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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Obesitas är ett globalt, växande folkhälsoproblem. Att vara både gravid och 

obese utgör en stor hälsorisk både för modern och barnet, vilket kräver specialiserad 

omvårdnad. Ett dilemma uppstår när sjukvårdspersonal ska ge god omvårdnad till denna 

patientgrupp då det saknas riktlinjer för hur de ska gå tillväga utan att kränka den gravida 

överviktiga kvinnan.   

SYFTE: Syftet var att belysa obesa gravida kvinnors upplevelser av omvårdnaden från 

sjukvårdspersonal. 

METOD: En litteraturstudie av kvalitativa och kvantitativa artiklar kring aktuellt 

forskningsområde. 

RESULTAT: Gravida kvinnor med obesitas har negativa upplevelser av omvårdnaden från 

sjukvårdspersonal. Vidare identifierades upplevelserna i att vara obese och gravid i fyra olika 

teman:Upplevelser av behandlingen, Stigmat kring obesitas, Bristande information och 

Bristande delaktighet. 

SLUTSATS: Gravida överviktiga kvinnors upplevelser av att vara både obese och gravid 

påverkas av bemötandet från sjukvårdspersonalen. Det generella stigmat kring obesitas 

genererar fördomar och negativa attityder hos vårdgivare och tar sig i uttryck i deras 

förhållningssätt gentemot patienterna. Den bristande omvårdnaden skapar en sämre 

vårdupplevelse för patientgruppen. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING: Ett behov av mer forskning som berör effektiva 

strategier för att minska förekomsten av obesitas under graviditeten är önskvärt. Likaså 

forskning som undersöker patienternas upplevelse av omvårdnaden som obese och gravid. 

Internationella och nationella riktlinjer för sjukvårdspersonal att följa beträffande 

omvårdnaden av gravida obesa kvinnor efterfrågas av vårdpersonal, vilket därför vidare 

forskning kring ämnet och problemet skulle vara välkommet.  

NYCKELORD: Obesitas, Övervikt, Gravid, Kvinna, Stigma, Förödmjukelse 

 



ABSTRACT 

BACKGROUND: Obesity is a global, growing public health problem. Being both pregnant 

and obese constitutes a major health risk for both the mother and the child, requiring 

specialized care. A dilemma arises when medical staff is to provide good care for this patient 

since there are no recommendations for how to approach the subject without humiliating the 

pregnant obese woman. 

AIM: The aim was to highlight Obese pregnant women's experiences of care from healthcare 

professionals. 

METHOD: A literature study of qualitative and quantitative articles on the current research 

area. 

FINDINGS: Pregnant women with obesity have negative experiences of the care provided by 

health care professionals. Furthermore, identified experiences of being obese and pregnant 

were described in four different themes: Experience of treatment, Thestigma of obesity, Lack 

of information and Lack of participation. 

CONCLUSION: Pregnant obese women's experiences of being both obese and pregnant 

were determined by the response from the health care professionals. The general stigma of 

obesity generates prejudices and negative attitudes from health care providers and expresses 

in their approach. The lack of quality of care creates negative experiences for the patient 

group. 

SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH: A need for more research on effective 

strategies to reduce the prevalence of obesity in pregnancy is desired. Similarly, research that 

examines patients' experience of care as obese and pregnant. International and national 

guidelines for medical staff to follow regarding the care of pregnant obese women are 

demanded by health professionals, which therefore further research on the topic and the issue 

is welcome. 

KEYWORDS: Obesity, Overweight, Pregnancy, Woman, Stigma, Humiliation 
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1. INTRODUKTION 

År 1997 fastställde World Health Organization (WHO) för första gången att vi lever i en 

global “obesitasepidemi”. Sedan dess har frekvensen av obesitas mer än fördubblats. År 2014 

beräknade WHO att över 600 miljoner vuxna människor led av obesitas. Det stigande antalet 

människor som lider av obesitas är en av vår tids stora, globala utmaningar (WHO, 2015,a). 

Till följd av detta har även antalet gravida med högt Body Mass Index (BMI) ökat, vilket är 

associerat med en ökad risk för komplikationer för såväl modern som barnet(Madan, Chen, 

Goodman, Davis, Allan &Dammann, 2010). Barnmorskor och annan vårdpersonal står nu 

inför en unik utmaning avseende omvårdnaden av gravida kvinnor med obesitas (Sellwood, 

2013). Samtidigt finns ett stigma runt obesitas i dagens samhälle, vilket uttrycks genom 

fördomar, fördömande kommentarer och svårigheteratt prata om ämnet övervikt. Studier visar 

att även vårdpersonal färgas av samhällets syn på obesitas, vilka beskriver att de upplever 

obesitas som ett svårt ämne att prata med patienter om (Giel, Zipfel, Alizadeh, Schäffeler, 

Zahn, Wessel, Hesse, Thiel & Thiel, 2012). Utifrån dessa grunder fick det oss att vilja titta 

närmare på hur stigmat kring obesitas tar sig uttryck i omvårdnaden av gravida kvinnor med 

obesitas. Forskningsunderlaget är begränsat kringhur gravida kvinnor som lider av obesitas 

själva upplever omvårdnaden från vårdpersonal, vilket fick oss att vilja lyfta ämnet. Vi vill 

därför genom en litteraturstudie undersöka vilken kunskap och vilka kunskapsluckor som 

tidigare forskning identifierat och belyst avseende gravida obesa kvinnors upplevelser av 

vårdpersonalens omvårdnad. 
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2. BAKGRUND 

Obesitas är en av vår tids stora utmaningar i det globala hälsoarbetet. Tillståndet är associerat 

med urbanisering och de globala förändringar som skett avseende tillgång på föda, matvanor 

och stillasittande leverne (WHO, 2015,a). Obesitas ses inte som en sjukdom i sig. Likväl finns 

det en stark korrelation mellan obesitas och ökad risk för att drabbas av sjukdomar eller 

komplikationer till följd av grav övervikt (WHO, 2015,b). I takt med den ökade frekvensen av 

obesitas i samhället, förekommer människor som lider av obesitas inom all form av hälso- och 

sjukvård (Sellwood, 2013). Idag dör fler människor i hög- och medelinkomstländer i 

sjukdomar kopplade till obesitas än till följd av undervikt (WHO, 2015,c).  

2.1.1 Obesitas 

Beteckningen och klassificeringen av obesitas, inkluderar en samlad bedömning av 

nutritionsstatus, total kroppsfett och BMI (Johnson, Rottier, Luellwitz&Kirby, 2009).  BMI är 

en förkortning av begreppet Body Mass Index, vilket är ett index som används för att 

klassificera under-och övervikt. Det beräknas genom att ta kroppsvikten i kilogram dividerad 

med längden i kvadratmeter. Rekommenderat BMI är ett index mellan 19,8-24,9 och obesitas 

kännetecknas av ett BMI > 30. Obesitas definieras även som en abnorm eller överdriven 

ansamling fett som negativt kan påverka hälsan (WHO, 2015,c). Således löper människor som 

är obesa, en högre risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, hypertoni och 

hyperlipidemi (Choi, Han, Roh, 2014). Obesitas är även kopplat till en ökad risk för 

komplikationer som blodproppar, blödningar och infektioner samt en ökad risk för att dö i 

förtid (Johnson et al., 2009).   

2.1.2 Hälsorisker och ohälsa kopplat till obesitas 

Människor med ett BMI över 30 lider i större utsträckningav dålig självkänsla, depression, 

ätstörningar och social isolering än människor med ett normalt BMI (WHO, 2015, c). Enligt 

Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) har denna grupp av människor 

även större svårigheter i att etablera relationer med andra personer, än vad människor med ett 

BMI under 25 har. En studie av Giel et al., (2012) menar att grundorsaken till den onormalt 

stora övervikten ofta bottnar sig i andra sjukdomar och olika psykiska och sociala problem.  

Stigmatisering kan innebär att människor blir sammansatta i grupper av sociala kategorier, i 

detta fall obesa människor som grupp, vilka fördöms som avvikande från samhällsnormen 

(Bryne, 2000). Stigmatiseringen kring obesitas är till stor del kopplat till utseende, ohälsa och 



3 

samhällskostnader. Detta kan innebära ett nedvärderande utpekande och förakt från samhället 

mot obesa människor (Thomas et al., 2008). Människor som lider av obesitas upplever ofta 

tidigt stigmat kring sin övervikt då de ofta blir diskriminerade redan i barndomen. Inte sällan 

blirungdomar retade eller mobbade för sin övervikt och för många ger det obehagliga minnen 

som leder till långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Även om de senare lyckas bli av med 

sin stora övervikt, så lever känslorna kvar (Thomas et al., 2008).Människor med ett BMI över 

30 lever ofta med en konstant medvetenhet och oro kring sin vikt som tar sig uttryck i skuld 

och skam, vilket är associerat till samhällets syns på övervikt. Skulden kan bottna sig i att 

sjukvårdspersonal eller media talar om den börda som obesa människor blir för samhället 

(Giel et al., 2012). Både obesa kvinnor och män bevittnar dock att hälso- och 

sjukvårdspersonal sällan tar upp ämnet eller griper tag i problemområdet, utan de får ofta själv 

ta ansvar för att föra ämnet på tal. Inte sällan upplever obesa personer även att 

sjukvårdspersonalen medikaliserar deras överviktiga kropp, på ett vis som särar kroppen från 

själen, som att det är något det går att finna ett botemedel eller medicin emot. Det finns en 

tydligolust från överviktiga människor mot ordet obesitas då samhället och sjukvården 

benämner ordet som en medicinsk term med en negativ klang. Att vara obese beskriver många 

med känslor av frustration, då de konstant blir tillrättavisade om att de bör minska sin 

övervikt, men samtidigt inte får det stöd eller specialiserad hjälp om hur de ska klara av att 

förändra sin situation (Thomas et al., 2008). Studien av Giel et al., (2012) visar på att en så 

kraftig viktuppgång ofta är av mångfasetterad orsakoch kräver personcentrerad behandling.  

2.1.3 Hälsorisker kopplat till obesitas under graviditeten 

Har en kvinna i det prenatala stadiet, ett BMI över 30 under den första kontakten med 

mödravården, klassificeras hon som obese (Kirk, Cramm, Price, Penney, Jarvie&Poer, 2010). 

Obesitas under graviditeten utsätter både modern och barnet för hälsorisker. Följaktligen bör 

kvinnorna klassificeras som högriskpatienter, då en specifik förståelse för de fysiska 

förändringar som uppstår hos denna patientgrupp krävs av vårdpersonalen (Singleton 

&Furber, 2014). På grund av de fysiologiska förändringar som uppkommer löper gravida 

kvinnor som är obesaen större risk att drabbas av medicinska eller obstetriska komplikationer 

både under och i efterloppet av graviditeten, Andningssystemet, det kardiovaskulära systemet 

och mag/tarmsystemet är tre vitala system som påverkas under detta tillstånd, vilket kan hota 

patientgruppens hälsotillstånd. Påverkan på systemen kan innebära att kvinnorna drabbas av 

hypertoni, preeklampsi graviditetsrelaterad diabetes och kardiovaskulära sjukdomstillstånd. 
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Förekomsten av graviditetsrelaterad diabetes är 15 gånger större och risken att utveckla 

preeklampsi är fem gånger så stor som hos normalviktiga gravida kvinnor (Johnson et al., 

2009). Den ökade prevalensen av kejsarsnitt bland obesa kvinnor är en följd av det ökade 

risktillståndet och att dessa kvinnor har svårare att föda vaginalt (Irwin, 2010). Kejsarsnitt i 

sin tur ökar risken för infektioner som till exempel endometrit, samt andra komplikationer 

(Johnson et al., 2009).  De komplikationer som uppstår i samband med obesitas hos den 

blivande modern, kan även leda till malformationer hos fostret. Malformationer på fostret kan 

vara svårt att åskådliggöra hos gravida kvinnor som har ett BMI som överstiger det normala. 

Det kan exempelvis vara svårt att se fetala kardiovaskulära avvikelser trots att avancerat 

ultraljud tillämpas (Morin & Reilly, 2007).  

På grund av de ökade hälsoriskerna och komplikationerna för obesa kvinnor under 

graviditeten, behöver de speciell rådgivning om de potentiella riskerna rörande modern och 

barnet (Irwin, 2010). Det är även viktigt att sjukvårdspersonalen försäkrar sig om att modern 

inser riskerna beträffande det ökade rikstillståndet. I alla vårdinrättningar krävs likaså 

speciella åtgärder för att möta de behov som efterfrågas när det gäller den omgivande miljön 

(Morin & Reilly, 2007).  

2.2.1 Omvårdnad för gravida kvinnor med obesitas 

Enligt en studie av Mold och Forbes (2013) förknippas obesitas ofta med en sämre livskvalitet 

och psykiska besvär. En sämre livskvalitet kan till exempel ta sig i uttryck i en depression. 

Gravida kvinnor med ett BMI > 30 löper dubbelt så stor risk att drabbas av en depression 

postpartum jämfört med gravida kvinnor som har ett normalt BMI. Emotionell och traumatisk 

stress är två faktorer som dessa överviktiga kvinnor upplever under sin graviditet, vilket inte 

är lika förekommande hos icke obesa kvinnor (Morin & Reilly, 2007).  

Viktiga faktorer som avgör omvårdnadens kvalité och människors erfarenheter och 

upplevelser av den är effektiva kommunikationsstrategier, information, delaktighet, kunskap 

och närvaro av ett vårdteam (Dahlberg & Aune, 2013). 

2.2.2 Kommunikation och Information 

Effektiva kommunikationsstrategier, ett etablerat begrepp som visar att kvalité i 

kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare är betydelsefullt för god omvårdnad och 

ett gott vårdmöte. Det finns ett brett spektrum av faktorer som påverkar begreppet 
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kommunikation där vårdpersonalen har en nyckelroll i mötet för effektiv kommunikation.  

Olika bestämningsfaktorerna som kan avgör kvalitén i kommunikationen innefattar bland 

annat att lyssna, ha ögonkontakt, beröra patienten, visa att det finns tid, vilket är vitalt i en 

patientcentrerad vård. Ler vårdpersonalen, småpratar och berör patienten förknippas detta 

med ett trevligt förhållningssätt. En bred och specialiserad kunskap i ämnet som informeras 

till patienten är en annan viktig aspekt för bra kommunikation. Att inkludera patienten i 

samtal med vårdpersonalen är ytterligare en förutsättning för effektiv kommunikation. Har 

vårdpersonalenettförhållningsätt som ger ökad kunskap, skapar delaktighet och en förståelse 

för patientens situation leder det ofta till en god vårdkontakt och förutsättningar för ett 

optimalt bemötande (O’Hagan, Manias, Elder, Pill, Woodward-Kron, McNamara, Webb 

&McColl, 2014). 

En god kommunikation påverkas av hur information utbyts mellan vårdpersonal och patient. 

Information är en viktig del i hur vårdrelationen och vården upplevs för patienten, då det till 

exempel krävs fasthet och stadga när information ges. Sjukvårdspersonalen måste ge 

konsekvent information som är sammanhängande och varken vilseledande eller missvisande 

(Jenkins, Ford, Todd, Morris & Roberts, 2015). En annan viktig faktor bortsett från 

konsekvent informationsöverföring, som inverkar på patientens erfarenhet av god vård, är 

vårdpersonalens attityd till att dela sin kunskap. Information om sjukdomsläget är viktigt för 

att patienten ska kunna känna patientdelaktighet samt för att utesluta oro och ångest som 

annars kan uppstå (Nygårdh, Malm, Wikby& Ahlström, 2012). 

2.2.3 Delaktighet 

Delaktighet inom vården kan vara nödvändigt för att patienten ska erfara en god omvårdnad. 

Sjukvårdspersonalen har ett ansvar att hjälpa patienten att förstärka viljan för exempelvis en 

bra förändring samt att ge återkoppling och stöd. Personalen har också ett ansvar att delge 

information om eventuella risker eller komplikationer i ett sjukdomstillstånd, vilket också är 

en förutsättande faktor för patientdelaktighet (Powell & Hughes, 2012). Vidare skapar 

patientdelaktighet förutsättningar för en vårdrelation som är viktigt för bra och positiva 

upplevelser av vården.En vårdrelation karaktäriseras av tillit, ömsesidigt beroende samt nära 

bekantskap. För att en vårdrelation ska uppstå krävs kontinuitet i vården, alltså att vårdtagaren 

får möjlighet att träffa en och samma vårdgivare, eventuellt ett mindre vårdteam. Ett mindre 

och mer samlat vårdteam ökar chanserna för en kontinuerlig och konstant övervakning samt 
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en stabilitet i uppföljningen (Jenkins et al., 2015). I Dahlberg & Aunes (2013) studie är 

holism vitalt för att en vårdrelation ska uppstå. Ett holistiskt förhållningssätt där 

sjukvårdspersonalen ser hela patienten, ger möjligheter för personlig utveckling hos 

vårdtagaren. En annan viktig beståndsdel för uppkomst av en vårdrelation är att 

vårdpersonalen bör lyssna till patientens historia och upplevelse. 

2.2.4 Normalitet 

Normalitet beskriver Piuva (2010) som ett flerdimensionerat begrepp av sociala värderingar 

och beräkningar som tillsammans med tolkningar skapar ett förväntat beteende. Ofta används 

normalitet som en definition på god hälsa inom sjukvården. Obesitas klassificeras som en 

avvikelse från normen, vilket kan resultera i omvårdnadsproblematik, då strävan efter 

normalitet kan exkludera det avvikande. Följderna kan istället bli en ökad stigmatisering (Giel 

et al., 2012).  Inom mödravården, beskriver Singleton och Furber (2014) att begreppet ofta 

används av barnmorskor utifrån en agenda där fokus ligger på att ge gravida kvinnor en 

normal graviditet och förlossning.  
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3. PROBLEMFORMULERING 

I takt med att frekvensen av obesitas bland människor stiger i världen, följer antalet gravida 

kvinnor med obesitas efter. Att vara obese och gravid kan innebär ökade hälsorisker och 

komplikationer för både kvinnan och barnet. Följaktligen kan dessa kvinnor behöva en mer 

anpassad form av omvårdnad och information om hälsoriskerna av obesitas undergraviditeten 

än icke obesa gravida kvinnor. Vårdpersonalen står därför inför en unik utmaning i att ge 

gravida obesa kvinnor en optimal omvårdnad. Dock är stigmatiseringen kring obesitas stor 

och ämnet tabubelagt, vilket även sjukvården drabbas av. Sjukvårdspersonalen upplever en 

utmaning i kommunikationen kring obesitas, samt en större utmaning i omvårdnaden av 

kvinnor med obesitas. Utifrån dessa grunder vill vi genom en litteraturstudie undersöka 

gravida obesa kvinnors upplevelse av vården.  

4. SYFTE 

Syftet var att belysa obesa gravida kvinnors upplevelser av omvårdnaden 

frånsjukvårdspersonal. 

5. METOD 

5.1 Design 

En litteraturstudie har genomförts där vetenskapliga artiklar har valts ut av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär.Urvalet av artiklar, med olika ansats, gav en forskningsöversikt av det 

aktuella kunskapsläget om hur gravida kvinnor med obesitas upplever omvårdnaden från 

vårdpersonalen. I den här litteraturstudien följs Forsbergs och Wengströms (2013) allmänna 

rekommendationer om hur ett arbete bör utformas och dokumenteras. Alla centrala delar som 

syfte, metod, resultat, analys, konklusion och diskussion beskrivs (Forsberg &Wengström, 

2013). 

5.2 Urval 

Inklusionskriteriernainnefattade enbart “peerrewiewed” artiklar som var publicerade inom 

de senaste 10 åren för att beskriva det senaste resultatet av samtida forskning (Forsberg 

&Wengström, 2013). För full förståelse av innehållet i artiklarna begränsades språket i 

artiklarna till Engelska och Svenska. En ökad frekvens av obesitas bland människor syns i 

hela världen, även bland låginkomstländer. Emellertid är obesitas i större utsträckning är ett 
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folkhälsoproblem inom den västerländska världen (WHO, 2015,a), vilket begränsade urvalet 

till artiklar från Europa, Australien och Nya Zeeland, samt USA och Kanada. Ett första urval 

gjordes genom att titeln av sökningarna överskådligt lästes igenom. Om titeln på artikeln 

innehöll något av vår studieförutbestämda nyckelorden lästes “abstract” och “results”. De 

artiklar som uppfyllde litteraturstudiens syfte och nyckelord lästes igenom grundligare. Det 

slutliga urvalet av artiklar tillhandahölls i den litteratur som efter granskning fortfarande 

ansågs relevant för syftet och studien (Friberg, 2012). I appendix 1.1 och appendix 1.2 finns 

de 10 artiklar som uppfyller urvalskriterierna. De är också bedömda till medel eller hög 

kvalité enligt Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer för kvalitetsbedömning.  

 

Exklusionskriteriervar artiklar som ej var godkända av en etisk kommitté eller att etiska 

noggranna överväganden saknades. Likaså exkluderades artiklar som inte var utformade med 

ett vetenskapligt upplägg med bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats (Forsberg 

&Wengström, 2013). 

5.3 Datainsamlingsmetod 

För sökandet av litteratur till denna studie har databasen EBSCO Discovery och Midwifery 

använts med anledning av att de innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar aktuella för 

studiens ämne (tabell 1)(Forsberg &Wengström, 2013). Sökorden har valts ut av författarna 

för att de ska överensstämma med studiens syfte och relevans. I kombination med 

“Satisfactionwithcare” har sökorden “obese”, “women” och “pregnancy” använts. Likaså har 

“pregnant womanexperience” kombinerats med sökorden “obesity” och “caring”. Antalet 

sökord kompletterades med relaterade nyckelord funna i artiklar under sökningens gång. 

Vidare valdes sökorden “attitude” och “stories” ut då författarna fann att andra vetenskapliga 

artiklar som behandlade obesitas under graviditeten, ofta tog upp de här två nyckelorden i sina 

artiklar (Friberg, 2012). 
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Tabell 1. Sökmatris 

DATABAS SÖKORD TITEL TRÄFFAR GRANSKADE 
ARTIKLAR 

UTVALDA 
ARTIKLAR 

FÖRFATTARE 

EBSCO Satisfaction 
with care, 
obese 
women, 
pregnancy  

”Mighty mums- An 
antenatal health 

care intervention 
can reduce 

gestational weight 
gain in women 

obesity” 

489 489                2  (Haby et al., 2015) 
(Hildingson& 

Thomas, 2012)  

 

EBSCO Pregnant 
woman 
experience, 
obesity, 
caring 

”The experience of 
pregnant women with 

a BMI>30kg/m2 of 
their encounters with 

health care 
professionals” 

”Overweith and obese 
women’s perceptions 
abou making healthy 

changes during 
pregnancy” 

”Caring for Obese 
pregnant women” 

344 344             3 (Lindhardt et al, 
2013) 
 
 
 
 

(Sui et al., 2012) 
 
 

(Morin & Reilly., 
2007) 

 

EBSCO Maternal 
obesity, 
attitude, 
midwifery 
(SO journal 
title/source) 

”Maternal obesity 
in pregnancy: 

Women’s 
understanding of 

risk” 

76 76               1 (Keely et al., 2011)  

EBSCO Women's 
stories, 
experience, 
obese 
women 

”Women’s stories 
of their experiences 

as overweigth 
patients” 

228 228              1 (Merill&Grassley., 
2008) 

 

EBSCO Obesity 
pregnant 
women, Care, 
Midwifery - 
(SO journal 
title/source) 

”Perinatal 
outcomes and 

satisfaction with 
care in women with 

high BMI” 

64 64                1 (Hildingsson & 
Thomas, 2012) 

 

EBSCO MaternalObe
sity, 
Humiliation 

”The experience of 
pregnant women with 

a BMI>30kg/m2 of 
their encounters with 

health care 
professionals” 

 

14 14                 1 (Lindhardt et al., 
2013) 

 

MIDWIFERY 
JOURNAL 

Obese 
pregnant 
women 

”Obese women’s 
experiences of 
encouters with 

midwives and 
physicians during 

pregnancy and 
childbirth” 

101 101                1 (Nyman et al., 
2008) 

 

      

5.4 Dataanalys 

Urvalet av artiklar sammanställdes i en detaljerad matris enligt Forsberg &Wengström (2013) 

för att skapa en bättre överblick (se appendix 1.1 & appendix 1.2). Då litteraturstudien 

inkluderar studier med olika ansats presenterar vi artiklarna från de kvantitativa respektive 
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kvalitativa studierna i två separata matriser. I matriserna presenterades artiklarnas metod, 

design, resultat och kvalité. Artiklarna lästes enskilt igenom ett flertal gånger författarna 

emellan för att sedan tillsammans diskutera fram det resultat i artiklarna som var relevant för 

vårt syfte.Från det framtagna resultatet kunde författarna urskilja olika teman. De teman som 

valdes ut var de som var mest förekommande i artiklarna. Djupare analyser och diskussioner, 

författarna emellan, genomfördes genomgående under urvalet och hade stor betydelse för att 

kontrollera att rätt material placerades under rätt tema. Fyra olika, återkommande teman 

återfanns (se Tabell 2 och Tabell 3), vilket presenteras i resultatet under fyra rubriker. Vidare 

analyserades artiklarnas bevisvärde utifrån Forsberg &Wengströms (2013) “Checklista för 

kvalitativa artiklar” respektive “Checklista för kvantitativa artiklar”. Genom checklistorna 

diskuteradeförfattarna b.la artiklarna relevans och trovärdighet utefter vald ansats, metod, 

design, syfte och resultat, samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn. Slutligen resulterade 

det i en bedömning i huruvida artiklarna ansågs hålla en hög, medel eller låg kvalité.  

5.5 Etiska aspekter 

Tidigare forskning som har använts i denna studie har fått tillstånd av en etisk kommitté eller 

där etiska överväganden har gjorts och på så sätt följt de rekommenderade riktlinjerna 

(Wallengren & Henricson, 2013). Till följd av stigmatiseringen kring ordet fetma har vi 

istället valt att använda ordet övervikt och obesitas vid benämning av den överviktiga 

kvinnan. Obesitas är också kopplat till negativa associationer för överviktiga människor 

(Thomas et al., 2008), men då ordet definierar en kraftig övervikt i medicinska termer har vi 

trots allt valt att använda det. 
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6. RESULTAT 

För presentation av artiklarna, se artikelmatris bilaga 1. Nedan följer presentation av resultatet 

indelat i de fyra olika identifierade teman. Tema 1:Upplevelser av behandlingen, Tema 2: 

Stigmat kring obesitas, Tema 3: Bristande information och Tema 4: Bristande delaktighet. 
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Tabell 2. Tematabell över de kvalitativa artiklarna 

Tema→   

Artikel ↓ 

Upplevelser av 

behandlingen 

Stigmat kring 

obesitas 

Bristande 

information 

Bristande 

delaktighet 

1. 

Furber& McGowan, 2011:”A 

qualitative study of the experiences of 

women who are obese and pregnant” 

x x x  

2. 
Nyman, Prebensen&Flensner, 

2008: ”Obese women’s 

experiences of encounters with 

midwives and physicians during 

pregnancy and childbirth” 

x x  x 

3. 

Schmied, Duff, Dahlen, Mills, Kolt, 

2011:”Not waving but drowning: a 

study of the experiencea and 

concerns of midwives and othe health 

professionals caring for obese 

childbearing women” 

x x x  

4. 

Keely, Gunning & Denison, 2011: 

”Maternal obesity in pregnancy: 

Women’s understanding of risks” 

 x x x 

5. 

Lindhardt, Mogensen, Lamont 

&Joergenseen, 2013: ”The 

experience of women with a 

bodymassindex>30kg/m2 of their 

encounters with helath care 

professionals” 

x x x  

6. 

Merrill & Grassley, 2008: 

”Womens’s stories of their 

experiences as overweight 

patients” 

x x   

7. 

Heslehurst, Moore, Rankin, Ells, 

Wilkinson&Summerbell, 2011: 

“How can maternity services be 

developed to effectively address 

maternal obesity?” 

x x   

*Tabellen visar de valda teman som identifierats ur artiklarnas resultat. De teman som återfanns i artiklarna  har markerats 

i tabellen.  
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Tabell 3. Tematabell över kvantitativa artiklar 

Tema→   

Artikel ↓ 

Upplevelser av 

behandlingen 

Stigmat kring 

obesitas 

Bristande 

information 

Bristande 

delaktighet 

1. 

Haby, Glantz, Hanas&Premberg, 

2015: ”Migthy mums – An antenatal 

health care intervention can reduce 

gestational weight gain in women 

with obesity” 

 x   

2. 

Sui, Turnbull & Dodd, 2012: 

”Overweight and obese women’s 

perceptions about making healthy 

change during pregnancy” 

 x x  

3. 

Hildingsson& Thomas, 2012: 

”Perinatal outcomes and 

satisfactions with care in women with 

a hight body mass index” 

 x  X 

*Tabellen visar de valda teman som identifierats ur artiklarnas resultat. De tema som återfanns i artiklarna har markerats i 

tabellen. 

6.1 Upplevelser av behandlingen 

Ett återkommande ämne somåterfanns i artiklarna var att gravida kvinnor med ett BMI över 

30 upplevde sig förödmjukade av vårdpersonalen under sin behandling. Sex av sju kvalitativa 

artiklar beskrev att kvinnorna fick utstå kränkande kommentarer kring sin övervikt och att de 

upplevde djup förödmjukelse när instrumenten inte alltid var anpassade för deras vikt. I 

motsats framkom det i de kvantitativa artiklarna, att kvinnorna upplevde sig väl bemötta i 

samband med sin behandling.    

6.1.1 God behandling 

De kvantitativa studierna påvisar att obesa kvinnor generellt är nöjda med sin behandling 

under graviditeten. Deltagarna i Sui, Turnbull och Dodd (2013) uppger att de i stor 

utsträckning upplever en bra behandling. Många av kvinnorna beskriver att 

sjukvårdspersonalen är hjälpsam och att de blir bemötta med ett leende, som genererar en 

känsla av att vårdpersonalen anstränger sig för att skapa ett gott vårdmöte. Det bekräftar även 
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den svenska studien av Hildingsson och Thomas (2012) som undersökte två grupper av 

gravida kvinnor, en med normalt BMI och en med högt BMI, där ingen större avvikelse 

framkommer mellan de båda grupperna i deras upplevelse av omvårdnaden.  88,6 % av 

kvinnorna med ett normalt BMI respektive 86,3 % av kvinnorna med ett BMI> 30, var 

överlag nöjda med den vård de fick. I samma studie uppkommer det dock att gravida 

kvinnorna med högre BMI upplever sämre kontinuitet i vårdrelationen jämfört med gravida 

kvinnorna med rekommenderat BMI. Haby et al. (2015) undersökte, genom en intervention, 

effekten på längden av mödravårdsbesök för gravida kvinnor med obesitas. Antalet besök för 

både interventionsgruppen och kontrollgruppen var densamma, men interventionsgruppen 

fick 60 extra minuter med sin barnmorska, samt tillgång till diskussionsgrupper och andra 

viktreducerande hjälpmedel som exempelvis gångstavar. Kvinnorna beskrev att den extra 

tiden med barnmorskan och mötet med andra obesa kvinnor i grupp under graviditeten gav en 

ökad trygghet och förståelse kring sin hälsosituation. Många av kvinnorna nämnde även att de 

blev mer motiverade att gå ner i vikt, vilket även syntes i resultatet där obesa kvinnorna i 

interventionsgruppen hade en lägre viktuppgång under sin graviditet och vissa påvisade till 

och med en viktnedgång. De kvinnorna i kontrollgruppen som inte fick den extra tiden och 

andra hjälpmedel påvisade inte alls samma goda resultat som interventionsgruppen och 

uppgav i större utsträckning upplevelser av missnöje och förödmjukelse relaterat till 

behandlingen från mödravården.  

 

6.1.2 Förödmjukad i behandlingen 

I en studie av Merrill och Grassley (2008) upplever obesa kvinnor sig förödmjukade av 

sjukvårdspersonalen under sin graviditet. Andraobesakvinnor berättar att de någon gång under 

sin graviditet utsatts för negativa attityder från vårdpersonalen. De kvinnorna förknippar 

besöken hos mödravården med olust då de ofta får utstå nedvärderande kommentarer och 

åsikter. Under samtalen och undersökningarna upplever obesa kvinnor att de får ta emot 

förolämpningar på grund av sin kroppsstorlek (Heslehurst, Moore, Rankin, Ells, Wilkinson 

&Summberbell, 2011). Andra orsaker till att kvinnorna upplever besöken som 

förödmjukande, är att de varken blir förberedda på eller informerade om att det kan finnas 

svårigheter med att genomföra olika undersökningar på grund av deras övervikt (Lindhardt, 

Mogensen, Lamont&Joergenseen, 2013). Kvinnorna beskriver scenarion där barnmorskan 

beklagat sig över deras övervikt, då den komplicerat undersökningarna och kontrollerna för 

dem (Furber&McGowan, 2011). Andra kvinnor beskriver hur personalen förmedlar 
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uppgivenhet och chock när de träffar dem (Schmied, Duff, Dahlen, Mills & Kolt, 2011). Att 

ständigt bli dömd och kritiserad utifrån sin kroppsstorlek, berättar kvinnorna, skapar en känsla 

av att inte bli sedd som andra kvinnor (Nyman, Prebensen&Flensner, 2008). Frånvaro av 

holism är en annan känsla som en del obesa kvinnor upplever. Barnmorskornas fokus har 

nästan uteslutande legat på fostrets välmående och eventuella risker, på bekostnad av moderns 

hälsorisker och känslor. Andra kvinnor blir mest förödmjukade av att de upplever att 

barnmorskan separerar deras kropp från deras känslor då kroppen beskrivs som något som 

inte är en del av deras person (Haby, Glantz, Hanas&Premberg, 2015).  

 

6.2 Stigmat kring obesitas 

Samtliga kvalitativa och kvantitativa artiklar beskriver att obesa kvinnor upplever skuld och 

skam kring sin vikt kopplat till stigmatiseringen av obesitas.  

Flertalet kvinnor beskriver hur de i sjukvården möts av negativa attityder, stereotypa 

föreställningar och fördomsfulla kommentarer på grund av att de är obesa och gravida 

(Merill&Grassley, 2008). Många uttrycker en rädsla inför vårdmötet, då mötet mellan 

parterna genererar obehag orsakat av, förutfattade meningar och dålig förståelse för hur det är 

att vara överviktig (Schmied et al., 2011). Kvinnorna berättar hur de redan lever med en 

konstant medvetenhet om sin övervikt och därför upplever obehag i sociala sammanhang. Att 

sedan mötet med vården under graviditeten förstärker och befäster dessa känslor skapar stor 

besvikelse på sjukvården. Ordet obesitas väcker negativa associationer hos en del av 

kvinnorna. En patient uttrycker stor sårbarhet beträffande alla sorts kommentarer som 

inkluderar just ordet obesitas (Nyman et al., 2010). Andra kvinnor beskriver hur det 

stereotypa bemötandet i vården, skapar känslor av att inte “passa in” i normen 

(Furber&McGowan, 2011).  

 

Kvinnorna berättar att stigmatiseringen av obesitas som de ställs inför, för många redan från 

första mötet med mödravården, förstör deras förväntningar på behandlingen, samt skapar en 

ökad rädsla för graviditeten (Hildingsson et al., 2012). När därtill sjukhusets hjälpmedel, 

sängar eller kläder inte är anpassade för överviktiga, beskriver många kvinnor hur det 

förstärker känslan av utfrysning och utanförskap (Lindhardt et al., 2013). En gravid kvinna 

beskriver hur hon som överviktig ständigt blir observerad och granskad in i minsta detalj 

under sina kontroller, vilket framkallar känslor av att vara onormal (Sui et al., 2013). Andra 
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kvinnor beskriver känslor av att inte passa in i mödravårdens strävan efter en normal 

graviditet och att de förlorar en del av glädjen med att bli förälder (Heslehurst et al., 2011).  

 

Deltagran i en studie från Australiennämner aldrig känslor som förödmjukelse eller skam som 

i tidigare studier där stigmat kring obesitas har skildrats. En medvetenhet beträffande 

hälsorisken att vara obese och gravid beskrivs, men det finns inga tecken på att dessa kvinnor 

känner sig kränkta på grund av sitt höga BMI (Sui et al, 2013). 

 

6.3 Bristande information 

Variationen är stor avseende obesa kvinnors erfarenheter av information gällande hälsorisker 

med att vara överviktigt under graviditeten. Fyra av sju kvalitativa artiklar och en av de 

kvantitativa artiklarna beskriver hur kvinnorna inte får den information de önskar eller 

informationen försent.  

 

Lindhardt et al. (2013) beskriver att obesa kvinnor upplever bristande information om hur 

obesitas kan påverka både moderns och barnets hälsa under graviditeten. Likaså uppger 

Furber och McGowan (2011), att kvinnorna som de intervjuade i Storbritannien upplevde att 

de inte fick tillräckligt med information om de ökade hälsoriskerna med att vara obese under 

graviditeten. Kvinnorna beskriver att vårdpersonalen undanhåller viktig information om 

hälsoriskerna med att vara både obese och gravid. Detta tar sig i uttryck i att vårdpersonalen 

förmedlar att graviditeten är normal, men att det senare i förloppet framkommer att obesitas är 

kopplat till komplikationer och hälsorisker. Många gånger kommer detta då som en chock för 

kvinnorna (Keely, Gunning&Denison, 2011). Det framkom även att en del kvinnor inte var 

införstådda med att deras vikt klassades som obes och därmed att deras vikt var en hälsorisk 

för både dem och barnet (Schmied et al., 2011). Många obesa kvinnor beskriver att den 

bristande informationen, under graviditeten, förstärker deras känslor av oro, förvirring och 

sårbarhet. Förstärkt oro och ångest var framförallt en återkommande upplevelse hos gravida 

obesa kvinnor med tidigare missfall (Keely et al., 2011).  

 

Generellt är bristande information om graviditeten, under möten med mödravården, en 

återkommande negativ erfarenhet, som många obesa kvinnor uttrycker. Dock uppger några 

kvinnor att de fick information från vårdpersonalen, men att de då upplevde den som 

motsägelsefull och vag, samt att den ofta kom väldigt sent under graviditeten, vilket skapar 
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oro och missnöje bland kvinnorna (Linhardt et al., 2013). De obesa kvinnor som upplever att 

de får viss information om ökade hälsorisker, vittnar om att de får dubbla budskap eller olika 

information beroende på vilken specialist de träffar eller vilken mottagning de besöker. Oro 

och ångest skapades hos många kvinnor då information om hälsoriskerna vid övervikt kom 

när graviditeten var långt framskriden och där vårdpersonalen tidigare överhuvudtaget inte 

nämnt den stora risken med att vara obese och gravid. I ett fall fick en patient information om 

komplikationerna och hälsoriskerna kopplat till obesitas under graviditeten så sent som i 

tredje trimestern. Kvinnan beskriver att det skapade svår ångest hos henne inför förlossningen 

(Keely et al., 2011).  

 

En del kvinnor uppger att de skulle gjort mer aktiva hälsoförändringar om de varit medvetna 

om riskerna kring sin övervikt under graviditeten, samt om de fått mer support och 

information från vårdpersonalen (Keely et al., 2011). Andra kvinnor efterfrågade till och med 

speciella hälsoprogram eller kreativa träningsövningar och kostrådgivning istället för den 

stora tystnaden kring ämnet som de upplevde från vårdpersonalen (Sui et al., 2013).    

6.4 Brist på delaktighet 

Det fjärde och sista temat som observerades, återfanns i två av de kvalitativa artiklarna och i 

en av de kvantitativa artiklarna, var att obesa kvinnor upplevde bristande delaktighet i sin 

vård.  

 

Keely et al. (2011) skildrar att obesa kvinnor upplever en avsaknad av delaktighet i sin vård 

under graviditeten. Många upplever istället att sjukvårdspersonalen tar besluten över deras 

huvuden. Några uttrycker att de inte får en chans eller möjlighet till att vara med och påverka 

sin vård, ställa frågor eller ens få relevant information. Många av kvinnorna beskriver det som 

en stor frustation och känner sig förpassade och uteslutna från sin egen vård. Obesa kvinnor 

uppger även att sjukvårdspersonalen inte heller tar hänsyn till deras behov eller önskemål 

kring mödravården associerat till hälsoriskerna. En del av kvinnorna uttrycker att det 

tillsammans med frustationen skapar oro och ångest när samförstånd mellan dem och 

vårdpersonalen inte finns (Nyman et al., 2008). Behjälplig information om hur gravida med 

obesitas bör hantera sin graviditet samt goda råd är två faktorer som efterfrågas av en del 

kvinnor (Lindhardt et al., 2013). Många obesa kvinnor uppger att de saknar de nödvändiga 

faktorerna för att skapa delaktighet, vilket får negativa följder och upplevelse av ovisshet och 
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utanförskap. Några kvinnor uttrycker att de inte känner sig respekterade samt att de blir 

oroliga då avsaknaden av delaktighet skapar en känsla av bristande kontroll över sin graviditet 

(Keely et al, 2011).  

  



19 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt av tidigare studier gjordes för att kartlägga kunskapsläget inom 

ämnesområdet (Friberg, 2012). Författarna ansåg att tio artiklar skulle ge tillräckligt mycket 

material för att besvara studiens syfte. För att på bästa sätt täcka området inkluderades både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, på så sätt innefattades kvinnornas upplevelser av vården 

tillsammans med undersökningar i en större population där strukturerade mätningar redovisas 

(Henricson & Billhult, 2012). Därmed kunde författarna även kartlägga om det fanns någon 

skillnad i resultatet mellan de kvalitativa och kvantitativa artiklarna.Utifrån studiens 

forskningsresultat bildar både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna tillsammans en 

trovärdighet och pålitlighet då de olika angreppssätten kan stärka resultat, samt ge en bredare 

bild av verkligheten. Vidare gör den här trovärdigheten och pålitligheten resultatet överförbart 

till andra situationer eller grupper (Friberg, 2012).  

 

Utvalda artiklar för analys baseras på studier från Europa, USA, Australien, och Kanada. 

Obesitas är ett likartat problem i västvärlden ochvästerländsk sjukvård har i allmänhet inga 

större olikheter inom vården, vilket avgjorde valet av länder för att minska missvisningar. De 

skillnader som finns länderna emellan, rörande synen av obesitas, har presenterats i resultatet 

och diskuterats i diskussionen. Vad som möjligtvis skulle kunnat ha gjort forskningsresultatet 

både mer generaliserbar och överförbar, hade varit ett annat val av metod, exempelvis en 

kvalitativ intervjustudie för att enbart titta på gravida, obesa kvinnors upplevelser av svensk 

sjukvårdeller enbart använda ett större antal kvantitativa artiklar (Forsberg &Wengström, 

2013).   

 

I de fall kvalitativa artiklarnas resultat visar att de kvinnornas upplevelser är likartade med de 

kvantitativa strukturerade mätningarna, stärks studien tillförlitlig med stor reliabilitet (Friberg, 

2012). I de fall där det förekommit skillnader i resultatet mellan de kvantitativa och kvalitet 

artiklarna har resonemang förts i diskussionen om orsakerna, vilket enbart förstärkt validiteten 

(Forsberg &Wengström, 2013). Artiklarnas kvalitet granskades enligt Forsberg &Wengström 

(2013) granskningsmall och har således bedömts som tillräckligt tillförlitliga för att kunna 

analyseras och bidra med god kvalitet till forskningsresultatet. 
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Hänsyn bör tas till att tillgången av artiklar kan ha påverkats av aktuella sökord. I 

inklusionskriterierna valdes artiklar ut från och med år 2008 och framåt för att få ett så nytt 

och uppdaterat forskningsunderlag som möjligt. Yngre forskning ökar studiens tillförlitlighet 

och överförbarhet. Detta inklusionskriterium kan dock ha påverkat resultatet då tidigare 

forskning exkluderats. Obesitas är samtidigt ett växande aktuellt problem som kontinuerligt 

ändras och därför erfordrar den absolut senaste forskningen. Det var endast artiklar skrivna på 

svenska eller engelska som valdes ut. Vidare exkluderades andra artiklar som var skrivna på 

något annat språk, då sökresultatet skulle kunna utgöra icke aktuella och uppdaterade 

erfarenheter från kvinnor, från andra länder.Vidare bör hänsyn också tas till eventuella 

feltolkningar då alla artiklar var skrivna på engelska och författaren har svenska som 

modersmål (Forsberg &Wengström, 2013). Validiteten i studien har bedömts utifrån att 

forskningsresultatet har besvarat studiens syfte, samt med hjälp av vald metod. Det som har 

avsätts att mätas med vald metod har dessutom mätts (Friberg, 2012). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva gravida obesa kvinnors upplevelser av omvårdnaden från 

sjukvårdspersonal. Nyckelfynd som påträffats under analysen diskuteras här, mot tidigare 

forskning som presenterats i bakgrunden, under följande kategorier: Upplevelser av 

behandlingen, Stigmat kring obesitas, Bristande information och Brist på delaktighet.  

 

Vårt resultat visar att obesa kvinnor i dekvantitativa artiklarna överlag är nöjda med 

behandlinegn under sin graviditet. De upplever att de får ett fint bemötande och uppger inga 

önskemål om förbättringar i den behandling de får. I interventionsartikeln som använder sig 

av en kontrollgrupp visar dock att obesa kvinnor som får extra råd och stöd under sin 

graviditet överlag är mer nöjda än obesa kvinnor som inte får det. Följaktligen påvisar detta 

att en del obesa kvinnor har ett ökat behov av hjälp och andra insatser för att upplevelsen av 

behandlingen ska bli trygg och optimal.I vårt resultat visardäremot de kvalitativa artiklarna, 

att gravida obesa kvinnor i stor utsträckning upplever att de blir förödmjukade och kränkta i 

möten med vårdpersonalen. Kvinnorna upplever att de blir förödmjukade och kränka på grund 

av sjukvårdspersonalens attityder och förhållningssätt. Enligt O’hagen et al. (2014) 

karakteriseras effektiv kommunikationav att vårdpersonalen inkluderar patienten i samtalet, 

samt ger patienten en ökad kunskap och förståelse om sin och ger ett gott bemötande. I vårt 
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resultat visar att obesa, gravida kvinnorna kan uppleva förödmjukelse i behandlingen då 

vårdpersonalen inte tillämpar effektiv kommunikation och respekt. Kvinnorna blir även 

förödmjukade i behandlingen när vårdpersonalen inte informerar om eventuella 

undersökningar och klagar över patientens vikt. Vårdpersonalen har en nyckelroll för att 

skapa förutsättningar för en god omvårdnad genom effektiv kommunikation med grundlig 

information (O’hagan et al., 2014). Då vårdpersonalen inte verkar använda effektiva 

kommunikationsstrategier, kränker de kvinnorna under behandlingen. Resultatet visar att detta 

skapar upplevelser av utanförskap och utfrysning hos kvinnorna.  

Vårt resultat visar skillnader, i kvinnornas upplevelse av behandlingen, mellan de kvantitativa 

och kvalitativa artiklarna. En Oorsak till skillnader som återfanns mellan artiklarna av olika 

ansats kan bero på att de kvantitativa artiklarna granskar en större population som då ger en 

bredare bild av verkligheten, medan de kvalitativa artiklarna just kan ha fångat upp de kvinnor 

som är missnöjda med sin upplevelse av omvårdanden. Då denna litteraturstudie syfte är att 

granska gravida, obesa kvinnorna upplevelse av omvårdnaden bör skillnaderna mellan 

artiklarna av olika ansats snarare ses som en stryka då de kompletterar varandra och skapar ett 

mer trovärdigt resultat om obesa, gravida kvinnors upplevelse av vården.  

 

Vårt resultat visar inte bara att kvinnorna känner känslor som förödmjukelse, utan också att de 

erfor känslor som skuld och skam efter mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Giel 

et al. (2012) finns det i media och bland sjukvårdspersonal åsikter om att obesa människor 

utgör en börda för samhället. Kvinnornas upplevelse av skuldkänslor i vårt resultat skulle 

därför kunna förklaras med att sjukvårdspersonalens fördomar om obesitas projiceras på 

kvinnorna. Därtill visar vårt resultat att ordet obesitas skapar negativa associationer hos 

patienterna, vilket troligen kan förknippas med den negativa klang som enligt Thomas et al. 

(2008) finns till ordet.  

 

Enligt Morin och Reilly (2007) är det viktigt att den omgivande miljön och utrustning är 

säkerställd för att kunna möta det behov, som patienter med obesitas har. Vårt resultat visar 

dock på brister i detta, då kvinnorna generellt upplever situationer när varken utrustning eller 

sängar är anpassade för dem. Kvinnorna berättar hur det skapar stor förödmjukelse och skam 

när de hamnar i dessa scenarion. Ett fåtal kvinnor berättar att de får anpassade sängar inför 

förlossningen, dock följs det av pikar eller fördomsfulla kommentarer från vårdpersonalen. 

Den extra omvårdnaden som ges upplevs därför ofta mer som kränkande än att det uppskattas 
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för att det möter det behov kvinnorna behöver. Vårt resultat beskriver hur kvinnorna upplever 

sig som särbehandlade i dessa situationer, vilket förstärker deras känslor av att vara onormala 

och en börda för samhället. Situationerna som beskrivs ovan skapar alltså en ond cirkel. 

Kvinnorna får inte den utrustning de behöver, vilket skapar förödmjukelse i upptäckten av att 

undersökningarna inte går att genomföra. Likaså, när de får den anpassningen som behövs blir 

de då förödmjukade i och med de kränkande kommentarerna som följer. Antagligen bottnar 

sig denna problematik i stigmatiseringen om övervikt; personalen vet inte hur de ska hantera 

situationen när inte samhället eller sjukhusen är anpassade för människor som står utanför 

normen. I de fall utrustning finns är inte riktlinjer utformade i hur bemötandet bör gå till. 

Personalens bemötande verkar då istället färgas av det stigma som finns i samhället. För att 

patienten ska gå ifrån vårdmötet med en god vårdupplevelse krävs det att personalen skapar 

goda förutsättningar för detta (Dahlberg & Aune, 2013). Vårt resultat visar att kvinnorna inte 

upplever att personalen skapar dessa förutsättningar, utan istället blir de förnedrade av 

personalens förhållningssätt till obesa patienter. Ny forskning av Heslehurst, Russel, 

McCormack, Sedgewick, Bell och Rankin (2013) beskriver förekomsten och efterfrågan av 

nationella riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal i behandlingen av obesa gravida kvinnor. 

Studien visar att efterfrågan och behovet av riktlinjer är stor från sjukvårdspersonalen. Främst 

på grund av utmaningen för sjukvårdspersonalen, att bemöta obesa gravida kvinnor men 

också på grund av den ökade prevalensen av obesitas i den här patientgruppen. Vårt resultat 

visar att stigmatiseringen påverkar patientens erfarenheter av vården och skapar negativa 

känslor. Troligtvis är behovet av riktlinjer i omvårdnad av obesa gravida kvinnor stort för att 

kunna minska detta missnöje hos kvinnorna. Det skulle kunna bekräftas i vårt resultat där 

kvinnor konstant blir förnedrade av sjukvårdspersonalen på grund av sin vikt, vilket då kan 

vara orsakat av brist på riktlinjer. Slutligen visar resultatet att stigmatiseringen kring obesitas 

konstant är närvarande under omvårdnaden och skapar ett stort vårdlidande hos kvinnorna.  

 

Vårt resultat visar att bristande information hos obesa kvinnor i havandeskap leder till 

missnöje då känslor som oro, förvirring och sårbarhet uppstår. Känslorna som framkallas hos 

patientgruppen skapar svår ångest inför förlossningen och skapar en sämre upplevelse av 

graviditeten än normalviktiga kvinnor. Enligt Irwin (2010) ska hälsorisker och möjliga 

komplikationer vara något som varje patient ska erhålla information om. Vårt resultat 

beskriver hur gravida kvinnor med obesitas upplever att informationen kring hälsoriskerna 

med att vara obese under graviditet är bristande eller kränkande. Enligt Thomas et al. (2008) 
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beskriver obesa människor hur sjukvårdspersonalen inte vågar närma sig ämnet obesitas och 

att de själva måste höja ämnet om det ska komma på tal. Vårt resultat visar att kvinnornas 

upplevelse blir som en ondcirkel. Om de får information kring riskerna som kan uppstå under 

deras graviditet, framställer personalen det på ett förödmjukande vis. Däremot om de inte får 

information kring riskerna får de inte den kunskap som möjliggör delaktighet i sin vård samt 

en möjlighet att förändra sin situation. Den bristande informationen skapar en oro hos 

kvinnorna, likaså försätts kvinnorna större fara. Svårigheterna för sjukvårdspersonalen i att ge 

kvinnorna den information de behöver på ett respektfullt vis, beror troligtvis på 

stigmatiseringen som finns i dagens samhälle. Stigmat kring obesitas enligt Thomas et al. 

(2008) leder till att det nästan är oundvikligt att inte känslor som oro och ångest uppstår hos 

kvinnorna när ämnet förs på tal. Singleton och Fiber (2014) påvisar att barnmorskor ofta 

strävar efter att ge kvinnor en normal graviditet, istället för att sträva efter en optimal 

graviditet. I vårt resultat framkommer det att sjukvården inte informera kvinnor om 

hälsoriskerna kring obesitas under graviditeten, vilket kan förklaras i att personalen vill 

normalisera obesitas för att skapa en normal graviditet. Genom att normalisera obesitas tystas 

problemet ned men återkommer när patienten får reda på hälsoriskerna i ett senare skede. Vårt 

resultat visar att normaliseringen av problem kränker kvinnorna i längden, då det istället 

upplever sig onormala när det uppkommer att vårdpersonalen har undanhållit information och 

att de inte passar in i den ”normalamallen”.Sjukvårdspersonalen bör enligt Singleton och 

Fiber (2014) istället prata med varje kvinna om en optimal vård under graviditeten, vilket då 

skulleskapa en mer personcentrerad vård och inte försöker anpassa varje kvinna till en mall. 

Resultatetuppvisar att bristande information kolliderar med stigmat och kan skapaett 

vårdlidande för de gravida, obesa kvinnorna. 

 

I studiens resultat framkommer det att kvinnor i havandeskap med obesitas upplever 

frustration, ovisshet och utanförskap. De här känslorna uppkommer när vårdpersonal inte 

delger information som krävs för att göra patienterna delaktiga i sin vård. Enligt Powell och 

Hughes (2012) har vårdpersonalen ett ansvar att delge information till patienter om eventuella 

risker och komplikationer som kan uppstå vid olika tillstånd. Vidare är denna information 

vital för patienten då det är en förutsättning för att patienten ska uppleva patientdelaktighet 

och kunna ta egna beslut om sin vård. Vårt resultat visar att obesa kvinnor blir uteslutna från 

delaktighet i sin vård då de inte blir informerade om att obesitas kan innebära en hälsorisk och 

skapa komplikationer under graviditeten. Enligt Morin och Reilly (2007) är gravida, obesa 
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kvinnor en sårbar patientgrupp som behöver extra rådgivning och stöd. I de fall då kvinnorna, 

i vårt resultat fick extra tid med en barnmorska fick de den specialiserade omvårdnad som 

gruppen behöver för att öka deras kunskap och göra dem mer delaktiga i sin vård. Troligtvis 

stärktes deras upplevelse av god vård på grund av tillgången till de extra hjälpmedlen som 

kvinnorna mottog. Vidare påvisar det att obesa kvinnor kan behöva mer tid hos 

vårdpersonalunder sin graviditet för få den information och de hjälpmedel de önskar för att 

känna delaktighet och trygghet. Att därför få vårdpersonal att arbeta utefter en optimal vård 

för varje gravid kvinna oavsett vikt, vilketSingelton och Fiber (2014) åsyftar, skulle kunna 

minska känslan hos obesa kvinnor av att känna sig utanför en mall. 

 

Slutligen påvisar vårt resultat ett cirkelresonemang. Obesa gravida kvinnorna riskerar att bli 

utan viktig information om hälsoriskers kopplat till obesitats, vilket kan grunda sig i 

sjukvårdspersonalens rädsla i att kränka patienten. Vårdaren strävar efter att behandla obesa 

kvinnor utefter en normal graviditet, utan att informera om hälsoriskernadå riskenär stor att 

stigmat skapar förödmjukelse. Detta resulterar i att kvinnorna blir kränkta, trots motsatt 

intention, då de känner sig utfrysta och inte känner sig sedda. Resultatet blir ändå att rädslan 

för att kränka patienten landar i att vårdpersonalen kränker kvinnorna då de inte blir 

behandlade normalt utifrån det tillstånd de trots allt är i, med allt vad riskerna innebär. 

 

7.3 Slutsats 

Som studiens resultat visar är variationen stor avseende gravida obesakvinnor upplevelser av 

omvårdanden. En del obesa kvinnorna upplever att behandlingen är förödmjukande och 

kränkande under sin graviditet medan andra obesa kvinnor känner sig nöjda med den vård de 

fåri samband med graviditeten. Ett samband tyckts föreligga mellanobesa gravida kvinnors 

positiva upplevelse av omvårdnaden och när de får en individanpassa vård som skapar 

delaktiga.De negativa upplevelserna av omvårdnaden tycks påverkas av sjukvårdspersonalens 

attityder och förhållningssätt till obesitas. Vårdgivarens förhållningssätt, som troligtvis styrs 

av stigmat och dess negativa attityder och fördomar, kan därför påverka huruvidakvinnornafår 

en bättre eller sämre upplevelse av vården.För många obesa kvinnor skapas på så sett ett stort 

vårdlidande på grund av bristerna i behandlingen. I och med problematiken kring 

stigmatiseringen kring obesitas och de fördomar somexisterar, kan därför ett behov finnas av 

att skapa riktlinjer för att ge en optimal vård för obesa gravida kvinnor. En utvärdering och 
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uppföljning av riktlinjerna krävs likaså för att sjukvårdspersonal ska kunna hantera obesa 

kvinnors graviditeter på ett sakligt, kunskapsenligt och empatiskt sätt.  

 

7.4 Betydelse 

Den här studien förväntas öka kunskapen och medvetenheten hos sjukvårdspersonal kring 

betydelsen av hurobesa kvinnors upplever sin omvårdnad under graviditeten. En ökad 

förståelse om obesitas och dess stigma, hos sjukvårdspersonalen är vitalt för att undvika att 

patienter även fortsättningsvis utsätts för kränkande behandling. Resultat och diskussion visar 

att det är viktigt att uppmärksamma och skapa en medvetenhet om de förutfattade meningar 

som finns kring obesitas då bristande kommunikation och informationsöverföring skapar 

negativa vårdupplevelser för vårdtagarna. Författarnas förhoppning är ett ökat fokus i 

framtagandet av internationella riktlinjer för hur vårdpersonal hanterar den omskrivna 

patientgruppen på bästa sätt. En vital del i internationella riktlinjer är att dessa utvärderas så 

att sjukvården och deras personal kan följa upp och kontinuerligt förbättra vården för gravida 

kvinnor med grav övervikt.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Mängden forskning som berör effektiva strategier för att minska förekomsten av obesitas 

under graviditeten hos kvinnor, är begränsad. Likaså är forskningen som undersöker 

patienternas upplevelser av vården som obese och gravid. Det finns starka argument för att 

man bör undersöka och utveckla eventuella strategier för onormalt hög viktuppgång hos 

patientgruppen då detta gynnar en god omvårdnad och god hälsa för denna patientgrupp. Det 

finns idag inga internationella riktlinjer för sjukvårdspersonal att följa beträffande 

omvårdnaden av gravida överviktiga kvinnor. Detta är dock något som efterfrågas av 

vårdpersonal inom mödravården och är ett förslag för vidare forskning kring ämnet och 

problemet. 

 

Att utföra en interventionsstudie med en interventionsgrupp där gravida överviktiga kvinnor 

får vård av hälso- och sjukvårdspersonal baserat på internationella riktlinjer för överviktiga 

gravida mödrar skulle vara intressant att utföra. Kontrollgruppen skulle då få vård av hälso- 

och sjukvårdspersonal, som inte har fått utbildning och kunskap i hur man bemöter en gravid 

överviktig kvinna i havandeskap på bästa sätt. Vidare skulle interventionen utvärdera om 
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internationella riktlinjer vore en hållbar långvarig lösning för det problem som idag finns 

beträffande vårdpersonalens negativa attityder kring obesitas.  

 

Andra förslag på vidare forskning om ämnet är mer vikt och fokus på utvärdering och 

uppföljning kring riktlinjer och manualer för gravida kvinnor som har obesitas. I dagens 

samhälle finns det inget som egentligen tyder på att dessa riktlinjer tillämpas av vårdgivarna 

och förbättrar omvårdnaden eftersom vårt resultat visar att en stor majoritet av gravida 

överviktiga kvinnor upplever bristande omvårdnad. 

7.6 Författarnas insatser 

Författarna i studien har under hela studieperioden bearbetat, analyserat och diskuterat fram 

allt innehåll tillsammans. Kontinuerliga och dagliga möten har tagits vid för att stämma av, 

dela upp och diskutera det arbetsmaterial som studien skildrar. Verktyg som; litteratursökning 

både i databaser och litteratur har använts för framtagande av bland annat evidensbaserat 

material till studien. Grupphandledningsmöten har ägt rum och har utnyttjats av författarna för 

kontinuerlig uppföljning och återkoppling på producerad text. Båda författarna har visat ett 

stort engagemang i forskningen och lagt ned lika mycket tid och ansträngning i strävan efter 

ett slutresultat med hög kvalité.  
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Appendix 1.1 

Artikelmatris kvantitativa artiklar 

(Forsberg &Wengström, 2013) 

 

 

FÖRFATTARE DESIGN ANTAL 

PATIENTER 

METOD RESULTAT KVALITET 

HABY, 

GLANTZ, 

HANAS & 

PREMBERG, 

2015 

Kvasi 

experimentell 

design 

100 patienter Intervention, 

med 

frågeformulär 

Kvinnorna i interventionsgruppen hade en 

signifikant lägre viktuppgång samt 

minskande BMI under graviditeten än 

kontrollgruppen.  

Hög 

SUI, 

TURNBULL & 

DODD, 2012 

Randomiserad 

studie 

490 patienter Frågeformulär 

och intervjuer, 

intervention 

Samtidigt som kvinnorna känner 

stigmatiseringen kring sin övervikt upplevde 

de att de fick en personlig och respektfull 

behandling. De upplevde även att 

informationen var bristfällig kring vad som 

ansågs optimal viktuppgång/nedgång under 

graviditeten för överviktiga, samt att de 

önskade mer stöttning till hälsosammare 

livsval.  

Hög 

HILDINGSSON 

& THOMAS, 

2012 

Perspektiv 

longitudell 

studie 

919 patienter Frågeformulär  Av kvinnorna med ett BMI>30 upplevde 25 

% en stigmatisering kring sin vikt, samtidigt 

var 86 % nöjda med sin prenatala vård. 84 

% var även nöjda med den medicinska 

vården. 

Medel 



ii 

Appendix 1.2 

Artikelmatris över kvalitativa artiklar 

FÖRFATTARE DESIGN  DELTAGARE METOD RESULTAT KVALITET 

(FURBER & 

MCGOWAN, 

2010) 

Övrig studie 19 patienter Semi-

struktureradeintervjuer 

Upplevde sig förödmjukade över att vara obes 

under graviditeten. Upplevde stigmatisering 
associationer med att vara gravid och obes. Den 

bristande informationen om den ökade 
medikaliseringen skapade olust och rädsla.  

Hög  

(NYMAN, 

PREBENSEN, 

FLENSNER, 

2008) 

Övrig 

studie 

 10 patienter Semi-strukturerade 

Intervjuer 

Blev förödmjukade och diskriminerade under sin 

behandling som skapade obehag. Upplevde 
stigmatisering associerat till sin vikt. Några 

upplevde att de blev bekräftade av vårdpersonal 

genom leenden samt uppmuntran till delaktighet i 
sin behandling. 

Hög                                                                                                                

(SHMIED, 

DUFF, DAHLEN, 

MILLS, KOLT, 

2010) 

Övrig 

studie 

 10 patienter "face to face" intervjuer 

& diskussioner i 
fokusgrupp 

Upplevde skuld och skam i möten med 

vårdpersonal. Upplevde bristande och vag 
information kring risker och stöttning till ett mer 

hälsosamt levdende under graviditeten.  

Medel 

(KEELY, 

GUNNING, 

DENISON, 2011) 

Övrig 

studie 

 8 patienter "Openended" & 

semistrukturerade 

intervjuer 

Upplevde bristande information om hälsoriskerna 

om obesitas och att vara gravid. Upplevde 

stigmatisering associerat till sin vikt. Kände sig 
inte delaktig i sin behandling.  

Medel 

(LINDHARDT, 

MOGENSEN, 

LAMONT, 

JOERGENSEEN, 

2013) 

Övrig 

studie 

 16 patienter Djupgående "face to 

face" intervjuer 

Upplevde att vårdpersonalen anklagade och 

förödmjukade dem för att vara obesa.  Upplevde en 
brist på information om hälsoriskerna samt råd att 

följa för att minska riskerna. Upplevde helt 

avsaknad av delaktighet. 

Hög 

(MERRILL & 

GRASSLEY, 

2008) 

Övrig 

studie 

 8 patienter Djupgående "face to 

face" intervjuer 

Blev förödmjukad och kränkta av 

sjukvårdspersonalen. Upplevde en ständig kamp 
över att försöka passa in inom sjukvårdens ramar. 

Upplevde stigmatisering kring att vara obese. 

Medel 

(HESLEHURST, 

MOORE, 

RANKIN, ELLS, 

WILKINSON, 

SUMMERBELL, 

2010) 

Övrig 
studie 

 15 patienter Semistrukturerade 
intervjuer & diskussioner 

i fokusgrupp 

Upplevde sig dömda och förolämpade av 
sjukvårdspersonalen p.g.a. sin kroppsstorlek. 

Upplevde stigmatiseringen kring att vara obese. 

Upplevde bristande kommunikation och stöttning 
kring sin vikt. 

Medel 

(Forsberg &Wengström, 2013) 


