För att en helhet skulle förstås lästes 

samtliga studier igenom upprepade gånger. Vi började med att identifiera likheter och 

skillnader ur studiernas metodologiska tillvägagångssätt samt formulering av syfte. En 

översiktstabell dokumenterades av när studierna blev publicerade, författare, vilken 

tidsskrift och titel, syfte, metod, deltagare, resultat och kvaliteten på studierna, detta 

pressenteras i bilaga 4. Vår analys fokuserade på datareduktion, alltså de likheter och 

skillnader i resultatet av studierna som svarade an till vår litteraturöversikts syfte. Något 

vi beaktade var att kvantitativa respektive kvalitativa resultat presenterades på olika sätt. 

Utifrån de kvantitativa resultaten sorterade vi ut de innehåll som presenterades i text. De 

kvalitativa resultaten sorterade vi ut innehåll från teman och kategorier. För att sortera 

materialet utifrån likheter och skillnader så markerade vi de innehåll som svarade an till 

vår litteraturöversikts syfte, vilket sedan översattes till svenska. Enligt Evans (2003) ska 

innehåll sorteras ut för att sedan sammanställas i teman. Han benämner att innehållet 

definieras som nyckelfynd (Evans, 2003). Nyckelfynden sorterade vi in under fyra 

teman som namngavs. När författarna inte kom överrens om de innehåll som skulle tas 

upp i resultatet läste vi innehållet högt för varandra för att komma till insikt om det 

svarade an till vårt syfte. 

 

Exempel på tillvägagångssätt vid sortering av nyckelfynd till teman.  

 

Nyckelfynd 

 

 

Tema 

 

Patienter klagade över att vårdpersonal ofta visade på bristande 

kunskap för behandlingar av överviktiga patienter genom att 

lämna ansvaret av information på patienterna. 

 

 

Information och kommunikation med 

vårdpersonal 

 

Patienter hade erfarenheter av att de blev annorlunda bemötta av 

vårdpersonal då de hade kränkande attityder som uppfattades 

som stötande mot dem. 

 

 

Att inte passa in eller bli tagen på allvar 

 

Patienter yttrade att positivt stöd involverar individuell 

information, förklaringar, praktiska råd, erbjudande om 

psykologiskt stöd samt stödjegrupper. 

 

 

Stöd vårdpersonal bidrar med  

 

Patienter betonade påverkan av att vårdpersonal som visade 

respekt bidrog med att de kände sig som subjektiva och hela 

människor. 

 

 

Att bli respekterad, lyssnad till och sedd som 

människa 
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9 Forskningsetiska överväganden 
Allt som berörde litteraturöversiktens syfte redovisades ur de valda studierna och vikt 

lades vid att bevara texten så nära sitt ursprung som möjligt. Vi har presenterat alla 

resultat både de som har varit till fördel och nackdel för litteraturöversiktens syfte. Inga 

medvetna plagiat, förfalskningar, fabriceringar eller förvrängningar av vetenskapliga 

data och resultat förekommer. Texten översattes noggrant från engelska till svenska med 

hjälp av ordbok vid behov. Genom kvalitetsgranskningen framkom det att varje studie 

var godkänd av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

10 Resultat 
Vi har valt att presentera resultatet under fem rubriker där studiernas karaktär (bilaga 4) 

beskrivs samt de fyra teman som sammanställts. De fyra teman resulterade i: 

Information och kommunikation med vårdpersonal, Att inte passa in eller bli tagen på 

allvar, Stöd vårdpersonal bidrar med samt Att bli respekterad, lyssnad till och sedd som 

människa.  

  

10.1 Studiernas karaktär 
Studierna utfördes i fem olika länder. Fem studier var gjorda i USA (Buxton & Snethen, 

2013; Friedman, Reichmann, Costanzo, Zelli, Ashmore  & Musante, 2005; Gudzune, 

Huizinga & Cooper  2011; Merrill & Grassley, 2008; Ward, Gray & Paranjape,  2009), 

en i Storbritannien (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006), Australien (Leske, Strodl 

& Hou, 2012), Tyskland  (Sikorski, Riedel, Luppa, Schulze, Werner, Köning & Riedel-

Heller, 2012) och en i Norge (Malterud & Ulriksen, 2010). Den äldsta studien 

publicerades 2005 (Friedman et al., 2005) och den senaste år 2013 (Buxton & Snethen, 

2013). Studiernas syfte handlade om att utforska erfarenheter hos vuxna patienter med 

övervikt eller fetma med fokus på bemötandet av vårdpersonal. Fyra utav studierna 

utforskade bemötandet hos läkare (Gudzune et al., 2011; Malterud & Ulriksen, 2010; 

Merrill & Grassley, 2008; Leske et al., 2012) medan de andra studierna även 

involverade sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och dietister (Brown et al., 

2006; Buxton & Snethen, 2013; Friedman et al., 2005; Sikorski et al., 2012; Ward et al., 

2009). Metoderna som användes i studierna var grounded theory (Brown et al., 2006; 

Leske et al., 2012; Sikorski et al., 2012; Ward et al., 2009), fenomenonlogi (Malterud & 

Ulriksen, 2010), hermeneutisk fenomenologi (Merrill & Grassley, 2008) samt 

kvasiexperimentella metoder (Gudzune et al., 2011; Friedman et al., 2005).  Urvalet av 
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deltagare skilde sig då två studier enbart involverade kvinnor (Buxton & Snethen, 2013; 

Merrill & Grassley, 2008) medan de andra studierna innefattade både kvinnor och män. 

En studie involverade vårdpersonal, patienter som var normalviktiga samt patienter med 

övervikt eller fetma medan resterande studier bestod av patienter med övervikt eller 

fetma (Sikorski et al., 2012). Data samlades in genom självrapporterade frågeformular i 

tre utav studierna (Friedman et al., 2005; Gudzune et al., 2011; Sikorski et al., 2012) 

medan sju av studierna bestod av datainsamling genom intervjuer. I intervjuerna 

använde sig forskarna av semistrukturerade frågor i tre utav studierna (Brown et al., 

2006; Buxton & Snethen, 2013; Leske et al., 2012; och i de tre resterande studierna 

utgick intervjuerna från ostrukturerade frågor (Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill & 

Grassley, 2008; Ward et al., 2009).   

 

10.2 Information och kommunikation med vårdpersonal 
Patienter i två kvalitativa studier uttryckte ett förakt för begreppen överviktig och fetma 

och föredrog att det inte användes utav vårdpersonal i diskussionen om deras hälsa och 

viktkontroll. De tyckte att orden övervikt och fetma var negativt och associerade det 

med diskriminering. De hade erfarenhet av att motivationen till att gå ner i vikt 

minskade när vårdpersonal använde orden övervikt och fetma vilket ledde till frustration 

och hopplöshet (Malterud & Ulriksen, 2010; Ward et al, 2009). När vårdpersonal 

informerade patienterna om de risker som kunde uppstå som följd av övervikt eller 

fetma erfor patienterna att detta kunde bidra med motsatt effekt på viktminskningen. 

Andra patienter hade erfarenheter av att vårdpersonals information om riskerna kunde 

bidra med att patienterna kände sig motiverade till att minska i vikt och de tyckte att det 

var behövligt för att ett beteendemönster skulle kunna brytas (Brown et al., 2006; Ward 

et al, 2009). 

 

Patienterna ansåg att vårdpersonal tog otillräckligt med tid till att kommunicera med 

dem relaterat till deras viktproblematik. När vårdpersonal tog sig tid till att lyssna på 

sina patienter om viktkontrollen erfor patienterna att detta var betydelsefullt för dem. 

Vårdpersonal borde diskutera individuella mål, med patienterna, för viktminskning 

genom tydliga förklaringar angående vilka risker som uppkom med ökad vikt på 

individuell nivå. Det breda uttalandet om att gå ner i vikt hade patienterna erfarenheter 

av att det inte gjorde någon skillnad på viktminskningen, däremot när de fick specifika 

råd från vårdpersonal om hur man kunde uppnå viktminskning erfor de att råden var av 
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betydelse (Buxton & Snethen, 2013; Merrill & Grassley, 2008; Ward et al., 2009).  

Missnöje växte hos patienter när de inte fick uppföljning eller råd. De yttrade att det var 

betydelsefullt att vårdpersonal i kommunikationen var empatiska, ärliga och tydliga. 

Genom tydlig information om behandlingsförslag förstod patienterna innebörden av att 

ta ett beslut relaterat till behandlingarna. Dock hade patienter erfarenheter av att 

vårdpersonal var otydlig i kommunikationen om vikt och hälsoproblem. I 

kommunikationen ville patienterna prata om sin oro och bli bemötta med respekt. I 

samarbetet mellan patient och vårdpersonal var patienternas tillit till vårdpersonalen av 

betydelse, detta byggde på relationen, informationen och trovärdigheten hos 

vårdpersonalen. Trovärdigheten till informationen byggde på att patienten litade på 

vårdpersonals kunskap och förklaringar. Genom tydliga förklaringar var patienterna 

angelägna av att genomgå livsstilsförändringar. Patienter tyckte att det var viktigt med 

vårdpersonal som var uppdaterade (Buxton & Snethen, 2013; Leske et al., 2012; Merrill 

& Grassley, 2008).  

 

Vårdpersonal hade berättat att viktnedgång var av betydelse för hälsorisker inte skulle 

uppkomma men inget behandlingsprogram presenterades för patienterna. När 

patienterna inte fick tillräckligt med information om behandlingsalternativ kände de sig 

åsidosatta. Patienterna hade erfarenheter av att inte våga inleda en konversation om 

vikten med vårdpersonal då de uppfattade vårdpersonal som dömande eller var rädda för 

att bli förödmjukade. När patienternas resultat vid uppföljning av 

viktminskningsprogram inte visade någon förändring erfor patienterna att vårdpersonal 

inte trodde att patienterna hade följt sitt viktminskningsprogram. Patienterna tyckte att 

vårdpersonal skulle fråga vad patienterna trodde att orsaken var till deras viktuppgång 

istället för att skylla det på patienterna (Leske et al, 2012; Malterud & Ulriksen, 2010). 

 

10.3 Att inte passa in eller bli tagen på allvar 

När vårdpersonal hade kränkande attityder som uppfattades som stötande mot 

patienterna erfor de ett respektlöst bemötande. De hade även erfarenheter av att 

vårdpersonal inte hade tillräckligt med tid till att följa upp ett viktminskningsprogram. 

Vårdpersonal under tidspress kunde bidra med hårdhänthet, begränsningar i psykiskt 

stöd och att patienternas övervikt inte togs på allvar. Känslan av skam till att fråga om 

tjänster relaterade till vikten uttrycktes hos patienterna (Brown et al., 2006; Malterud 

& Ulriksen, 2010). Patienter erfor att vårdpersonals medvetenhet ökade när 
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viktrelaterade sjukdomar uppkom, i detta skede var det tal om behandling. De fick ligga 

steget före för att de skulle få den vård som de hade rätt till. Patienterna fick vara 

påstridiga för att få kvalitativ vård samtidigt som då ledde till att de kände sig som en 

börda för vårdpersonalen (Buxton & Snethen, 2013; Malterud och Ulriksen, 2010). 

Patienter erfor att vårdpersonal inte trodde på det som patienterna berättade och detta 

ledde till missnöje, i behandlingen samt en känsla av maktlöshet av att de inte kunde 

hantera sin egen situation. De fick känslan av att vårdpersonal tyckte att det var ett 

problem med deras vikt i relation till diagnos och behandling (Brown et al., 2006; 

Buxton & Snethen, 2013; Malterud & Ulriksen, 2010). 

 

Merrill och Grassley (2008) skriver att alla patienter i deras studie identifierade problem 

med att passa in i vården. Studier visade att patienter blivit missförståda av vårdpersonal 

(Friedman et al., 2005; Gudzune et al., 2011; Merrill & Grassley, 2008; Sikorski et al., 

2012). Detta kunde leda till att patienter blev avfärdade av vårdpersonal på olika sätt så 

som att vårdpersonalen inte trodde på det som patienterna yttrade eller att de inte fick 

någon behandling för sina hälsoproblem. Patienter uttryckte en brist av förståelse vilket 

ledde till erfarenhet av att vårdpersonal var respektlösa, falska, eller inte empatiska 

(Buxton & Snethen, 2013; Merrill & Grassley, 2008; Ward et al., 2009). 

 

10.4 Stöd vårdpersonal bidrar med 
Patienterna beskrev att positivt stöd involverade individuell information, förklaringar, 

praktiska råd, erbjudande om psykologiskt stöd samt stödjegrupper (Brown et al., 2006; 

Buxton & Snethen, 2013; Friedman et al., 2005; Sikorski et al., 2012). Patienter erfor 

tillfredställelse när det psykologiska stödet inte var fördömmande, när praktiska råd 

gavs eller när vårdpersonal var stöttande och omtänksamma (Leske et al, 2012; 

Malterud & Ulriksen, 2010). Skillnader fanns när minimalt stöd erbjöds tillsammans 

med få praktiska råd till viktnedgång, då patienter kände hjälplöshet (Buxton & 

Snethen, 2013; Merrill & Grassley, 2008). Patienter tyckte att vårdpersonal skulle vara 

kapabla att identifiera vilket individuellt stöd som patienterna kunde ha användning av. 

De berättade även att vårdpersonal borde stötta och uppmuntra patienterna i sin 

hälsoprocess (Gudzune et al., 2011; Malterud & Ulriksen, 2010). Vårdpersonal var 

mindre benägen till att inspirera patienterna till beteendeförändringar och det kunde ge 

motsatt effekt på viktminskningen, patienterna kände då meningslöshet. De hade en 

önskan om att vårdpersonal skulle utforska behandlingar med sina patienter för att 
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kunna erbjuda tänkbara råd, inklusive att särskilda strategier skulle läggas fram för att 

övervinna tidigare identifierade hinder. Att bli ignorerad av vårdpersonal var det värsta 

som patienterna hade erfarenheter utav (Malterud & Ulriksen, 2010; Ward et al., 2009). 

 

10.5 Att bli respekterad, lyssnad till och sedd som människa 
I en amerikansk studie beskrev patienter mötet med vårdspersonal relaterat till deras 

viktproblematik. Patienterna ville att vårdpersonalen skulle se dem som människor och 

inte nummer eller diagram eller som överviktiga patienter (Buxton & Snethen, 2013). 

Studier påvisade att vårdpersonal som visade respekt gentemot patienterna medförde att 

patienterna kände sig som subjekt och hela människor. Respekten som vårdpersonal 

ingav ledde till en erfarenhet av tillfredställelse relaterat till hälsotillståndet (Malterud & 

Ulriksen, 2010; Merrill & Grassley, 2008). När patienternas oro togs på allvar och när 

de kände sig bekräftade erfor patienterna att de blev sedda som människor. Patienterna 

ville att vårdpersonalen skulle se dem som unika individer och vara empatiska inför 

deras problem (Buxton & Snethen, 2013; Sikorski et al., 2012). För att patienterna 

skulle känna sig bekräftade borde vårdpersonal lägga tyngd på att lyssna till sina 

patienter och att de trodde på det som patienterna yttrade. De hade erfarenheter av att 

vårdpersonal lyssnade till dem när lika makt mellan parterna uppkom, vilket även 

utvecklade tillit till vårdpersonalen. Tillit växte när vårdpersonal var ärliga och öppna 

inför vad patienterna yttrade. Patienterna uppskattade när de själva fick sätta upp sina 

mål vilket ökade tilliten då de inte kände sig lika maktlösa (Buxton & Snethen, 2013; 

Leske et al., 2012).  

 

Patienterna erfor att vårdpersonal var till hjälp när de visade respekt gentemot 

patienterna. De som beskrev sig själva som känslomässigt svaga och de som värderade 

personlig autonomi samarbetade bra med vårdpersonal som inte dömde patienterna och 

vårdpersonal som var empatiska och respektfulla (Merrill och Grassley, 2008). För att 

patienterna skulle känna sig respekterade var det av betydelse att vårdpersonal bemötte 

dem med ödmjukhet och förståelse (Malterud & Ulriksen, 2010; Merrill och Grassley, 

2008). Patienterna uppskattade empatisk vårdpersonal och värderade dem. När tid så väl 

som kunskap förmedlades från vårdpersonalen kände sig patienterna bekräftade (Leske 

et al., 2012; Malterud & Ulriksen, 2010).
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Patienter med övervikt eller fetma ansåg inte att de behandlades annorlunda på grund av 

sin vikt och tyckte inte heller att de mottagit mindre omvårdnad än andra patienter. De 

kände sig inte orättvist behandlade i relation till deras storlek och vikt (Brown et al., 

2006; Buxton & Snethen, 2013; Gudzune et al., 2011).   

 

11 Diskussion 
Syftet med vår litteraturöversikt var att belysa erfarenheter hos vuxna patienter med 

övervikt eller fetma hade med fokus på bemötande av vårdpersonal. I vår 

problemformulering tog vi upp tidigare forskning som visade att vårdpersonal kunde 

vara fördömande gentemot patienter med övervikt eller fetma vilket kunde påverka 

vårdpersonals empatiskta förhållningsättet (Vallis et al., 2007). Det framkom också att 

övervikt och fetma var ett stigmatiserat tillstånd som ledde till en negativ inverkan på 

relationen mellan patienter och vårdpersonal (Mold & Forbes, 2013). 

 

11.1 Resultatdiskussion 
Ur författarnas studie framgick det att många patienter med övervikt eller fetma hade 

erfarenhet av brister i bemötandet av vårdpersonal. Brister i bemötandet visade sig bero 

på att vårdpersonal inte besatt eller delade med sig av den information som patienterna 

ville ta del av relaterat till deras viktproblematik. Författarna kom fram till att patienter 

erfor att de inte blev trodda eller lyssnade till. De hade även erfarenhet av vårdpersonal 

som genom sitt bemötande såg patienter som subjekt, lyssnade till dem och visade 

respekt. Resultatet som författarna fick fram i litteraturöversikten diskuterades emot 

Erikssons (2001)omvårdnads teori om lidande.  

 

Författarnas studie visade att patienter inte blev tagna på allvar när vårdpersonal inte 

ägnade tillräckligt med tid till att följa upp ett viktminskningsprogram. Patienter hade 

erfarenheter av att de blev annorlunda bemötta av vårdpersonal när de hade kränkande 

attityder som uppfattades som stötande mot dem. Eriksson (2001) menar att patienters 

värdighet kränks av vården i de situationer då de inte blir trodda eller tagna på allvar 

(Eriksson, 2001). Det är därför av betydelse att vårdpersonal tror på det som patienten 

yttrar, så att kränkningar inte uppstår i vården.  

 

I författarnas studie framkom det att patienters övervikt eller fetma inte togs på allvar 

när vårdpersonal var under tidspress och att detta kunde leda till att de blev hårdhänta
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och det psykiska stödet blev då begränsat. Eriksson (2001) skriver om fördömelse som 

är en annan typ av kränkning, då vårdpersonal i egenskap av sin auktoritet avgör vad 

som är bra för patienten. Vårdpersonals användning av auktoritet kan också ses som en 

maktutövning där patienten ses som den passiva och tillitsfulla individen som utelämnar 

sig till behandling (Eriksson, 2001). Detta styrks även utav Nortvedt och Grimen (2006) 

som menar att patienter som visar förtroende till vårdpersonal kan vara sårbara och att 

detta kan leda till att de blir utsatta för maktutövning. De skriver att makt skapar 

kunskap och kunskap skapar makt (Nortvedt & Grimen, 2006).  Vårdpersonal bör vara 

medveten om att de har den kunskap samt det stöd som patienten kan ha användning av 

för att patienten ska kunna få förbättrat hälsotillstånd och känna sig tillfredställda. 

Vårdpersonal bör däremot vara medveten om att det är patienten som bestämer vad 

denne vill göra med kunskapen och att det inte är vårdpersonal som ska bedöma vad 

som är rätt eller fel för patienten.   

 

Patienter i författarnas studie erfor att vårdpersonal inte trodde på det som patienten 

berättade och detta ledde till missnöje i behandlingen av övervikten eller fetman samt en 

känsla av maktlöshet av att patienterna inte kunde hantera sin egen situation. Resultatet 

i författarnas studie visade även att de patienter som kände sig lyssnade till och blev 

trodda på hade erfarenheter av att vårdpersonal bekräftade dem. När 

vårdpersonallyssnade till sina patienter hade patienterna erfarenheter av att lika makt 

mellan parterna uppkom, vilket även skapade tillit till vårdpersonalen. Tillit växte när 

vårdpersonal var ärliga och öppna inför vad patienten yttrade. De uppskattade när de 

själva fick sätta upp sina mål vilket ökade tilliten då de inte kände sig lika maktlösa.  

Dalhberg och Segesten (2010) skriver om delaktighet då de menar att när en person blir 

en patient sätts denne utanför sitt vanliga sammanhang, avskuren från relationer med 

andra människor och livet utanför sjukrummet. För patienter är det sålds viktigt att 

komma in i ett nytt och ett vårdande sammanhang där sårbarheten kan minska och 

frihetsgraderna öka. Med detta menar Dahlberg och Segesten (2010) att vårdpersonal 

gör patienten delaktig i sin hälso- och vårdprocess (Dalhberg & Segesten, 2010). 

Genom att vårdpersonal gör patienten delaktig i sin vårdprocess kan patientens känsla 

av maktlöshet och sårbarhet minska. Detta är av betydelse för att patienten ska få goda 

erfarenheter av vårdrelationen. 
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I studien kom författarna även fram till att patienter identifierade problem i 

kommunikationen med vårdpersonal, då de blivit missförstådda utav vårdpersonalen. 

Patienter uttryckte en brist av förståelse vilket ledde till att vårdpersonal sågs som 

respektösa, falska eller likgiltiga. För att patienterna skulle känna sig respekterade var 

det av betydelse att vårdpersonal bemötte dem med ödmjukhet och förståelse. När 

vårdpersonal visade respekt gentemot sina patienter så kände sig patienterna som 

subjekt och hela människor. Respekten som vårdpersonal ingav ledde till erfarenhet av 

tillfredställelse relaterat till hälsotillståndet. Fossum (2007) menar att genom att bemöta 

på ett värdigt sätt, innefattar det respekt och människovärde. Detta lägger grunden för 

det fortsatta förhållandet mellan vårdpersonal och patient, då en god vårdrelation kan 

uppstå (Fossum, 2007).    Det är därför av betydelse att vårdpersonal bemöter patienten 

på ett respektfullt sätt för att vårdpersonals missuppfattningar och brist på förståelse för 

patienten ska kunna minska i det vårdande mötet. 

 

Fossum (2007)  skriver även att bemötande handlar bland annat om hur samtal 

genomförs. I författarnas studie framgick att patienter uttryckte ett förakt när 

vårdpersonal använde sig utav begreppen övervikt och fetma i kommunikationen dem 

emellan. När information gavs om viktminskning minskade motivationen när 

vårdpersonal använde sig utav orden övervikt och fetma vilket även ledde till frustation 

och hopplöshet hos patienter. Det var viktigt att vårdpersonal gjorde patienter delaktiga 

i sina behandlingar, då en god kommunikation gav förutsättningar för att patienter ska 

kunna få individanpassad information, öka sina kunskaper samt känna sig trygga. Detta 

stryks av Eldh (2009) som menar att delaktighet, förutom medverkan i sin vård och 

behandling, även inbegriper att dela information och kunskap (Eldh, 2009). När 

vårdpersonal i författarnas studie informerade patienterna om vilka risker som kunde 

uppstå av övervikten kände sig vissa patienter motiverade till att gå ner i vikt tillskillnad 

från andra. Författarnas studie visade även att patienter hade erfarenheter av att tid var 

av betydelse för att kunna kommunicera med vårdpersonal om viktproblematiken. Det 

var viktigt att vårdpersonal kom med specifika råd över hur patienter skulle kunna 

uppnå viktminskning istället för att poängtera vikten av att gå ner i vikt. I 

kommunikationen tyckte patienterna att vårdpersonal skulle vara ärliga, tydliga och 

empatiska. Patienter hade erfarenheter av att vårdpersonal kunde vara otydliga i 

samtalet om vikt och hälsoproblem. Tilliten till information byggde på att patienterna 

litade på vårdpersonals kunskap och förklaringar. Hade vårdpersonal bristande kunskap 
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om behandlingar av övervikt och fetma, fick patienterna själva söka information och 

missnöjet växte då hos patienterna.  Vårdpersonal bör därför i kommunikationen vara 

öppna och ärliga men samtidigt uppmärksammade på hur mycket information och 

kunskap som patienten är villig att ta emot. En viktig faktor till att information och 

kunskap skulle kunna förmedlas i kommunikationen var att vårdpersonal hade tid att ta 

sig an patienten, något som vårdpersonal borde ha i åtanke i kommunikationen med 

patienten. 

 

I författarnas studie framkom det att när patienternas resultat inte ledde till det 

förväntade resultatet, tyckte patienterna att vårdpersonal skulle fråga dem vad de trodde 

att orsaken var till viktuppgången istället för att skylla det på patienterna. Stahre (2007) 

skriver om överviktsbehandling då man riktar fokus på beteendeförändring, något som 

har introducerats i hälso- sjukvården de senaste åren. Hon säger att fokus ligger allt för 

mycket på ätbeteendet och sällan på orsakerna till viktuppgången (Stahre, 2007). 

Vårdpersonal bör därför vara medveten om att orsaken till patientens viktuppgång kan 

vara av betydelse att tas upp i kommunikationen dem emellan för att patienten delaktig i 

sitt hälsotillstånd.  

 

Det framkom i författarnas studie att patienter med övervikt eller fetma ansåg att de inte 

behandlades annorlunda på grund av sin vikt och tyckte inte heller att de mottagit 

mindre omvårdnad än andra patienter. De kände sig inte orättvist behandlade i relation 

till deras storlek eller vikt. I en tidigare studie framkom dock motsatsen. Thomas, Hyde, 

Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) skriver att patienter med övervikt eller 

fetma uttryckte att de hade erfarenheter av förödmjukelse ifrån vårdpersonal och att de 

var orättvist behandlade relaterat till deras vikt. Vårdpersonal bör bemöta patienter 

utifrån samma förutsättningar så att förödmjukelse kan undvikas i vårdande 

sammanhang.  

 

I författarnas studie framkom det att patienter erfor att det värsta vårdpersonal kunde 

göra var att ignorera patienten. Eriksson (2001) skriver om den uteblivna vården som 

uppkommer när patienten nekas vårdande åtgärder, den uteblivna vården blir då en icke-

vård. Eriksson (2001)  menar att det som framförallt kännetecknar icke-vård är att inte 

se och inte ge. Det är därför viktigt att vårdpersonal är lyhörda och uppmärksamma 

inför sina patienter så att de inte känner sig åsidosatta. 
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11.2 Metoddiskussion 

I analysen ville författarna ta med så uppdaterad forskning som möjligt, då författarna 

valde att söka vetenskapliga studier som var publicerade mellan 2004 -2014. Forsberg 

och Wengström (2013) skriver att författarna till studien själva ska avgöra om 

forskningen är aktuell. Författarna anser att tio år var en bra gräns då det resulterade i ett 

hanterbart antal relevanta artiklar. Både empiriska studier med kvalitativ och kvantitativ 

ansats som var relevanta till vårt syfte inkluderades. Att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar stärker studiens trovärdighet eftersom studiens syfte kan 

belysas ur olika perspektiv. Detta kallas för metodtriangulering, vilket innebär att 

informationen analyseras var för sig och där efter jämförs för att se om resultaten pekar 

åt samma håll (Pilhammar, 2012). Östlundh (2012) skriver att tyngden av sökningen bör 

läggas på vetenskapligga studier hämtade från akademiska databaser, där vi valde att 

genomföra våra sökningar i tre olika databaser. Genom att olika databaser användes så 

stärktes studiens trovärdighet, eftersom utbudet av relevanta artiklar blev större 

(Axelsson, 2012). Författarna valde att använda sig av olika sökord beroende på vilken 

databas sökningen genomfördes i. Obesity användes i Cinahl och PsycInfo medan 

Overweight användes i PudMed. Obesity som sökord i Cinahl och PsycInfo innefattade 

patienter med både övervikt eller fetma. Anledningen till att vi inte valde sökordet 

Obesity i PubMed berodde på att denna databas då inte involverade patienter 

medövervikt utan enbart patienter med fetma. Hade Obesity använts i PubMed hade 

författarna gått miste om studier därför valde vi att genomföra sökningen med sökordet 

Overweight. Något som författarna kom på i efterhand var att de kunde använt sig utav 

båda sökorden i sökningen om vi hade kombinerat dem med OR, då sökningen hade 

givit träffar på artiklar som handlade om både övervikt eller fetma. Sökningarna gav en 

överblick över det valda ämnesområdet. De gav många träffar och en mängd 

sammanfattningar lästes igenom. Författarna valde att avgränsa sig ytterligare i 

artikelsökningen genom att exkludera forskning som berörde barn och ungdomar. 

Anledningen till att författarna inte ville inkludera forskning som berörde denna 

patientgrupps erfarenheter berodde på att det var ett mer specialiserat område inom 

omvårdand som inte riktade sig till allmänsjuksköterskor utan snarare till 

barnsjuksköterskor. Artiklar som var publicerade på annat språk än engelska 

exkluderades även från författarnas. Relevanta artiklar kan därför ha missats. 

Författarna anser att det kan minska trovärdigheten. Att inkludera artiklar publicerade 

på andra språk än engelska var dock ej genomförbart, då författarna endast behärskade 
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engelska och svenska. Att artiklar publicerade på svenska exkluderades medförde också 

att relevanta artiklar kan ha missats. En annan svaghet är att författarna inte har 

engelska som modersmål, vilket utgör en risk för feltolkning av texterna. Detta försökte 

emellertid författarna uppväga genom noggrann översättning genom ordböcker för att 

behålla de nyanser som kan förloras vid detta tillvägagångssätt. Författarna hade kunnat 

avgränsa sig ytterligare genom att minska på tidsintervallet men de valde behålla 

tidsintervallet mellan 2004-2014 med tanke på att data annars kunde gått mistes om. 

 

Insamlingen av studierna var tidskrävande när författarna skulle inkludera artiklar som 

var relevanta för studiens syfte. De omfattande systematiska sökningarna som 

författarna gjorde för att täcka in studiens syfte, stärker litteraturstudiens giltighet. 

Giltigheten är betydelsefull för litteraturstudiens trovärdighet. Den avgör hur väl 

resultaten stämmer överens med litteraturstudiens syfte samt hur sanna resultaten är 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Genom författarnas sökningar framkom inte 

enbart studier om patientperspektivet utan även vårdpersonals perspektiv på att ge vård 

till patienter med övervikt eller fetma. Detta kan ha berott på att sökorden inte var 

optimala till vår sökning som ville spegla patientperspektivet. Med tanke på att 

författarna fick fram ett stort utbud av studier genom sökningen var det av betydelse att 

studierna lästes igenom noggrant för att inga studier skulle gå mistes om. Friberg (2012) 

menar att studiernas resultat bör spegla det syfte som valts för litteraturöversikten. För 

att identifiera om valda studier svarade an till vårt syfte la vi tyngd på att analysera och 

kvalitetgranska valda studier för att säkerställa att den insamlade data var till 

författarnas förfogande. Studierna som granskades var genomförda i USA, Australien, 

Storbritannien, Tyskland och Norge. Att artiklar från olika delar av världen 

inkluderades medförde att studiens resultat fick en stor global spridning. Överförbarhet 

handlar om hur resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. En svaghet är 

att det kan vara svårt att avgöra överförbarheten av resultatet, beroende på skillnader 

mellan länderna, exempel levnadsstandard, kultur, och sjukvård (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). Vid granskningen av artiklarnas resultat framkom emellertid att 

resultaten pekade åt samma håll oberoende av var i världen patienterna bodde. Detta 

anser Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) stärker överförbarheten. En svaghet var 

att författarna inte hittade några studier som berörde den svenska omvårdnaden av 

patienter med övervikt eller fetma som berörde patientperspektivet.
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Författarna ansåg att syftet var främst besvarat utav kvalitativa studier men genom att 

sortera ut de innehåll som presenterades i text från de kvantitativa studierna valdes även 

dessa ut till analysen. Vid granskning av material användes SBU:s (2012) 

granskningsmall samt Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall. Författarna 

valde att genomföra granskningen genom olika mallar för att de var utformade på 

anpassbart vis till valda studier. Modifiering av granskningsmallarna utfördes då 

frågorna i mallarna inte var utförda i ett ja-, vet ej- eller nejsystem för att vi skulle 

kunna poängsätta frågorna. Genom modifieringen av granskningsmallarna finns en risk 

att kvalitetsbedömningen kan ha påverkats och att poängen som delades ut kan ha blivit 

annorlunda än om de ursprungliga mallarna använts. Författarna anser dock att 

skillnaden var marginell och att kvalitetsbedömningen påverkades obetydligt. Eftersom 

den ena granskningsmallen bestod av 21 frågor och den andra bestod av 26 frågor så 

bestämde författarna sig för att bedöma kvaliteten av studierna i procent. De fick fram 

att fem studier hade hög vetenskaplig kvalité och fyra studier fick medel vetenskaplig 

kvalité och de valde därför att inkludera alla artiklarna till sammanställningen av vårt 

resultat. Detta kan relateras till Axelsson (2012) som skriver att höga krav på studier 

höjer relevans och trovärdighet. En styrka i de studierna som författarna valde att 

involvera till litteraturöversikten var att alla hade godkännande från en etisk kommitté. 

Vid analys av data kunde likheter och skillnader ur tidigare studiers resultatdelar 

analyseras som ledde fram till att teman kunde sammanställas. En studie som valdes till 

analysen involverade vårdpersonal, patienter som var normalviktiga samt patienter med 

övervikt eller fetma. Denna studie inkluderades till analysen eftersom det gick att läsa ut 

vad patienterna med övervikt eller fetma hade erfarenheter av. Något som visade sig 

vara svårt var att hitta rätt formulering av det huvudsakliga innehållet när översättningen 

av valda studier skulle genomföras.  

 

Artiklarna innefattade vuxna patienter mellan 18-75 år, vilket är en styrka i studien då 

den ger en bredd i resultatet relaterat till vuxna patienter. En svaghet med denna 

litteraturöversikt var att studierna som involverades hade deltagare där majoriteten var 

kvinnor, vilket inte ger en bredd i det heterogena urvalet. En annan svaghet var att 

vårdpersonal som patienterna yttrade sig om till största del bestod av läkare, detta tycker 

författarna minskar överförbarheten av denna studie, då resultatet inte ger en rättvis bild 

av hur sjuksköterskor förhåller sig i bemötandet.
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12  Framtida forskning  
Litteraturöversiktens resultat belyser vikten av patienter med övervikt eller fetmas 

erfarenheter av bemötandet av vårdpersonal och hur de påverkade vårdrelationen dem 

emellan. I mötet med patienter med övervikt eller fetma var det viktigt att vårdpersonal 

bemötte dem med respekt, lyssnade till dem och trodde på dem. Mer omfattande studier 

om patienter med övervikt eller fetmas erfarenheter av bemötande av vårdpersonal 

krävs för att erhålla ny kunskap för att kunna bemöta de behov som finns hos patienter. 

Författarna anser också att forskning om vilken inverkan föreställningar s hos 

vårdpersonal om denna patientgrupp behövs för att vårdpersonal ska få bättre 

förutsättningar att möta patienter. Författarnas resultat visade att patienter med övervikt 

eller fetma ville finna grundorsaken till övervikten eller fetman. Författarna anser därför 

att vidare forskning även bör bedrivas på hur grundorsaken bör behandlas. Vidare 

forskning borde även bedrivas på hur patienter med övervikt eller fetma har erfarenheter 

av hur sjuksköterskans bemötande förhåller sig i vårdrelationen. 

 

13 Slutsats 
I resultatet framkom det att det var av betydelse att patienterna med övervikt eller fetma 

kände sig respekterade, lyssnade till och blev trodda i bemötandet av vårdpersonal. 

Bemötande som verktyg för att skapa en god vårdrelation med patienten är viktig i alla 

vårdsituationer och får inte glömmas bort. Patienter hade erfarenheter av att kränkningar 

uppstod när vårdpersonal inte tog patienterna på allvar. Det skulle därför kunna vara av 

betydelse att vårdpersonal fick handledning om hur denna patientgrupp vill bli bemött.
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15 Bilagor 

Bilaga 1: Sökstrategi 
 

Databas 

 
Sökord Antal 

träffar  

Antal lästa 

sammanfattningar 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

Artikelnummer 

Cinahl 

 

Obesity 5016 0 0 0 

 Attitude of 

health 

personnel 

4611 0 0 0 

 Obesity 

AND 

Attitude of 

health 

personnel 

34 34 4 4 

(1) (6) (7) (9) 

PubMed Overweight 

 

41 832 0 0 0 

 Attitude of 

health 

personnel 

20 628 0 0 0 

 Overweight 

AND 

Attitude of 

health 

personnel 

 

234 234 5 2 

(3) (5) 

PsycInfo 

 

Obesity 7679 0 0 0 

 Attitude of 

health 

personnel 

15 591 0 0 0 

 Obesity 

AND 

Attitude of 

health 

personnel 

165 165 7 3 

(2) (4) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga 2: Kvalitetsgranskning: kvantitativa artiklar – 
kvasiexperimentella studier (Forsberg & Wengström, 2008).  
 

Ja = 1 poäng Vet ej = 0 poäng Nej = 0 poäng 

 

 

Är syftet med studien väl beskriven? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är frågeställningen tydligt beskriven? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är inklusionskriterierna beskrivna? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är exklusionskriterierna beskrivna? 

 

Ja Vet ej Nej   Poäng 

Är urvalsmetoden väl beskriven? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Beskrivs det var undersökningen 

genomfördes? 

 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

 Poäng 

Beskrivs antal deltagare i 

undersökningen? 

 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

 

 Poäng 

Diskuterades reliabiliteten? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Diskuterades validiteten? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

 Poäng 

      

Fanns en bortfallsanalys? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Instämmer du med författarens slutsats? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Kan resultaten generaliseras till annan 

population? 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

Ska denna artikel inkluderas? 

 

Ja Vet ej Nej  Poäng 

 



  
 

 

 

Bilaga 3: Kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik – patientupplevelser (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, 2012). 

 

Ja = 1 poäng Vet ej = 0 poäng Nej = 0 poäng 

 

Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

Poäng 

Är urvalet relevant? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är urvalsförfarandet tydligt 

beskrivet? 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

 

 Poäng 

Är kontexten tydligt beskriven? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Finns relevant etiskt resonemang? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är relationen forskare/urval tydligt 

beskriven? 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

 Poäng 

Är datainsamlingen tydligt 

beskriven? 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

 Poäng 

Är datainsamlingen relevant? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Råder datamättnad? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till 

datainsamlingen? 

 

 

Ja 

 

 

Vet ej 

 

 

Nej 

  

 

 Poäng 

Är analysen tydligt beskriven? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är analysförfarandet relevant i 

relation till 

datainsamlingsmetoden? 

 

 

Ja 

 

 

Vet ej 

 

 

Nej 

  

 

 Poäng 

Råder analysmättnad? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till 

analysen? 

 

 

Ja 

 

 

Vet ej 

 

 

Nej 

  

 

 Poäng 

Är resultatet logiskt? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är resultatet begripligt? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är resultatet tydligt beskrivet? Ja Vet ej Nej  Poäng 



  
 

 

 

Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

Poäng 

Genereras hypotes/teori/modell? Ja Vet ej Nej  Poäng 

Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

 

 Poäng 

Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang kontext? 

 

Ja 

 

Vet ej 

 

Nej 

  

Poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga 4: Översiktstabell 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

1. Författare 

Brown, I., 

Thompson, 

J., Tod, A., & 

Jones, G.  

 

År 2006 

 

Land 

Storbritannie

n 

 

Tidsskrift 

The British 

Journal of 

General 

Practice 

 

Titel 

Primery care 

support for 

tackling 

obesity: a 

qualitative 

study of the 

perceptions of 

obese patients 

Att utforska 

överviktiga 

patienters 

erfarenheter 

och synpunkter 

av det stöd 

som erbjuds i 

primärvården. 

Kvalitativ  

 

Grounded theory  

 

Semistrukturerade 

intervjuer användes 

och utfördes i 

deltagarnas egna 

hem. 

Ändamålsenligt 

urval med 28 

deltagare, 10 män 

och 18 kvinnor. De 

var mellan 18 och 

75 år och hade ett 

BMI över 30 

kg/m
2
.  

Deltagarna kände en brist på 

resurser som vården kunde 

bistå med. De hade även 

erfarenheter av okänslighet i 

det stöd som gavs i 

vårdpersonals bemötande. De 

kände att vårdpersonal var 

tvetydliga i 

kommunikationen. Detta 

bidrog till att deltagarna 

kände ett eget personligt 

ansvar och de kände sig även 

stigmatiserade. En bra 

interaktion mellan patient och 

vårdpersonal gav enbart en 

minskad känsla av 

stigmatisering. 

 

 

 

 

 

85,7 % 

(18/21) 

Hög 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

2. Författare 

Sikorski, C., 

Riedel, C., 

Luppa, M., 

Schulze, B., 

Werner, P., 

Köning, H-

H., & Riedel-

Heller, S.G.  

 

År 2012  

 

Land 

Tyskland 

 

Tidsskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Public Health 

 

Titel 

Perception of 

overweight 

and obesity 

from different 

angles: A 

qualitative 

study 

Att förstå 

vardagliga 

föreställningar 

om 

viktfördomar 

och stereotyper 

i tre olika 

grupper; 

normalviktiga 

patienter, 

överviktiga 

patienter och 

vårdpersonal.  

Kvalitativ studie. 

 

Grounded theory 

 

Självraporterad 

data   

Det var tre 

fokusgrupper som 

var indelade i 

normalviktiga 

patienter, patienter 

med övervikt eller 

fetma samt 

vårdpersonal. 

Urvalet i 

fokusgrupperna var 

heterogent relaterat 

till ålder, kön och 

erfarenheter av 

övervikt eller 

fetma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna från fokusgruppen 

där patienter med övervikt 

eller fetma var involverade 

presenterades en definition av 

övervikt och fetma att detta 

tillstånd var subjektivt. 

Patienter med övervikt eller 

fetma tillskrivs i huvudsak 

negativa attributioner så som 

att de var slöa och viljesvaga. 

76 % 

(16/21) 

Medel 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

3. Författare 

Leske, S., 

Strodl, E., & 

Hou, X-Y. 

 

År 2012 

 

Land 

Australien 

 

Tidsskrift 

Patient 

Education and 

Counseling 

 

Titel 

Patient-

practitioner 

relationships 

desired by 

overweight/ob

ese adults 

Att identifiera 

egenskaper i 

relationen, 

mellan 

patienter med 

övervikt eller 

fetma och 

läkare, som 

kunde leda till 

att 

livsstilsförändr

ingar hos 

patienterna 

kunde 

genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ   

 

Grounded theory  

 

Semistrukturerade 

intervjuer användes 

och utfördes över 

telefon eller på 

universitet.   

21 vuxna 

människor med 

övervikt eller fetma 

varav 7 män och 14 

kvinnor. Åldern 

varierade mellan 

24-69 år. 

Deltagarnas BMI 

låg mellan 26-48 

kg/m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att en ett bra samarbete 

skulle kunna uppstå i 

relationen mellan patient och 

läkare borde egenskaper som 

tillit och tålamod finnas. 

Samarbetet är en utdragen 

process och kräver att 

patienten litar på sin läkare. 

80,9 % 

(17/21) 

Hög 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

4. Författare 

Malterud, K., 

& Ulriksen, 

K. 

 

År 2010 

 

Land Norge 

 

Tidsskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Primary Health 

Care 

 

Titel 

Obesity in 

general 

practice 

Att utforska 

överviktiga 

patienters 

erfarenheter av 

handledningen 

hos 

allmänläkaren 

relaterat till 

deras 

viktproblemati

k. 

Kvalitativ  

 

Fenomenologisk  

 

Intervjuerna bestod 

av öppna- 

ostrukturerade 

frågor. 

13 deltagare var 

uppdelade i två 

fokusgrupper. 

Deltagarna bestod 

av 8 kvinnor och 5 

män. De var i ålder 

mellan 30-55 år 

och BMI var över 

35 kg/m
2
. 

Patienter ville att deras 

allmänläkare införde deras 

viktproblem på ett schema. 

När de verkade motvillig till 

att gå ner i vikt, kunde det 

vara ett tecken på osäkerhet 

snarare än förnekelse av 

problemet. Allmänläkarens 

begränsade uppmärksamhet 

på fetma kunde leda till 

försummelse av patientens 

problem. Patienterna klagade 

på att allmänläkaren ofta 

visade otillräckligt 

engagemang eller kunskap 

om de resurser som fanns för 

behandling av fetma, ansvaret 

av information hade istället 

lagts över på patienten.  

 

 

 

 

 

85,7 % 

(18/21) 

Hög 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

5. Författare 

Merrill, E., & 

Grassley, J. 

 

År 2008 

 

Land USA 

 

Tidsskrift 

Journal of 

Advanced  

Nursing 

 

Titel 

Women’s 

stories of their 

experience as 

overweight 

patients 

Att belysa 

betydelsen av 

kvinnors 

erfarenheter 

som 

överviktiga 

patienter i sina 

möten med 

sjukvården och 

vårdgivare. 

Kvalitativ  

 

Hermeneutisk 

fenomenologisk  

 

Intervjuerna var 

ostrukturerade och 

utfördes 

individuellt med 

kvinnorna. 

8 kvinnor i åldrarna 

mellan 20-61 år 

och hade ett BMI 

över 25 kg/m
2
. 

Essensen av kvinnornas 

erfarenheter var den kamp de 

hade för att passa in i 

vårdutrymmet realterat till det 

fysiska rummet så som 

undersökningsrum. De kände 

att det var begränsat med tid 

och stöd från vårdpersonal. 

Kvinnorna kände sig även 

missförstådda då de ofta 

skämdes över att tala om sin 

vikt med läkare.  De hade 

erfarenheter av att inte känna 

sig som människor då 

stigmatisering över deras 

kroppsstorlek var involverat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,4 % 

(15/21) 

Medel 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

6. Författare 

Buxton, B.K., 

& Snethen, J. 

 

År 2013 

 

Land USA 

Tidsskrift 

Nursing 

Research 

 

Titel 

Obese 

Women´s 

Perceptions 

and 

Experiences of 

Healthcare and 

Primary Care 

Providers 

Att beskriva 

erfarenheter 

och 

uppfattningar 

om överviktiga 

kvinnor 

relaterat till 

stigmatisering 

i hälso-och 

sjukvården och 

från sina 

vårdgivare. 

Kvalitativ  

 

Fenomenologisk  

 

Intervjuerna var 

semistrukturerade. 

26 kvinnor som 

hade ett BMI över 

30 kg/m
2
. 

Kvinnorna i studien 

var mellan 27-66 

år.
 

 

Fyra teman framkom ur 

analysen av data: 

1) uppfattningar om hälso-

och sjukvård 

2) respektera mig som person  

3) om inrättande av en hälso-

anslutning 

4) självsäkerhet är nödvändig.  

Trots att stigma inte kom på 

tal av kvinnorna i denna 

studie, erkänner alla viss 

negativ behandling av 

vårdgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,7 % 

(18/21) 

Hög 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

7. Författare 

Friedman, 

K.E., 

Reichmann, 

S.K., 

Costanzo, 

P.R., Zelli, 

A., Ashmore, 

J.A., & 

Musante, G.J. 

 

År 2005 

 

Land USA 

 

Tidsskrift 

Obesity 

Research 

 

Titel 

Weight 

Stigmatization 

and 

Ideological 

Beliefs: 

Relation to 

Psychological 

Functioning in 

Obese Adults 

Att utvärdera 

förhållandet 

mellan 

viktstigmatiser

ing, 

föreställningar 

om vikt och 

psykologisk 

funktion hos 

vuxna som 

söker 

behandling. 

Kvantitativ 

 

Kvasiexperimentell 

 

Självrapporterade 

frågeformulär som 

baseras på 

mätningar av 

inställningar till 

vikt, tron på de 

möjligheterna att 

kontrollera vikten 

och förekomsten av 

viktbaserad 

stigmatisering. 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 deltagare varav 

24 män och 69 

kvinnor. De hade 

en medelålder 

53,56 och 

medelvärdet på 

BMI var 43,32 

kg/m
2
. 

Förekomesten av viktbaserad 

stigmatisering var vanliga 

erfarenheter hos deltagarna. 

Studien visade att patienter 

med depression, psykiskka 

symtom och patienter som 

hade 

kroppsuppfattningsskador 

associerade till detta. 

Patienter som hade dåligt 

självförtroende hade inte 

erfarenheter av viktbaserad 

stigmatisering.  Deltagarna 

hade negativ inställning om 

viktproblem associerat till 

ångest. 

80 % 

(21/26) 

Hög 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

8. Författare 

Gudzune, K., 

Huizinga, M., 

& Cooper, L. 

 

År 2011 

 

Land USA 

Tidsskrift 

Patient 

Education and 

Counseling 

 

Titel 

Impact of 

patient obesity 

on the patient-

provider 

relationship 

Att utforska 

om högt BMI 

hos patienter 

skulle vara 

negativt 

associerat i 

relationen 

mellan patient 

och läkare 

relaterat till 

kvaliteten i 

vården. 

Kvantitativ 

 

Kvasiexperimentell 

 

Intervjuerna 

utfördes over 

telefon och 

självrapporterad 

data av längd, vikt 

och BMI skickades 

in.  

6427 deltog i 

studien. 58 % var 

kvinnor och 42 % 

var män. De var 

över 18 år hade ett 

uträknat BMI samt 

svarat på alla 

frågor under 

intervjuen. De 

skulle även besökt 

en läkare under de 

senaste två åren.  

Några få skillnader framkom 

i jämförelsen av patienter 

med övervikt eller fetma och 

normalviktiga patienters 

kvalitet av vård i relation med 

läkare. I jämförelsen av 

patienter med övervikt eller 

fetma och normalviktiga 

patienter märktes inga 

skillnader av läkarens 

förklaringar av medicinska 

tillstånd eller respekten som 

läkaren förmedlade till 

patienten i bemötandet. 

Patienter med fetma hade 

erfarenheter av att de inte 

kunde dela med sig av sin oro 

i relationen med läkaren. 

Överviktiga patienter hade 

erfarenheter av att läkaren 

inte tog sig tid med dem.  

 

 

 

70 % 

(14/20) 

Medel 



  
 

 

 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

9. Författare 

Ward, S.H., 

Gray, A.M., 

& Paranjape, 

A. 

 

År 2009 

 

Land USA 

Tidsskrift 

Society of 

Genaral 

Internal 

Medicine 

 

Titel 

African 

Americans 

Perceptions of 

Physician 

Attempts to 

Address 

Obesity in the 

Primary Care 

Setting 

Att belysa 

patienters 

erfarenheter av 

läkarens 

betydelse i 

behandling av 

fetma och att 

identifiera 

specifika 

bemötanden 

hos läkare som 

kunde 

motivera 

patienter till 

viktnedgång.  

Kvalitativ  

 

Grounded theory  

 

Ostrukturerade 

frågor användes i 

intervjuerna då 

probing questions 

ställdes för att 

fördjupa samtalen.  

8 fokusgrupper 

med 2-12 deltagare 

i varje grupp. 

Totalt var det 43 

deltagare med 16 

män och 27 

kvinnor. Åldern 

varierade mellan 

30-64 år. De hade 

ett BMI mellan 

30,2-57,7 kg/m
2
. 

Fyra teman framkom:  

1) ogillade ordet fetma  

2) betydelsen av läkarens 

tillvägagångssätt och 

tidsplanering av att diskutera 

vikten  

3)betydelsen av ett personligt 

förhållningssätt i att diskutera 

frågor angående viktkontroll 

4) påverkan av ett skrämande 

bemötande. Inom alla teman 

identifierade deltagarna 

läkarens bemötande och om 

et uppfattades som 

motiverande eller som ett 

hinder för viktnedgång. 

76 % 

(16/21) 

Medel 



  
 

 

 

 

 


