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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien var att undersöka hur patienter som lider av övervikt och fetma upplever 
bemötande i vården. Området var tidigare dåligt utforskat och eftersom övervikt och fetma 
idag är en av våra största folksjukdomar var det intressant att utforska det vidare. Intresset 
väcktes för hur viktigt bemötandet är för en fungerande vårdrelation och för en god vård för 
dessa patienter. Resultatet visade på stora brister i bemötande och vård av denna patientgrupp 
med dåliga vårdrelationer och vårdlidande som följd. Resultatet visade även på vissa positiva 
upplevelser av vårdpersonalens bemötande från patientgruppen. Det gällde då oftast vård som 
inte var relaterad till övervikt, utan till allmänhälsan. Resultatet av litteraturstudien kan vara 
informativt för personal överallt i vården, eftersom patientgruppen finns i alla delar av 
vårdkedjan. Den kan även komma till användning vid utbildning av sjuksköterskor i framtiden 
för att synliggöra problem som finns i omvårdnaden av dessa patienter. 
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INLEDNING 
 
Patienter som lider av övervikt och fetma och deras upplevelse av vård var ett ämne som 
länge intresserat mig. Detta grundat på ett personligt intresse då jag anat brister i vården och 
även saknat ämnet inom utbildningen. Som blivande sjuksköterska är det grundläggande att 
ha kunskaper i hur man bemöter patienter ur alla patientgrupper på ett värdigt och 
humanistiskt sätt, detta kan inte nog belysas. Patientgruppen som lider av övervikt och fetma 
ökar, därmed ökar även vikten av utbildning och upplysning. Ämnet visade sig vara dåligt 
utforskat sedan tidigare vilket väckte ytterligare intresse hos mig. En inledande 
litteraturgenomgång visar klart och tydligt hur vårdpersonalen brister i kunskap samt vilka 
fördomar man har om denna grupp av patienter. Detta gjorde det hela än mer intressant och 
det kändes viktigt att studera ämnet. 
 
 

BAKGRUND 
 
Risker med övervikt och fetma 
Samband mellan övervikt och fetma samt ökad sjukdomsrisk och mortalitet har påvisats sedan 
början av 1900-talet. Patienterna som lider av övervikt och fetma ligger i riskzonen för att 
utveckla hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, stroke, diabetes typ 2, gallvägssjukdom, leversjukdom, 
artros, muskel sjukdom, cancer, luftvägssjukdomar såsom andnöd och sömnapné, 
menstruationsrubbningar samt psykiska besvär. Fetma är hos både män och kvinnor den femte 
största orsaken till hjärtinfarkt efter hög ålder, förhöjda blodfetter, rökning och hypertoni 
Störst samband har visats mellan bukfetma och hjärtinfarkt. Hypertoni är ungefär 3 gånger 
vanligare hos överviktiga personer jämfört med normalviktiga. Risken för diabetes typ 2 
bedöms vara upp emot 40-faldig vid grav fetma, men uppkommer även vid mindre grav 
övervikt.  
 
Livskvalitet hos patienter som lider av överviktig och fetma har visat sig lika låg som hos 
patienter med ryggmärgsskada, kronisk smärta och avancerad cancersjukdom. 
Undersökningar visar att vid kvarstående viktminskning ökar livskvaliteten. Livskvalitet hos 
patienter som lider av övervikt och fetma har undersökts i den svenska SOS-studien (Swedish 
Obese Subjects). Ökad risk för depression anses vara relaterat till fetma, framförallt svår 
fetma. Kvinnor som lider av fetma har vid undersökning visat sig ha upp till 82 % högre 
förekomst av depression än normalpopulationen under senaste månaden före undersökningen 
(SBU, 2002). 
 
Kriterier 
Övervikt och fetma är i dagens samhälle ett tillstånd som ökar och därmed ökar de övervikts- 
och fetmarelaterade sjukdomarna. WHO beskriver övervikt och fetma som en onormal och 
överdriven ansamling av fett som kan försämra hälsan. Vad är då övervikt och fetma? De 
båda tillstånden bedöms vanligen med måttet body mass index (BMI) som visar kroppsvikt i 
relation till längd genom att beräkna kroppsvikt i kilo dividerat med längden i meter i kvadrat. 
En person räknas lida av övervikt från BMI 25 till 30 och av fetma när BMI överstiger 30. 
Olika grader av fetma följer sedan ju högre BMI personen i fråga har. Det finns risker med att 
se BMI som något absolut, eftersom det inte beräknar muskelmassa i förhållande till mängd 
kroppsfett hos en individ. BMI gränserna bör därför ses som flexibla riktlinjer (WHO, 2006).  
 
Prevalens 
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År 2005 beräknades 1,6 miljarder människor över 15 år i världen vara överviktiga och 400 
miljoner beräknades lida av fetma. WHO förutspår att dessa siffror kommer att stiga till 2,3 
miljarder respektive 700 miljoner människor år 2015 (WHO, 2006). Andelen överviktiga 
personer i Sverige, BMI 25- 29,9, har senaste decennierna ökat hos kvinnor från 22 % till 27 
% och hos män från 31 % till 41 %. Andelen feta personer, BMI 30 och uppåt, har hos 
kvinnor ökat från 5,2 % till 7,8 % och hos män från 4,9 % till 7,9 % (SBU, 2002). 
 
Orsaker 
Den grundläggande orsaken till övervikt och fetma bedöms vara obalans mellan kaloriintag 
och kaloriförbrukning, alltså vi äter mer än vi gör av med. Detta beror troligen på olika 
orsaker, såsom ökat intag av energitäta livsmedel innehållandes mycket fett och socker. Även 
på minskad fysisk aktivitet som beror på fler stillasittande arbeten, bekväma transportmedel 
och urbanisering. Flera delar i vardagslivet som förr krävde fysisk aktivitet har idag ersatts av 
effektiva transportmedel, och vår livsstil är mer stillasittande (WHO, 2006). 
 
Behandling 
Första steget i behandling av fetma och övervikt som epidemi är det förebyggande arbetet. De 
samhällsbaserade interventionsprogrammen är till största delen riktade mot hjärt- 
kärlsjukdom, men innefattar även möjligheter till minskad ökning av fetma hos befolkningen. 
Undersökningar visar att bristande kunskaper och dålig kännedom om problemets natur gör 
det svårt att skapa en framgångsrik preventionsplan. Speciellt svårt att förebygga fetma blir 
det då kost- och motionsvanor kan vara svåra att ändra, dessutom spelar okända fysiologiska 
regleringsmekanismer in. Studier på området saknas och skulle behövas bland annat för att 
kartlägga kombinerad konstinformation med stimulans och möjlighet till ökad fysisk aktivitet 
i vardagslivet. Balans mellan energiintag och energiförbrukning är dock en grundsten (SBU, 
2002). 
 
De behandlingsformer som finns vid övervikt och fetma är kostbehandling, fysisk aktivitet, 
läkemedel, kirurgi, alternativmedicinska behandlingar samt beteendeterapi. 
Kostbehandlingarna är många exempelvis lågkalorikost, fettfattig kost, måltidsersättning, 
vegetarisk kost samt kost baserad på glykemiskt index. Meningen med alla kostbehandlingar 
är att balansera/minska näringsintaget till ett faktiskt behov. Fysisk aktivitet ger ökad 
energiförbrukning och därigenom kan balans skapas mellan intag/förbrukning. 
Läkemedelsbehandlingar inriktas på aptitnedsättning på central nivå eller minskat upptag av 
fett från kosten. Olika kirurgiska ingrepp har utvecklats för att minska intaget av föda och 
energiupptag på olika sätt. Metoderna är många exempelvis gastric banding som innebär att 
magsäcken förminskas med ett band och gör stora matintag omöjliga. Även gastric bypass 
används då matstrupen kopplas förbi magsäcken vidare till tolvfingertarmen, även detta med 
minskad möjlighet till födointag (SBU, 2002).  Beteendeterapi eller beteendemodifikation 
syftar till att bryta onda cirklar genom ett strukturerat arbetssätt, fokusering på nuet, samt 
användning av hemuppgifter för att kunna ta kontroll över och påverka sitt beteende (Melin, 
2001). 
 
Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området bemötande är knapp, jämfört med forskning kring fetma i 
allmänhet och mer forskning behövs. Ett ämne som däremot belysts inom forskning är 
vårdpersonalens attityder och fördomar till patienter som lider av övervikt och fetma, samt 
vilka behandlingar mot övervikt och fetma som finns och hur de fungerar. Övervikt och fetma 
kopplas samman med stigmatisering och skam. Detta leder till att patienter undviker att söka 
vård när de behöver.  Framförallt hos kvinnor undviks hälsokontroller såsom mammografi 
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och gynekologisk cellprovstagning (Drury & Louis, 2002). Patienter tvivlar även på den vård 
som erbjuds och på vårdpersonalens kompetens. Detta skapar missnöje och otrygghet mellan 
patientgruppen och vårdpersonalen. Många upplever att de blir avvisade, får knapphändiga 
praktiska råd, för liten uppföljning och dåligt psykologiskt stöd (Murphree, 1994). Samtidigt 
som undersökningarna av hur vården fungerar och vilka metoder som används, finns det en 
uppsjö av modeller för att ge en god vård. Knapp utbildning inom området gör att det saknas 
den kunskap hos personalen som behövs för att vården ska bli god (SBU, 2002). 
Vårdpersonalens betydelse för vårdrelationen är stor och viktig. Undersökningar som gjorts 
visar däremot på fördomar och fördömande attityder hos vårdpersonalen. En bristande 
professionalism och en privat hållning till patienterna kommer ivägen för den goda vården ( 
Brown, 2005, Schwarts, Chambliss, Brownell, Blair & Billington, 2003, Hoppé & Ogden, 
1997, Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007).  
 
Vårdrelationen 
En god relation mellan vårdpersonal och patient är a och o för att god vård ska kunna uppnås. 
Vårdrelationen ska ständigt värna patientens värdighet, samt ge stöd på alla nivåer (Wiklund, 
2003). Vårdrelationen ska kunna erbjuda lindrat lidande och ökat välbefinnande med en 
öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp, detta kräver en fungerande 
mellanmänsklig relation där ett gott bemötande spelar en avgörande roll. En god vårdrelation 
bygger alltså på att beröra hela människan, såväl kroppsligt som själsligt. Ansvaret för 
vårdrelationen ligger hos vårdaren, men måste vara ett samspel mellan de båda parterna 
(Dahlberg, Segesten, Nyström & Suserud, 2003). Kärnan i omvårdnad ligger i att handla 
omsorgsfullt och kunna möta människor som behöver hjälp på ett yrkeskunnigt och 
medmänskligt sätt. Sjuksköterskan behöver visa empati, förståelse och respekt för patienten 
samt kunna vara personlig för att bygga upp tillit. Sjuksköterskans relation till patienten beror 
inte på personkemi utan är ett vårdförhållande. Detta innebär att aspekter av patientens 
sjukdom och behov styr relationen inte personlighet eller personkemi. Grundläggande för 
vården är rättvis fördelning av vårdinsatser. Varje patient med motsvarande behov ska kunna 
förvänta sig omvårdnad av samma kvalitet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 
 
Sjuksköterskans profession styrs av yrkeskunskap, etik och lagar. Yrkeskunskapen ligger i att 
handla efter forskning och beprövad erfarenhet, kunna undervisa patienter och ha kunskap om 
patienters olika behov. Etiska regler för sjuksköterskans handlade finns i ICNs etiska kod för 
sjuksköterskor. Koden är en vägledning i att handla i överensstämmelse med sociala 
värderingar och behov och finns att nå på http://www.swenurse.se (Kristoffersen et al., 2005). 
Sjuksköterskan står under allmänna rättsregler, men styrs även av hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 1982:763), Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, SFS 
1998:531), Författningshandboken, patientdatalagen (SOSFS 2008:14), Socialtjänstlagen 
(SOL 2001:453), Handbok för hälso- och sjukvård ( 2006) samt lokala regler och riktlinjer.  
 
Människosyn är en viktig del av vårdrelationen eftersom den bland annat speglar 
omvårdnadens mål och syfte, vad hälsa och sjukdom är samt vad som är ett människovärdigt 
liv. En humanistisk människosyn kännetecknas av att människan får vara unik och säregen, 
varje människa har ett värde bara för att hon är människa. Detta egenvärde framgår i FNs 
deklaration om mänskliga rättigheter från 1948. Varje människa har rätt till frihet och lika 
värde oberoende av ras, tro, kön, språk och religion. De värdegrunder som sjuksköterskan har 
avspeglas i omvårdnadssituationen. Att uppfatta en människa som unik, värdefull och ta 
henne på allvar och respektera henne är grundläggande (Kristoffersen et al., 2005) 
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Kränkning är i samband med övervikt och fetma inget ovanligt i samhället. Att kränka en 
människa innebär att få henne att känna sig mindre värd. Detta kan ske både fysiskt och 
psykiskt genom blickar, handlingar, och kroppsspråk eller verbalt. Kränkning kan även vara 
att förbise, nonchalera, förödmjuka eller förnedra en person. Kränkning är alltid subjektivt 
och relaterar till tolkning och bedömning från människans tidigare erfarenheter samt sociala 
och kulturella tillhörighet (Ibid.). 
 
Ätande hos människan är inte bara betingat av näringsbehov, utan även av psykisk, andlig och 
social karaktär. Vad vi äter knyts till religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Hur vi äter 
styrs av personligheter och vanor och social utveckling. Även känslor påverkar ätande vid 
exempelvis tröstätande. Att se hela människan och hennes behov samt att koppla detta till 
näringsbehovet, men även vanor, personlig smak, social status, levnadssätt och psykiska 
förutsättningar blir viktiga faktorer för att identifiera näringsproblematik (Ibid.). 
 
Vårdlidande 
Vid en bristande vårdrelation uppstår ett vårdlidande. Ett vårdlidande är det lidande som en 
patient upplever till följd av vård och/eller behandling samt brister hos dessa. Många gånger 
beror vårdlidande på kränkning samt bristande kontroll. Vårdlidande kan även bero på brister 
i vårdens organisation och hur vården genomförs (Wiklund, 2003). Vårdlidandet grundas I 
vårdrelationen och dess brister där den vårdare som ska främja hälsa hos patienten istället 
orsakar lidande på något plan. Vårdlidande innebär även att bli åsidosatt, ett bemötande där 
patients lidande inte uppmärksammas. Följden av detta blir bristande delaktighet i sin egen 
hälsoprocess. Maktlöshet är en viktig aspekt på vårdlidande. Patienterna känner sig små och 
utlämnade, de beskriver även hur vårdaren inkräktar på deras privata område. Patienterna 
känner sig då underlägsna och utelämnade. Bejakas inte detta uppstår ett vårdlidande 
(Dahblerg et al., 2003). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Fetma är en viktig riskfaktor vid många sjukdomar och leder till flera möten mellan patienter 
som lider av övervikt och fetma och sjukvårdspersonal. Primärvårdens ökande möten med 
patienter som lider av övervikt och fetma leder till ett ökat behov av handlingsplaner och 
utbildning inom området. Även denna patientgrupp har behov av ett gott bemötande och 
fungerande vårdrelationer för att uppleva en tillfredställande vård. Under sista praktikperioden 
anade jag brister i detta bemötande. En fråga väcktes: Hur fungerar bemötandet av dessa 
patienter? 
 
Det är viktigt att patienter inte särbehandlas för att de lider av fetma. Där av är det av 
betydelse att undersöka hur patienter som lider av övervikt och fetma upplever bemötande 
från vården. 
 
Jag upplever även att ämnet tas upp förhållandevis lite under utbildningen till 
allmänsjuksköterska samtidigt som patientgruppen blir större och kunskaperna inom området 
övervikt och fetma därmed blir viktigare och viktigare att ha. Allmän kunskap om vårdande, 
bemötande och ett humanistiskt förhållningssätt är en grundläggande del av yrkesrollen som 
sjuksköterska. När dessa kunskaper brister, brister sjuksköterskan i sitt yrkesutövande vilken 
patientgrupp det än gäller. 
 
Frågeställningar 
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- Hur fungerar bemötandet av patienter som lider av överviktig och fetma i vården? 
- Känner sig patienter särbehandlande och dåligt bemötta p.g.a. att de lider av övervikt 

och fetma? 
 
 

SYFTE 
 
Att undersöka hur patienter som lider av övervikt och fetma upplever vårdpersonalens 
bemötande. 
 
 

METOD 
 
Ansatsen till arbetet är en kvalitativ litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar ingår. En kvalitativ studie syftar till att ge rika flerdimensionella beskrivningar som 
nästan aldrig innehåller några mätbara variabler (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Den kvalitativa 
studien strävar efter att förstå helheter och djupare kontexter (Polit & Beck, 2006).  
 
Tillvägagångssätt 
De vetenskapliga Artiklarna som använts söktes via databasen ELIN, Ovid och via 
www.google.se. Artiklar hittades även via referenser i andra artiklar. Sökorden som använts 
har varit: overweight, obesity, experience, care, depression, quality of life, body mass index, 
assiciate, healt-related och fulltext. Sökorden valdes ut eftersom de antogs kunna knytas till 
artiklar med för studien relevant material. 16 artiklar lästes igenom och 6 valdes ut (Se tabell 
1). Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av bilaga G och H i Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2006). Här granskades artiklarna med hjälp av frågor rörande kontext, etik, 
problemområde, deltagare, urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet, redovisat resultat och 
adekvat analys. Sammanlagt 16 frågor besvarades med ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Besvarades 
mellan 11-13 frågor med ”ja” ansågs kvaliteten hos artikeln som god och besvarades 14-16 
frågor med ”ja” ansågs kvaliteten hos artikeln som mycket god. De artiklar som valdes ut var 
skrivna på engelska och berörde ämnen som stämde med studiens syfte. De artiklar som inte 
använts valdes bort p.g.a. låg kvalitet eller att de visade sig handla om andra områden. 
Bakgrunden till uppsatsen skrevs utifrån böcker och rapporter om området, samt även utifrån 
vissa artiklar som ej använts vid analysen, men som berör närliggande områden av betydelse 
för studien. Analysen påbörjades genom att meningsbärande enheter knutna till syftet ströks 
under och översattes till svenska. De meningsbärande enheterna kondenserades, omvandlades 
till koder och grundade sedan subkategorier, kategorier och slutligen teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Tabell 1, databassökning 
Databas Sökord Antal träffar Antal 

lästa 
Antal 
valda 

ELIN Obesity + depression 780   
 + body mass index 148   
 + associate 76 2 1 
     
 Quality of life + obesity + fulltext 508   
 + health-related 116 3 1 
     
Ovid Experience + overweight + care + fulltext 34 2 1 
     
Manuell sökning i 
referenslistor 

 12 9 3 

 
Material 
Undersökningsmaterialet bestod slutligen av 6 vetenskapliga artiklar, 4 kvalitativa och 2 
kvantitativa. En av de kvalitativa artiklarna var en review, granskning av befintlig forskning. 
Artiklarna var publicerade mellan år 2001 och 2008 och bedömdes därför som ny forskning. 
Artiklarna belyste olika vinklingar av ämnet så som kvinnors, föräldrars och patienter i 
allmänhets upplevelse av vård och bemötande i vården, samt livskvalitet hos patienter som led 
av övervikt och fetma i relation till depressionsrisker hos dessa patienter. Materialet följde 
etiska riktlinjer och bedömdes ha hög vetenskaplighet (se bilaga1).  
 
Analys 
En kvalitativ ansats valdes för att analysera artiklarna. För detta användes en process väl 
beskriven av Graneheim och Lundman (2003) för att få en objektiv och systematisk 
innehållsanalys. Under analysens gång söks efter meningar i texten som svarar an på syftet för 
studien. Dessa meningar skapar meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 
kondenseras sedan för att skapa kortare meningar utan att för den delen förändra 
meningsinnehållet i dem. De kondenserade enheterna abstraheras sedan genom att skapa 
koder, subkategorier, kategorier, och om möjligt teman. Koderna skapar beteckningar eller 
etiketter för de meningsbärande enheterna, detta ger en möjlighet till att tänka kring dem på 
nya sätt. Koderna jämförs sedan utifrån likheter och skillnader. De koder som hör samman 
bildar subkategorier och de subkategorier som kan föras samman bildar kategorier. Ingen data 
ska kunna passa in i två kategorier, och ingen data får falla mellan kategorierna. Kategorierna 
kan ses som ett uttryck för det manifesta i texten. Teman skapas för att kunna koppla samman 
de underliggande meningarna i kategorierna på en abstrakt nivå. 
 
Analysen startade med att artiklarna lästes igenom. Meningar relevanta för syftet ströks under 
och bildade meningsbärande enheter. Dessa enheter skrevs sedan ner i en tabell och analysen 
fortskred genom kondensering och kodning av de meningsbärande enheterna (se tabell 2). 
Syftet med studien var hela tiden ledstjärnan i analysen. Slutligen fördes de koder som hörde 
samman ihop och bildade subkategorier. När subkategorierna bildats framträdde kategorier. 
Analysen mynnade slutligen ut i två teman:God vårdrelation och Vårdlidande. Tre kategorier 
skapades: Mötets betydelse i förhållande till vårdrelationen, Bristande förmågor hos 
personalen och Vårdrelationens betydelse. Både de manifesta, tydligt talande och det latenta, 
mer abstrakta budskapen lyftes fram genom analysen. 
 
Tabell 2, Analysschema 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Kanske var de lite 
generade över att ta 
upp ämnet 

Genant ämne Genans Bristande 
bemötande orsakar 
utsatthet 

Vårdrelationens 
betydelse 

Positivt stöd 
upplevdes när en 
öppenhet, 
känslighet fanns 

Öppenhet och 
känslighet var 
positivt 

Positiv öppenhet 
och känslighet 

Bekräftande möten Mötets betydelse i 
förhållande till 
vårdrelationen 

 
Forskningsetiska aspekter 
1964 skapade världsläkarförbundet en deklaration över etiska principer vid medicinsk 
forskning som omfattar människor. Denna deklaration kom att kallas 
Helsingforsdeklarationen och har sedan dess reviderats ett antal gånger, senast år 2000. De 
etiska principer som framkom vid konventionen var att välbefinnandet hos 
undersökningsgruppen måste gå före syftet med forskningen, forskningens ändamål måste 
ifrågasättas, människors hälsa och integritet måste skyddas och speciellt försiktigt måste 
forskning göras på utsatta grupper såsom medicinskt missgynnade personer eller barn. 
Deltagarnas hälsa, privatliv och trygghet måste skyddas, deltagandet måste vara frivilligt och 
att de gett sitt informerade samtycke samt att de har rätt att avbryta när som helst. Vid 
undersökningar av underåriga eller personer som av annan anledning har förmyndare måste 
förmyndarens samtycke finnas (World medical association declaration of Helsinki, 2008). 
 
Eftersom redan publicerat material valdes för analysen har inget nytt informerat samtycke 
behövts. Resultatet av analysen har gjorts med öppet sinne utan färgning av författarens egna 
förförståelser. Allt som var enligt syftet har tagits upp och stor vikt lades vid att bevara texten 
så nära sitt ursprung som möjligt. Texten översattes noggrant från engelska till svenska med 
hjälp av ordbok vid behov. Genom kvalitetsgranskningen kontrollerades att artiklarna var 
godkänd av en etisk kommitté samt att kriterierna från Helsingforsdeklarationen efterföljts (se 
bilaga 1). 
 
 

RESULTAT 
 
Övergripande kan resultatet beskrivas handla om två teman God vårdrelation och 
Vårdlidande. De båda temana flyter mellan subkategorier och kategorier. Upplevelsen av 
bemötande hos patienterna hängde samman med huruvida de upplevt en god vårdrelation eller 
vårdlidande tillsammans med sin vårdare. Vidare framkom tre kategorier: Mötets betydelse i 
förhållande till vårdrelationen, Bristande förmågor hos personalen samt 
Vårdrelationens betydelse. Under Mötets betydelse i förhållande till vårdrelationen 
beskrivs subkategorierna Bekräftande möten och Icke-bekräftande möten. Under Bristande 
förmågor hos personalen beskrivs Bristande kunskap hos personalen, Stigmatisering av 
överviktiga och feta patienter påverkar vårdrelationen, Oreflekterad hållning hos personalen 

samt Olika bemötande i olika sammanhang. Under Vårdrelationens betydelse beskrivs 
Professionell hållning hos personalen, Bristande bemötande orsakar utsatthet, Patienternas 

resurser och Organisationens negativa påverkan på vårdrelationen. 
 

Mötets betydelse i förhållande till vårdrelationen 
Ett icke-bekräftande möte kan leda till ett vårdlidande. För att istället skapa en god 
vårdrelation behövs ett respektfullt bemötande och bekräftelse. 
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Bekräftande möten 

Ett respektfullt bemötande skapade gehör för vad vårdgivaren vill förmedla och var ett viktigt 
verktyg i den gemensamma kampen mot fetma mellan patienten och vårdpersonalen. Att bli 
sedd som människa och individ och inte bara som överviktig eller fet upplevdes som en 
mycket viktig del för att känna sig bekräftad. Att bli hörd och få sina önskemål tillgodosedda i 
största möjliga mån skapade känslor av bekräftelse. Det bekräftande mötet visade sig vara 
nyckeln till en fungerande vårdrelation (Merril & Grassley, 2008) Viktigt kunskap om 
patienter som lider av övervikt och fetma var att de ofta lider av lägre livskvalitet än friska 
personer. När denna kunskap saknades hos vårdpersonalen förlorades möjligheten till 
långvarig viktminskning för patienterna. Även vårdrelationen blev lidande av patientens låga 
livskvalitet och även detta påverkade viktminskningen. Genom att motivera med möjligheter 
till en bättre livskvalitet ökade möjligheterna för patienterna att lyckas (Kolotkin, Meter & 
Williams, 2001).  
 
Trots mycket negativa upplevelser av vården angav ett flertal patienter ur de olika studierna 
att de inte känt sig kränkta eller respektlöst behandlade. De hade upplevt sig bekräftade och 
väl bemötta av vården (Wadden et al. 2008, Brown et al. 2006, Merrill & Grassley, 2008). 
 
Icke-bekräftande möten 

Upplevelser av skuldbeläggning i möten med vårdpersonalen skapade avstånd och svårigheter 
till en fungerande vårdrelation. Föräldrar till överviktiga barn upplevde sig skuldbelagda för 
barnens övervikt. De kände att ingen trodde att de försökte påverka barnets vikt på egen hand 
(Edmunds, 2004). Patienterna kände sig skuldbelagda och anklagades för att de var 
överviktiga eller feta. (Wadden et al. 2008). Respektlöshet och fördomar hindrade att 
patienten kunde känna sig bekräftad och skapade avstånd och missnöje med mötet i vården. 
Respektlöshet blev även en ultimat form av icke-bekräftelse där patienterna kände sig 
objektifierade och osedda. Att från sjukvårdens sida fixera för mycket på vikten och skylla 
alla patientens problem på övervikten eller fetman upplevdes som ett stort misstag. Patienter 
som lider av övervikt och fetma som sökte för andra åkommor upplevde sig inte tagna på 
allvar för några andra besvär så länge de var överviktiga eller feta. Övervikten eller fetman 
fick skulden för alla besvär och blev det som hamnade i fokus vid behandling (Brown, 
Thompson Tod & Jones, 2006). 
 

I think there are some doctors who are more obsessed with everything that happens 
to you, ´oh it´s your weight.´ (Brown et al. 2006. s. 670). 

 
Bristande förmågor hos personalen 

För att patienterna skulle känna sig väl bemötta krävdes vissa förmågor hos personalen såsom 
kunskap, reflekterad hållning, empati och humanistiskt tänkande. Dessa förmågor var ofta 
bristfälliga och detta ledde till vårdlidande. 
 
Bristande kunskaper hos personalen 
Kunskaperna inom vård av fetma och övervikt upplevdes av patienterna som bristande. 
Patienterna gav uttryck för känslor kring den okunskap och omedvetenhet som fanns hos 
personalen. De upplevde en oförmåga hos personalen att hantera överviktsproblematik med 
dess behandling och att de visade på bristande förmågor att samtala. En oförståelse för hur det 
är att leva som överviktig eller med fetma var utbredd och ledde till att problemet inte togs på 
allvar. Detta gav känslor av utanförskap. Följaktligen upplevde patienterna bristande 
förståelse och psykologiskt stöd från vården (Brown et al., 2006). Kunskap om vikten av 
motivation spelade en stor roll i att minska patienternas känslor av ensamhet, fångenskap och 
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misslyckande associerade till övervikt och fetma (Kolotkin  et al., 2001). Även föräldrarna till 
överviktiga barn upplevde att vårdpersonalen inte har kunskapen om hur man bemöter och 
behandlar överviktiga barn. Råden var väldigt olika och oftast bristfälliga (Edmunds, 2004). 
 
Stigmatisering av överviktiga och feta patienter påverkar vårdrelationen 

De sociala och kulturella stigman som finns angående vikt och utseende i samhället följde 
med in i vårdmiljön både genom patienternas upplevelser och erfarenheter från samhället i 
stort, men även genom vårdarnas personliga och privata uppfattningar om kropp och 
utseende. Patienterna själva hade i stor utsträckning en stigmatiserad syn på övervikt och 
fetma. Många stereotypa tankar dök upp. Patienterna skuldbelade sig själva och tog på sig ett 
stort personligt ansvar för sin övervikt och fetma. Goda vårdrelationer kunde bara till viss del 
minska känslorna hos patienterna eftersom känslorna av stigma och skuld även kom från 
patienten själv (Brown et al., 2006). 
 

I´d be thinking everybody´s thinking `oh look at her… Look att the size of her`and I 

couldn´t cope with that (Brown et al., 2006 s. 669). 
 

Oreflekterad hållning hos personalen 
Att personal inte utgick från en humanistisk syn och ett förhållningssätt där alla människor är 
lika mycket värda och har rätt till lika vård och bemötande är något som ofta framkommit hos 
patientgruppen. Genom bristande bemötande upplevde patienterna en känsla av att inte vara 
lika mycket värd som människa och/eller att de behövde bevisa sitt människovärde. 
Patienterna upplevde ett negativt bemötande och respektlöshet från personalen som ledde till 
sårbarhet och utsatthet. 

 
I´m not my weight, i´m not my weight. When you look at me, see me as you would 
look at any other normal person with a condition (Merrill & Grassley, 2008). 

 
Olika bemötande i olika samanhang 

Något som framgick tydligt är att patienter upplever olika bemötande vid olika vårdinstanser 
och beroende av vad de sökt vård för. Närsjukvården, allmänläkare, familjeläkare och 
allmänsjuksköterskor visade ett bättre bemötande och hade mer tid för patienterna än 
specialister inom övervikt och fetma (Brown et al., 2006). De patienter som lider av övervikt 
och fetma upplevde ett bättre bemötande när de sökte vård för icke-viktrelaterade sjukdomar 
jämfört med när de sökte vård för sin övervikt eller fetma. De var i allmänhet positiva till 
personalen även om de ofta var negativa till bristande hjälp och stöd (Wadden et al., 2000). 
Patienterna ursäktade ibland vårdpersonalens brister med att de verkade sakna utbildning och 
kunskap inom området eller att de inte verkade ha tid. De som upplevt ett gott bemötande var 
mer nöjda med insatserna från vården för hjälp med viktminskningen (Merril & Grassley, 
2008). 
 
De patienter som sökte hjälp för sina överviktiga barn upplevde sig mer tagna på allvar om 
barnet låg i riskzonen för andra sjukdomar såsom diabetes eller sköldkörtelsjukdom än om 
barnet bara var överviktigt (Edmunds, 2004). 
 
Vårdrelationens betydelse 
För att skapa en god vårdrelation krävs det att patienterna blir sedda och bekräftade. Detta 
kräver professionalism, en fungerande organisation, tillvaratagande av patientens egna 
resurser, samt empati och kunskap från personalen. 
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Professionell hållning hos personal 

Patienter som blev bemötta med medvetenhet, öppenhet och en vilja att hjälpa upplevde att de 
fått ett gott bemötande och förutsättningarna för en god vårdrelation ökade. Kännetecknen för 
ett professionellt hållningssätt ligger i öppenhet och jämställdhet inför alla patientgrupper. 
Patienternas upplevelse av ett gott bemötande ökade när de kände att de fick råd, stöd och 
annan hjälp som fungerade. Patienterna upplevde kombinationer av psykiskt stöd, praktiska 
råd och gruppsamtal som mest effektivt (Brown et al., 2006). 
 
Vetskapen hos personalen om att överviktiga och feta patienter anses vara en riskgrupp för 
depression var viktig, eftersom depression är relaterat till sämre livskvalitet. Det är därför 
viktigt att undersöka om patienterna lider av depression, eftersom sämre livskvalitet hänger 
samman med en upplevelse av ett sämre bemötande från vården jämfört med patienter som 
inte lider av depression . De överviktiga och feta patienter som lider av depression upplever i 
allmänhet ett sämre bemötande från vården än psykiskt friska patienter (Oynike, Crum, Lee, 
Lyketosos & Eaton, 2003). 
 
Bristande bemötande orsakar utsatthet 

Bemötandet kan brista på flera olika sätt som i sin tur orsakar en enorm utsatthet hos en redan 
utsatt grupp människor. Utsatthet uppstod genom respektlöshet och kränkning av patienterna 
och deras integritet samt genom handlingar och ord. Patienterna kände att de blev avvisade 
och att deras problem förminskades. Detta skapade känslor av ensamhet och sårbarhet. 
 

.. All you need to do is lose weight, and that would solve all your problems…I 

weighed 230 pounds. The time it would take to lose 80 pounds or so to get within a 
normal weight range- am I supposed to suffer all that time? (Merril & Grassley, 
2008. s. 142). 

 

Patienter som kände sig kränkta eller förnedrade utvecklade ofta skamkänslor och genans. 
Patienterna upplevde pinsamma möten som skapade osäkerhet och ambivalens inför att 
fortsätta söka vård. Konsekvensen av ett bristande bemötande kunde skapa en känsla hos 
patienten av att inte vara lika mycket värd som människa. En humanistisk människosyn gick 
förlorad och detta ledde till en enorm utsatthet som i längden kunde leda till självförakt 
(Merril & Grassley, 2008). 
 
Patienternas resurser 

Patienterna hade i grunden en starkt drivande livsvilja som i många fall gjorde det möjligt att 
kämpa vidare trots bristande bemötande och hjälp från hälso- och sjukvården samt tidigare 
misslyckade försök att gå ner i vikt. En stark framtidstro och hoppfullhet lyste igenom. 
Kämparglöden lyste stark och viljan att leva ett friskare liv motiverade till fortsatta försök till 
viktminskning. Ett tillvaratagande av dessa resurser kan stärka vårdrelationen (Merril & 
Grassley, 2008).  
 
Organisationens negativa påverkan på vårdrelationen 
Organisatoriska brister var ett stort problem som visade sig i en bristande bemötande. 
Patienterna upplevde stressad personal som inte hade tid till möten och samtal om annat än de 
mest akuta situationerna. Många patienter kände sig avvisade när de vände sig till vården på 
grund av sin övervikt och ville inte vara till besvär.  Patienterna uttryckte även starka 
upplevelser av stressad personal som inte hade tid att samtala, stötta och ge råd i den 
utsträckning patienterna önskade. Många gånger upplevde de att ingen hjälp fanns att få 
(Brown et al., 2006).  
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De patienter med den mest uttalade fetman upplevde även utrymmesbrist och avsaknad av 
tillräckligt stor utrustning, exempelvis blodtrycksmanchetter och hjälpmedel (Merril & 
Grassley, 2008) 
 

 The nurse was running around the office, ´We need a bigger cuff, she cant fit the 
other´ And I was just like, oh, my gosh! (Merril & Grassley, 2008, s. 141). 
 
 

DISKUSSION 
 
Resultatet av studien visade en mycket utsatt patientgrupp. Starkast framträdande var känslor 
av stigma, skam och utsatthet. Patienterna själva ansåg att det bristande bemötandet berodde 
på dålig kunskap hos vårdpersonalen samt deras personliga fördomar. Detta ledde till ett 
avståndstagande till hälso- och sjukvården från patientgruppen vilket i sin tur kunde leda till 
att sjukdomar hos personerna förblev oupptäckta eller obehandlade. Studierna visade 
genomgående en negativ upplevelse av det bemötande i vården som patienterna som led av 
övervikt eller fetma fått, även om några få positiva upplevelser framkommit. Både barn och 
deras föräldrar, kvinnor och män upplevde liknande brister. Patienternas känslor av utsatthet 
skapade ett behov av att skydda sig från obehag och kränkning, vilket i sin tur ledde till 
fördomar även från patienternas sida mot hur vården var och kommer att vara. Även om mest 
negativa aspekter framkom fanns det även patienter som tyckte att personalen i allmänhet gav 
ett gott bemötande och gjorde så gott de kunde. De flesta patienterna uttryckte hopp om 
framtiden och en stark kämparglöd. En balansgång mellan en god vårdrelation och en 
bristande vårdrelation med vårdlidande som följd visade sig tydligt. De negativa aspekter som 
framkommit tyder på ett stort vårdlidande hos patientgruppen och detta behöver belysas och 
utforskas vidare. Syftet med studien anses vara uppnått och frågeställningarna besvarade. 
 
Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att undersöka hur patienter som lider av övervikt och fetma 
upplever bemötande i vårdsituationer genomfördes studien med en kvalitativ ansats. Till 
största delen användes kvalitativt material, men även kvantitativa studier förekom i analysen.  
 
Den kvalitativa ansatsen hos litteraturstudien skapar större möjlighet att se nyanser och 
helheter i upplevelser och känslor vilket stödjer syftet med studien. En styrka i den kvalitativa 
metoden är att den ger utrymme inte bara för det manifesta utan även att det latenta i texterna 
ska komma fram och skapa nya dimensioner i förståelsen. Objektivitet och noggrannhet är 
nyckelord för en kvalitativ litteraturstudie (Polit & Beck, 2006). I studien som gjorts har fokus 
lagts på det manifesta i texterna, men även vissa latenta helheter har framkommit.  Nackdelen 
med att göra en litteraturstudie ligger i att analysera vad andra författare redan en gång tolkat, 
att vid sin egen analys kunna lita på sanningsenligheten i det material som valts för analysen. 
Detta blev extra viktigt att tänka på när en review-artikel använts för analysen, eftersom detta 
redan är en annan forskares tolkning och sammanställning av tidigare material. Att använda 
sig av kvalitetsgranskning av litteraturen som väljs ut blir nödvändigt. Till detta användes en 
mall för kvalitativa, och en för kvantitativa artiklar där olika frågor besvarades och därigenom 
fastställdes kvaliteten hos artiklarna (Willman et al., 2006). Endast litteratur med god eller 
mycket god vetenskaplighet valdes ut för studien och det kan öka möjlighet till god 
generaliserbarhet. 
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 En annan möjlig form för undersökningen kunde ha varit en intervjustudie där allt material 
samlats in direkt från källan. Denna metod valdes bort eftersom få patienter hade hunnit 
intervjuas och därmed hade färre åsikter framkommit samt att det kan vara svårt att få tillgång 
till patienter. 
 
Litteraturstudien har gjorts av en författare vilket kan vara en nackdel eftersom författaren inte 
haft någon att diskutera och reflektera tillsammans med. Objektivitet har ändå varit en viktig 
del i analysen. Det visade sig vara svårare än väntat att sätta den egna förförståelsen åt sidan. 
Tanken på att detta måste göras har hela tiden funnits med och har gjorts i största möjliga 
mån. Vi måste dock vara medvetna om att vi aldrig är helt förutsättningslösa, eftersom vi 
alltid har någon form av förförståelse (Dahlberg et al., 2003). 
 
Förförståelser kan möjligen påverka studien validitet. Validiteten styrktes av att artiklarna 
som valdes var vetenskapliga, samt att de var skrivna av författare med hög 
forskarkompetens. En studies validitet, generaliserbarhet, beskriver huruvida resultatet av en 
studie kan beskriva alla individer eller situationer. Val av population blir därför viktigt genom 
att ett representativt urval för hela befolkningsgruppen görs. Validitet står i förhållande till 
reliabilitet. D.v.s. låg reliabilitet ger låg validitet samtidigt som god reliabilitet krävs för en 
god validitet. Reliabiliteten hos studien påverkas av slump och felvärden. Hög reliabilitet kan 
bäst uppnås när instrument som ger poäng används. När kvalitativa metoder används säkras 
validitet genom att forskaren har god forskarkompetens samt använder noggrant utformade 
formulär (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Tillförlitligheten hos studien stärks genom en noggrann analys där meningsbärande enheter 
korrekt plockas ut och materialet som används är omfattande (Graneheim & Lundman, 2003). 
Eftersom ingen av de utvalda studierna är gjord i Sverige uppkommer frågan om resultatet 
kan överföras på svenska förhållanden. Jag anser att resultatet som framkommit i analysen 
stämmer med vad som framkommit i den svenska litteratur som använts för att skriva 
uppsatsens bakgrund. Detta blir ändå en svaghet i studien som kunde ha eliminerats genom att 
en ny intervjustudie gjorts under svenska förhållanden. 
 
Styrkorna blir således den kvalitativa studiens djup och nyanser i analysen av materialet. 
Helheten och egenheterna i patienternas känslor framkommer (Patel & Davidsson, 2003).En 
kvantitativ undersökning hade troligen inte lyckats fånga frågans komplexitet och djup på ett 
lika framträdande sätt, samt att det varit omöjligt att fånga just upplevelser. 
 
 Litteraturstudien som metod blir en styrka eftersom ett stort material kan sammanställas. 
Litteraturstudien skapar även en kontext för studien och ger kunskaper om vidare behov av 
forskning inom området (Polit & Beck, 2006). Genom att välja en litteraturstudie till studien 
kunde flera patienters uppfattningar och känslor tas i beaktande, jämfört med en intervjustudie 
där enbart ett fåtal patienter hade fått komma till tals.                                                                                                                                                                               
 
Artiklarna valdes utifrån två databaser, ELIN och Ovid, samt via google. En bredare 
databassökning hade troligen givit ett större utbud av artiklar att granska och analysera. Detta 
kunde kanske påverkat resultatet. Om databaser såsom Cinahl och Medline använts hade det 
varit möjligt att genomföra mer precisa sökningar och därmed kunde en större trovärdighet 
och tillförlitlighet ha skapats genom att de mest relevanta artiklarna används i studien. Valet 
av databaser har troligen påverkat studiens resultat i negativ bemärkelse genom att 
trovärdigheten minskas. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet som framkom ur analysprocessen visade att många patienter som lider av övervikt 
och fetma upplevde bristande bemötande i vården. Mindre grupper av patienter upplevde gott 
bemötande från sina vårdare och detta härleds till den enskilda vårdarens förmåga till empati 
och professionalism. Det bristande bemötandet skapade negativa känslor hos patienterna som 
i sin tur påverkade vårdrelationen negativt. Ett vårdlidande uppstod där möjligheten till ett 
gott möte raserades (Wiklund, 2003). Möjligheterna att tillsammans skapa förändring och 
motivation, samt uppnå viktminskning försvann. 
 
De stigman som följer med att lida av övervikt och fetma är både sociala och kulturella. Vårt 
samhälle sätter stor press på att alla minoriteter ska passa in i de sociala och kulturella 
mallarna. Människor som lider av övervikt och fetma i vår kultur stigmatiseras när mode- och 
skönhetsideal styrs av vikt- och utseendefixering. De kulturella stigmana spiller över på det 
sociala livet där allt ifrån stolar till kläder är anpassade efter idealen vi lever med. 
Föreliggande studier visar att kulturella stigmana även sipprade in i vårdmiljön både genom 
vårdarnas och patienternas ideal. En undersökning gjord av Schwarts, Chambliss, Brownell, 
Blair och Billington  (2003) visade att personer som lider av övervikt och fetma även ses som 
lata, dumma och äckliga vilket blir ett hinder i det egna sociala livet, men även i arbetslivet. 
De sociala och kulturella stigmatiseringarna följde med in i vårdmiljön både genom 
patienternas upplevelser och erfarenheter från samhället i stort, men även genom vårdarnas 
personliga och privata uppfattningar om kropp och utseende. 
 
Patienterna upplevde möten med vården som pinsamma på grund av skuldbeläggning och 
skam. Detta ledde till att kontakter med vården undveks (Wadden et al., 2008). Även 
patienternas egna uppfattningar av social och kulturell stigmatisering skapar förförståelser 
som kan vara ett hinder för en god vårdrelation. Många patienter antar att vårdaren de möter 
ska uttrycka fördomar och till följd av detta går patienterna in i vårdrelationen med en känsla 
av att vara på sin vakt (Ibid). 
 
Känslan av stigma kunde leda till utebliven vårdkontakt vid bland annat hälsokontroller 
såsom mammografier eller gynekologisk cellprovtagning (Drury & Louis 2002). Fördomar 
hos vårdarna ledde till känslor av skuld och skam och visar på en bristande professionell 
hållning. Ett sätt att korrigera detta är genom mer utbildning där riskerna med stigmatisering 
och fördomar tas upp och synliggörs. Verktyg för att synliggöra fördomar och metoder för att 
förändra attityder behöver utvecklas och konkretiseras för vårdpersonalen. 
 
 Kunskaperna inom vård av patienter som lider av fetma och övervikt visade sig vara 
begränsade och ansågs eftersatta. Väldigt liten vikt läggs vid ämnet under olika 
sjukvårdsutbildningar. Undersökningar visade att bristande kunskaper gör det svårt att skapa 
framgångsrika preventionsplaner för att minimera uppkomsten av övervikt och fetma, men 
även för att bota dessa tillstånd (SBU, 2002). Patienterna gav uttryck för känslor kring 
okunskap och omedvetenhet från personalens sida. De upplevde en oförmåga hos personalen 
att hantera överviktsproblematik och behandlingsmöjligheter, samt bristande förmågor att 
samtala. En oförståelse för hur det är som patient att leva som överviktig eller fet var utbredd 
och ledde till att problemet inte togs på allvar. Detta gav känslor av utanförskap hos 
patientgruppen. Att möta personal som är okunniga skapade en misstro hos patienterna som 
även kom att tvivla på den vård som erbjöds. Detta ökade på ojämlikheten i vårdrelationen. 
Bristande kunskaper ger även personliga fördomar en möjlighet att blomma och styr då 



 16 

vården med ett oreflekterat förhållningssätt. Alla dessa brister och negativa aspekter i vården 
skapar ett vårdlidande där främjandet av hälsan förloras (Dahlberg et al., 2003). 
 
I en undersökning av Hoppé och Ogden (1997) framkom det att mottagningssjuksköterskor 
ansåg sig ha goda kunskaper i att ge råd till patienter med fetma och övervikt. De förklarar 
patienternas dåliga viktminskningsresultat som patientens misslyckande och inte som ett eget 
misslyckande i sitt arbete. Detta krockar med patienternas åsikter om bristande råd och stöd 
och kunskapen om vad som leder till lyckad eller misslyckad viktnedgång. Exempelvis kan 
detta bero på att sjuksköterskan nöjer sig med att information och råd givits utifrån sina egna 
förutsättningar och inte tar hänsyn till patientens livsvärld och försöker förstå patientens 
perspektiv. 
 
Behovet av en humanistisk människosyn är grundläggande i de lagar och etiska regler som 
styr olika sjukvårdsprofessioner. ICNs etiska kod för sjuksköterskor lägger stor vikt vid just 
ett humanistiskt tänkande. Människosyn blir även en viktig del i vårdrelationen. Utan en 
humanistisk syn på människan blir en god vårdrelation en omöjlighet (Kristoffersen et al., 
2005). En bristande humanistisk syn inom vården av överviktiga och feta visade sig genom 
kränkningar, förbiseenden och fördomar från personalen. Patienterna upplevde detta som ett 
negativt och respektlöst bemötande (Merrill & Grassley, 2008). En mycket krass syn på feta 
människor har trätt fram. Bristande humanism och empati lyser igenom i alla de 
undersökningar som visat på negativa upplevelser av bemötande, eftersom just bemötande är 
ett uttryck för hur vi ser på den människa vi möter. Detta skapar onödigt lidande för 
patienterna och är ett ytterst oprofessionellt hållningssätt från vårdaren. 
 
Hur överviktiga och feta patienter upplever bemötande i vården är lite utforskat, dock finns ett 
antal studier som rör vilka fördomar vårdpersonal har om denna patientgrupp. En 
litteraturstudie av Brown (2006) visade att sjuksköterskor har en negativ attityd till feta 
patienter och att detta påverkade patienternas livskvalitet. Vidare visade studien att detta är ett 
problem som bör tacklas genom utbildning för att skapa ett mer inkännande bemötande av 
patientgruppen. En annan studie visade en markant fördom mot feta av specialister som 
arbetar med överviktiga och feta personer. Vårdarna associerade feta personer till stereotyper 
som exempelvis dumma, lata och värdelösa. Flertalet deltagare i studien ansåg även att feta 
patienter saknade självkontroll (Schwarts et al., 2003). Dessa fördomar hos vårdpersonal som 
specialiserar sig på området övervikt och fetma är skrämmande. Uppfattningen att dessa 
personer borde ha en större förståelse och empati för dessa tillstånd visar sig helt felaktig. 
Patienternas upplevelse av sämre överviktsrelaterad vård än vård i allmänhet styrks 
härigenom. 
 
Upplevelse av ett gott eller någorlunda gott bemötande behövs för att patienterna ska kunna 
uppleva bekräftelse i vården. Bekräftelse är i sin tur en viktig del för att en god vårdrelation 
ska uppstå. Utan en god vårdrelation och med ett bristande bemötande skapas ett vårdlidande. 
Vårdlidandet skapas till följd av vårdarens brister och det blir därför vårdarens ansvar att 
minimera vårdlidandet och skapa en god vårdrelation vilket är grunden för god vård. 
Vårdrelationen ska i grund och botten bygga på trygghet och stöd på alla nivåer som patienten 
kan behöva (Wiklund 2003). Vårdpersonalens förmåga till en professionell hållning där 
personliga fördomar och åsikter sätts åt sidan visade sig vara en grundval för att kunna skapa 
en god vårdrelation. Patienterna behövde bemötas med öppenhet och hjälpsamhet för att 
kunna känna trygghet och stöd inför vården När detta inte uppstod skapades ingen 
vårdrelation, patienterna kände sig snarare avvisade och dömda samt upplevde bristande hjälp 
och omvårdnad. Detta gav ett vårdlidande. 
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Under utbildningen till sjuksköterska idag läggs stor vikt vid områden som bemötande och 
professionalitet, men konsekvenserna av vad bristerna leder till belyses inte tillräckligt enligt 
min uppfattning. Denna växande patientgrupp av överviktiga och feta har glömts bort under 
utbildningen. De allmänna kunskaperna om bemötande och professionalitet måste därför 
användas och får inte glömmas bort och måste omsättas till olika vårdkontexter och 
patientproblem. Vetskapen om hur patienter upplever en bristande vårdrelation och vad som 
orsakar detta behövs och behöver utvecklas ytterligare. Detta gäller även andra professioner 
inom vården. 
 
De vårdformer som idag används för behandling av patienter som lider av fetma innefattar 
kostråd, dieter, motionsråd och kirurgi (SBU, 2002). Även beteende terapi används i vissa fall 
och syftar till att bryta onda cirklar i livsstilen (Melin, 2001).  Trots dessa riktlinjer upplevde 
patienterna bristande stöd, råd och behandling. Dessa tycks inte vara anpassade till 
patienternas behov av stöd och hjälp, utan utgår i stor utsträckning ifrån standardiserade PM 
och inte från den unika människans behov. Riktlinjernas brister skapar inkonsekvens mellan 
olika vårdare och därmed missnöje bland patienterna (Brown et al., 2006). Många sökte hjälp 
hos kommersiella grupper utanför vården, exempelvis Viktväktarna, eftersom här erbjöds en 
kombination av stöd, information, kostråd och motionsråd. Gruppstödet fungerade som en 
viktig motivation. Dessa kombinerade former av viktminskningshjälp efterfrågades även inom 
vården. Det kan anses märkligt att ett så känt koncept inte redan tillvaratagits av vården, utan 
att dessa patienter ska behöva söka vård privat och för privata medel. Även för vård av barn 
som lider av övervikt och fetma saknas konsekventa riktlinjer och även här bör rutinerna ses 
över för att skapa konsekvens och en god omvårdnad. 
 

Tidigare undersökningar visade att patienter som led av övervikt och fetma hade lika låg 
livskvalitet som patienter med kronisk smärta, framskriden cancersjukdom eller 
ryggmärgsskada (SBU, 2002). Dessa upplevelser speglades i sämre vårdrelationer där en 
komplex lösning krävdes för att patienterna skulle kunna uppleva en god vårdrelation trots låg 
livskvalitet. Livskvalitet är för alla människor något mycket viktigt. Det är grunden till hur vi 
ser på meningen med livet och vårt eget vara eller ickevara. Sjukvårdspersonal idag tycks vara 
dåligt informerade om denna komplikation till övervikt och fetma och möjligen därför läggs 
inga resurser på att förbättra livskvaliteten för patienterna. Riskerna med en minskad 
livskvalitet blir isolering, uppgivenhet och depression. En ond cirkel kan startas där vården 
undviks och motivationen till viktminskning blir så låg att ingen förändring kan ske. 
Livskvaliteten sjunker då ytterligare och stora resurser behövs för att bryta den onda cirkeln. 
 
Slutsatser 
Resultatet av studien visar på två tydliga övergripande teman: vårdrelationen och vårdlidande. 
Dessa två kan ses som varandras motsatser på så vis att de speglar vård med ett gott 
respektive ett dåligt bemötande. Bemötande som verktyg för att skapa en god kontakt med 
patienten är viktig i alla lägen och får inte glömmas bort, framförallt inte med en så stor 
patientgrupp till följd av vårdpersonalens okunskap och fördomar. Patienterna upplevde 
framförallt ett dåligt bemötande i de kontakter med vården som rörde deras övervikt och mer 
sällan vid kontakter för allmän hälsa. Detta är något som behöver tas i beaktande och som 
väcker nya frågor. Hur kan dessa patienter uppleva en god vård även när de söker vård för sin 
övervikt och fetma? Utbildning, information och ett konsekvent bemötande med samma 
möjligheter till hjälp för alla kan vara en del av lösningen på det problem som tydligt har visat 
sig. En stor attitydförändring hos all vårdpersonal, men även personer i allmänhet, behöver 
komma till stånd. Den fördömande attityd som finns mot personer som lider av övervikt och 
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fetma både i dagens samhälle och i vården måste uppmärksammas och förändras. Många av 
dessa attityder grundas redan i tidig ålder och följderna blir mobbing och utanförskap. Både 
patienter och vårdpersonal formas från tidiga år och problemet finns i alla delar av samhället 
både i och utanför vården. Därför måste förändringar grundas på alla plan. Sist men inte minst 
skulle en professionell hållning där etiska riktlinjer följs och vårdaren alltid har ett etiskt 
patientperspektiv som utgångspunkt för sitt vårdande minimera vårdlidandet även för denna 
patientgrupp. Fortsatt forskning kring upplevelser av bemötande i vården hos patienter som 
lider av övervikt och fetma behövs. Kvalitativa djupgående intervjustudier kan vara en 
lämplig metod för att nå fenomenet och kunna beskriva det utförligt. Framförallt saknas 
undersökningar rörande upplevelsen av bemötande hos män som lider av övervikt och fetma 
samt hur anhöriga till patienter som lider av övervikt och fetma upplever bemötande. 
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