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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Antalet överviktiga ökar i samhället. Övervikt beror på flera 

faktorer som kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Det finns flera 

behandlingsalternativ och ofta behöver den överviktige stöd från sjukvården. 

Överviktiga möts av negativa attityder och fördomar i samhället och även 

inom vården. Travelbee (1971) menar att stereotypt tänkande sänker 

omvårdnadskvalitén. Syfte: Beskriva överviktiga patienters upplevelser av 

mötet med vården. Metod: Metoden som använts var systematisk 

litteraturstudie utifrån Friberg (2006) tankeprocess. Sökningar med MeSH-

termer gav nio artiklar som alla kvalitetsgranskades. Analysprocessen 

utfördes genom att bryta ner helheten i delar för att skapa en ny helhet vilket 

utmynnade i sex kategorier och fyra underkategorier. Resultat: Överviktiga 

har upplevelser; inför mötet med vården, om hur vården tar upp 

viktproblematiken och av positivt samt negativt bemötande från 

vårdpersonal. De har även en känsla av att inte passa in och har önskningar 

om individanpassad vård för överviktiga. Slutsats: Överviktiga upplever sig 

inte bli sedda som individer utan får ofta kränkande, annorlunda behandling 

på grund av sin övervikt. En individanpassad vård utan förutfattade meningar 

från vårdpersonal skulle kunna förbättra vården.  

 

Nyckelord: Övervikt, patient, upplevelser, vårdpersonal.
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INLEDNING 

Denna litteraturstudie beskriver överviktiga patienters upplevelser av mötet med vården. Vi 

ville skriva om detta eftersom vi, under vår verksamhetsförlagda utbildning, har upplevt att 

överviktiga behandlas annorlunda av personal inom vården på grund av sin vikt. Vi har 

reagerat på att vårdpersonal har uttryckt föreställningar om att överviktiga ”får skylla sig 

själva”, då patienter ofta är medvetna om att övervikt är en hälsorisk. Vårdpersonalen antog 

att patienters övervikt uteslutande var orsaken till deras symtom och fokus kunde bli på 

övervikten istället för det patienterna sökte för. Vi tycker att det är viktigt att beskriva 

överviktigas upplevelser av vården för att öka förståelsen och på så sätt kunna ge dessa 

patienter bra bemötande och omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Övervikt definieras genom Body Mass Index (BMI), som räknas ut genom att ta kroppsvikten 

(kg)/(längden(m)
2
) (Nationalencyklopedin, 2010). Gränsen för övervikt är ett BMI mellan 25-

30 kg/m
2
 och om BMI är över 30 kg/m

2
 lider man av fetma. Övervikt är något som ökar, 

speciellt i det västerländska samhället. Andel vuxna personer (>15 år) som var överviktiga år 

2005 uppmättes till 1,6 miljarder och av dessa led 400 miljoner av fetma (World Health 

Organization, 2006). Övervikt är vanligare hos de med lägre social status och utbildning och 

är mer förekommande på landsbygden än i städerna (Socialstyrelsen, 2009a).  

 

Fetma ingår i diagnossystemet ICD-10 och är därför klassat som en sjukdom. Det finns olika 

klassificeringar utifrån vad som orsakat fetman. Dessa klassificeringar är: Läkemedelutlöst 

fetma, fetma orsakad av kaloriöverskott, extrem fetma med alveolär hypoventilation, annan 

specificerad fetma och fetma ospecificerad. Övervikt ingår inte i ICD-10 systemet 

(Socialstyrelsen, 2009b). I den här litteraturstudien använder vi övervikt som begrepp och i 

det ingår alla grader av övervikt, även fetma. 

 

Det finns flera orsaker till varför en människa blir överviktig och oftast har flera faktorer 

betydelse. Det kan vara arv, livsstil (obalans mellan energiintag och energiförbrukning), 

biverkan av läkemedel och sjukdomar som till exempel leptinbrist eller Prader-Willi syndrom.  

Att övervikten har ökat i det västerländska samhället kan bero på att det idag finns hjälpmedel 

som till exempel diskmaskin, transportmedel och hissar vilket har gjort att den vardagliga 

motionen minskat. Motion är ofta ett eget val och inget måste för att klara vardagen. 
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Användandet av TV och dator har också ökat vilket har gjort att vi är mer stillasittande 

(Lindroos & Rössner, 2007). 

 

Med ökande BMI ökar också risken för följdsjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, ledsjukdomar och vissa cancersjukdomar (World Health Organization, 2006). 

Övervikt, med stigande blodtryck, förhöjda blodfetter och störd sockerreglering som följd, 

innebär en ökad risk för åderförkalkning vilket i sin tur kan leda till bland annat hjärtinfarkt 

och stroke. Överviktiga har oftare värk i leder och muskulatur än normalviktiga. Även 

psykiska påfrestningar är vanligt som till exempel depression, ångest, oro och sömnproblem. 

Sömnapné, det vill säga återkommande andningsuppehåll under sömnen, är ett allvarligt 

tillstånd starkt förknippat med övervikt. Astma, risk för komplikationer vid graviditet och 

även infertilitet drabbar överviktiga i större utsträckning än normalviktiga (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

I USA uppskattas övervikt och fetma komma att kosta samhället 254 miljarder dollar mellan 

år 2020-2050. Kostnaden kan bero på minskad produktivitet relaterat till tidig död eller 

sjukdom och direkta sjukvårdskostnader. Kostnaderna förväntas stiga varje år på grund av 

ökat antal överviktiga och personer med fetma (Lightwood, Bibbins-Doming, Coxson, Wang, 

Williams & Goldman, 2009). 

 

Trots att det forskas mycket kring läkemedelsbehandling av fetma har de läkemedel mot 

övervikt som kommit ut ofta visat sig ha svåra biverkningar och därför dragits in. 

Fetmakirurgi har visat sig ha den bästa effekten mot fetma och ökar också livskvalitén. 

Kirurgi kan ske på flera sätt och vara mer eller mindre ingripande. Gastric banding innebär att 

ett band placeras nedom magmunnen, vilket gör att maten måste passera långsammare genom 

ventrikeln. Det leder till minskat födointag eftersom kräkningar uppstår om föda intas i för 

stora mängder och för fort. Gastric bypass är en annan behandling där en del av ventrikeln 

stryps av och jejunum kopplas på ventrikeln. På detta sätt minskar absorptionen, då en stor del 

av ventrikeln och även en del av jejunum är frånkopplade (Lindroos & Rössner, 2007).  

 

Trots att utvecklingen inom farmakologi och kirurgi gått starkt framåt de senaste åren har det 

enligt forskning förts en lång diskussion om livsstilsförändringarnas betydelse för att kunna 

minska på övervikten (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007). De 

mest effektiva livsstilförändringarna för minskad vikt är förändringar i kost, motion och 
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beteende (Lindroos & Rössner, 2007). Det har även diskuterats om det är de professionellas 

eller den enskildes ansvar att påverka till en positiv livsstilsförändring. En finsk studie visar 

att sjuksköterskorna ofta hade viljan att hjälpa patienten med livsstilsförändringar, men 

hälften av alla sjusköterskor ansåg sig ha för lite tid för att sätta sig in i den överviktiges 

livssituation. De kände också att de inte visste hur de skulle hantera situationen så patienten 

inte kände sig kränkt på grund av sin vikt (Jallinoja et al, 2007). 

 

Forskning har visat att överviktiga ofta upplevt att de blivit stigmatiserade i samhället. De har 

mött fördomar om att de är lata, ointelligenta och saknar självdisciplin (Puhl, Moss-Racusin, 

Schwartz & Brownell, 2008). Beskrivna emotionella konsekvenser av övervikt som 

presenterades i en kvalitativ studie var lågt självförtroende, social isolering, ätstörningar och 

svårigheter att upprätthålla intima relationer. Många överviktiga tyckte att deras övervikt 

påverkade deras liv på flera sätt i vardagen. Till exempel hade de fått negativa kommentarer 

när de provade kläder eller handlade mat och en del upplevde att de blivit nekade jobb eller 

fått sparken på grund av sin övervikt. De tyckte att samhället, via media och politiker, talade 

om överviktiga som en belastning för samhället vilket gav en ökad känsla av skam (Thomas, 

Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Forskningsresultat har visat att personer 

med fetma hade betydligt lägre livskvalité än normalviktiga. Mellan överviktigas och 

normalviktigas livskvalité syntes ingen större skillnad men det visade sig att livskvalitén hos 

de överviktiga förbättrades vid viktnedgång (Sullivan & Karlsson, 2002). 

 

I en vetenskaplig studie av Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff (2008) 

beskrev överviktiga att de förde en kamp mot sin övervikt och upplevde bantning som 

psykiskt påfrestande. De tänkte hela tiden på sin vikt och hur de skulle bli av med den. 

Överviktiga som kämpade mot sin vikt under en stor del av sitt liv provade flera olika 

bantningsmetoder som var dyra och lovade gott resultat. Ofta ledde bantningsmetoderna till 

viktnedgång endast under en kort tid och sedan gick användaren åter upp vilket skapade 

frustration och besvikelse (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). 

 

Patienter ska enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska få råd och hjälp för 

livsstilsförändringar och både fysiska och psykiska omvårdnadsbehov ska tillgodoses 

(Socialstyrelsen, 2005). I hälso- och sjukvårdslagen står det att alla ska ges vård på lika 

villkor och att vårdpersonal ska se till alla människors lika värde (SFS 1982:763) men studier 

har visat att sjuksköterskor hade en negativ attityd gentemot övervikt och fetma. 
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Sjuksköterskor hade förutfattade meningar vilket gjorde att överviktiga kunde känna sig 

diskriminerade. Negativa föreställningar som överviktiga mötte handlade ofta om att de var 

lata, inaktiva och hade brist på vilja och självkontroll (Brown, 2006). I Jallinojas et al., (2006) 

studie framkom det att 94 % (n=161) av sjuksköterskorna ansåg att ovilja hos patienten alltid 

eller nästan alltid var ett hinder till behandling av övervikt. Trots negativa attityder gentemot 

överviktiga, ansåg merparten sjuksköterskor att dessa inte påverkade vården. De kände sig 

inte obekväma i den vårdande situationen, eller att överviktiga var mer krävande än andra 

patienter (Poon & Tarrant, 2009).  

 

Travelbee’s omvårdnadsteori 

Travelbee’s omvårdnadsteori är en interaktionsteori som till stor del behandlar 

mellanmänskliga aspekter. Omvårdnadens mål är enligt Travelbee (1971) att hjälpa patienten 

att hantera och finna mening i sitt lidande. Omvårdnaden syftar även till att hjälpa människor 

att bibehålla högsta möjliga nivå av hälsa. Hälsa är en subjektiv och högst individuell 

upplevelse, en människa är så sjuk eller frisk som han eller hon känner sig (Travelbee, 1971).  

Travelbee’s teori handlar främst om individfokuserad omvårdnad och hon ogillar att 

kategorisera människor. Hon undviker därför ordet patient och talar istället om individer i 

behov av vård. Om sjuksköterskan inte ser individen bakom patienten menar Travelbee att 

omvårdnadskvalitén sänks, eftersom det leder till en stereotyp omvårdnad där sjuksköterskan 

ger vård efter egna erfarenheter istället för att lyssna på individens behov (Travelbee, 1971). 

 

Lidande  

Enligt Travelbee (1971) upplever alla människor lidande och förlust någon gång under livet. 

Lidande är en upplevelse av missnöje, antingen mentalt, fysiskt eller spirituellt och kan uppstå 

när någon eller något man bryr sig om hotas eller vid någon form av förlust. Lidande skiljer 

sig i intensitet, längd och djup och är unikt för alla individer. En patient kan uppleva svårt 

lidande trots att den medicinska diagnosen inte är allvarlig. Ett långt lidande utan stöd kan ge 

upphov till bitterhet, vrede och hopplöshet. Det är då viktigt att sjuksköterskan agerar genom 

att sätta in resurser för att förhindra att patientens tillstånd förvärras. Om resurser inte sätts in 

kan lidandet utvecklas till apatisk likgiltighet vilket kan uppfattas som att patienten förlorat 

sin livsvilja (Travelbee, 1971).  

 

Eriksson (1994) beskriver lidande ur olika dimensioner. Lidande kan vara något negativt som 

plågar människan. Det kan vara en kamp eller något som människan måste utstå. Lidande kan 
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även upplevas som meningsbärande och skapa försoning. Vanligt förekommande lidande hos 

patienter är vårdlidande, som upplevs i själva vårdsituationen och kan uppstå från känslor av 

kränkning, straff, maktutövning eller utebliven vård. Eriksson (1994) menar att en 

förutsättning för att lindra lidande är en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, 

respekterad och vårdad. Genom att inte kränka, fördöma eller utöva makt över patienten kan 

det onödiga vårdlidandet förhindras. Det viktigaste för att minska vårdlidandet är att våga 

möta lidandet och inte ignorera det. Att vara närvarande, kunna samtala med, stödja och 

förmedla hopp till patienten minskar vårdlidandet.  

 

Hopp 

Travelbee (1971) beskriver hopp som en viktig del för att uppnå omvårdnadens mål. Hopp är 

hjälp för att hantera svårigheter och lidande. Det är framtidsorienterat och ger en känsla av att 

en positiv förändring kommer ske i framtiden. Hoppet innebär tillit till att omvärlden 

tillgodoser individens behov av hjälp. Om en människa har förlorat sitt hopp finns inte längre 

någon framtidstro och individen upplever inte heller någon förmåga att förändra sin 

livssituation. Som sjuksköterska ska hoppet understödjas för att hjälpa patienten att hantera 

sitt lidande. Om patienten upplever hopp finns också känsla av valmöjlighet, vilket är en 

viktig faktor för att uppleva frihet och autonomi. Sjuksköterskan bör låta patienten göra egna 

val, då det är möjligt, för att främja patientens frihet och autonomi (Travelbee, 1971). 

 

Mellanmänsklig relation 

För att uppnå omvårdnadens mål krävs att det etableras en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och patient. Detta sker i fem olika faser; första mötet, framväxt av identiteter, 

empati, sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. I första mötet ser 

sjuksköterska och patient varandra utifrån stereotypa roller. Då är sjuksköterskans uppgift att 

gå utanför sig själv och se patienten som en unik person, utan att ha förutfattade meningar. 

Detta är avgörande för att kunna gå in i nästa fas, framväxt av identiteter. I denna fas 

framträder sjuksköterskans och patientens identitet. En relation etableras, och sjuksköterskan 

uppfattar patienten som en unik individ och har förståelse för dennes upplevelser i sin 

situation. När en känsla av samhörighet uppnås finns förutsättningar för nästa fas (Travelbee, 

1971).  

 

Empati är förmågan att komma in i, dela och förstå en annan individs psykologiska tillstånd. 

Empati är inte en konstant känsla utan något som kan uppstå i olika situationer och är 
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oberoende av om man tycker om personen eller inte. Dock krävs det att sjuksköterskan till 

viss del kan relatera till patientens upplevelser för att kunna känna empati. Empati är en 

upplevd närhet där sjuksköterskan lyssnar på tankar och känslor hos patienten vilket leder till 

att patienten får ett förtroende för sjuksköterskan. Sympati framträder som ett resultat av 

empatifasen. Sympati är en process där sjuksköterskan lyssnar på, berörs av och slutligen 

känner en vilja och önskan att hjälpa patienten. Sympati gör att patienten inte behöver bära sin 

börda själv eftersom sjuksköterskan delar patientens upplevelser och förtvivlan. Sympati får 

patienten att känna stöd vilket kan hjälpa patienten att hantera sin situation och därigenom 

minska lidandet. Vid empati uppfattas den andres smärta medan man vid sympati också 

känner smärtan och aktivt vill hjälpa patienten att minska den (Travelbee, 1971).  

 

Den sista fasen, etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt, är ett resultat av föregående 

faser och utmynnar i en mellanmänsklig relation. Man ser inte varandra utifrån stereotyper 

och man kan interagera med varandra utan att behöva använda sig av distansering. 

Sjuksköterskan visar att hon förstår och har viljan att hjälpa patienten och hon har även de 

färdigheter som krävs för detta. Denna fas är dynamisk och kan upplevas i olika nivåer av 

ömsesidig förståelse och kontakt. Egna livserfarenheter kombinerat med utbildning kan leda 

till att sjuksköterskan snabbare kan gå igenom faserna och också uppnå en högre nivå av 

ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Övervikt är ett allvarligt tillstånd som kan leda till livshotande sjukdomar, såsom hjärt-

kärlsjukdomar och diabetes. Det kan även leda till psykiska problem som depression och 

ångest. Det finns svårigheter i behandlingen av övervikt, då den till stor del består av 

egenvård genom livsstilsförändringar. Patienter har rätt att få hjälp och stöd från 

sjuksköterskor att genomföra dessa livsstilsförändringar. Kirurgi och läkemedelsbehandling 

finns som alternativ behandling även om dessa är förknippade med flera risker. Inom vården 

möts överviktiga av attityder om att de är lata och ovilliga till förändring och att sjukdomen 

alltid beror på övervikten. Påverkar det överviktigas upplevelser av omvårdnaden och 

bemötandet från vårdpersonal?  

 

Övervikt kan orsaka lägre självkänsla, leda till social isolering och den ständiga kampen mot 

vikten kan vara psykiskt påfrestande. Överviktiga känner sig ofta stigmatiserade och 
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skuldbelagda av samhället. Ser det likadant ut inom vården? En systematisk litteraturstudie av 

överviktigas upplevelser av mötet i vården kan öka förståelsen och vara underlag för en bättre 

omvårdnad av överviktiga inom sjukvården. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva överviktiga patienters upplevelser av mötet 

med vården 

 

METOD 

Denna studie är utformad som en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

innebär att resultat från empiriska studier inom ett specifikt område granskas och analyseras 

för att sedan sammanställas (Forsberg & Wengström, 2008). Avsikten med en litteraturstudie 

kan vara att skapa en överblick över ett specifikt område som sedan kan användas som 

utgångspunkt för vidare forskning (Friberg, 2006). De kan också vara till hjälp för kliniska 

frågeställningar och vara ett underlag för beslut inom den kliniska verksamheten (Forsberg & 

Wengström). Under processen har vi använt oss av Fribergs (2006) tankeprocess kring 

genomförande av litteraturstudier med inspiration också från Forsberg och Wengström 

(2006), Axelsson (2008) och William, Stoltz och Bahtsevani (2006) under utvalda delar i 

metod- och analysfasen. 

 

Inklusion- och exklusionskriterier  

Vi har valt att inkludera vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed och publicerade efter år 

2000. Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör en systematisk litteraturstudie utgå från 

aktuell forskning. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som är relevanta till vårt syfte 

inkluderas, alltså artiklar med patientperspektiv där deltagarna har ett BMI över 25. Vi har 

valt att inkludera artiklar inom alla sjukvårdskontexter och oavsett kön på deltagarna.  

Artiklar som baseras på studier om barn (under 18 år) och artiklar som enbart tar upp 

patienters tillfredsställelse med olika viktbehandlingar exkluderas. Vi har även valt att 

exkludera artiklar på andra språk än skandinaviska språk och engelska. I de fall vi inkluderar 

artiklar med både patientens och vårdpersonalens perspektiv exkluderar vi de delar som 

handlar om vårdpersonalens perspektiv. 
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Sökstrategi 

Vi började med att göra en pilotsökning för att undersöka om det fanns några vetenskapliga 

artiklar inom vårt område. Det kan vara till hjälp för att kunna precisera sökningen och hitta 

lämpliga söktermer (Axelsson, 2008). Vi använde sökord som vi ansåg vara relevanta för vårt 

syfte såsom ”experience”, ”overweight”, ”patients” och ”attitudes”. När vi såg att det fanns 

vetenskapliga artiklar inom vårt område påbörjade vi en systematisk sökning. Vi startade 

sökningen i databaserna Cinahl och PubMed som enligt Axelsson (2008) är relevanta 

databaser för omvårdnadsforskning. Vi gjorde även sökningar i PsychInfo för att hitta fler 

artiklar inom vårt område. Under vår pilotsökning hittade vi ämnesord som var aktuella och 

det var dessa som användes i den systematiska sökningen (se bilaga 1). I PubMed benämns 

ämnesord MeSH-termer, i Cinahl kallas de Cinahl Headings och i PsycInfo benämns de 

Thesarus. Ämnesorden skiljde sig mellan de olika databaserna men vi försökte i den mån det 

gick att använda synonyma termer.  

 

Vi läste igenom titlar och om de ansågs relevanta till vårt syfte läste vi även abstractet för att 

få en inblick om vad artikeln handlade om. Om även abstractet passade in till vårt syfte läste 

vi artikeln i fulltext. Sökningarna resulterade i en artikel från Cinahl, fem från PubMed och tre 

från PsychInfo. Vi provade olika kombinationer med ämnesord och testade även att byta ut 

vissa ord, vilket resulterade i att artiklar som vi redan läst återkom och inga nya tillkom. I 

Cinahl och PsycInfo kunde tillvalet peer-reviewed göras, något som saknades i PubMed. För 

att säkerställa att dessa artiklar var vetenskapligt granskade sökte vi dessa i databasen 

Ulrichsweb där vi kunde konstatera att de var peer-reviewed. Vi gjorde även en manuell 

sökning genom att gå igenom referenslistorna på de artiklar vi inkluderat men det gav inga 

nya artiklar till vårt resultat. 

 

Kvalitetsgranskning 

I en systematisk litteraturstudie ska de inkluderade artiklarna vara kvalitetsgranskade 

(Forsberg & Wengström, 2008). Kvalitetsgranskning ökar studiens trovärdighet och relevans 

(Axelsson, 2008). Vi valde att använda granskningsmallar från William, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) som vi till viss del modifierade. Vi tog bort frågor på den kvantitativa 

granskningsmallen som var anpassade efter randomiserade studier, eftersom våra kvantitativa 

studier inte använde sig av denna forskningsmetod. Frågor i granskningsmallarna där svaret 

skulle motiveras bytte vi ut mot ja- och nejfrågor för att kunna använda oss av poängsättning. 

Vi använde en granskningsmall för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar (se 
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bilaga 2 och 3). Vi poängsatte frågorna för att kunna bedöma kvaliteten på studierna, som vi 

delade in efter hög, medel och låg kvalitet. Vi valde att sätta gränser för olika kvaliteter efter 

ett exempel vi fann i William, Stoltz och Bahtsevani (2006) där godkänd kvalitet uppfylls om 

studien uppnår 60 % av den totala granskningspoängen och högsta kvalitetsgraden uppfylls 

om studien uppnår 80 % av totala granskningspoängen. I vårt fall krävdes 13 poäng för att 

uppnå hög kvalitet, medelkvalitet uppnåddes om poängen var mellan 10-12 och låg kvalitet 

fick studier som hade mindre än 10 poäng. Då intervallet blev väldigt snävt mellan låg och 

hög kvalitet valde vi att inkludera en artikel som fick låg kvalitet då vi ansåg att den passade 

in på vårt syfte och uppfyllde våra inkluderingsmål. Av artiklarna som inkluderades i denna 

studie hade 5 hög kvalitet, 3 medel kvalitet och 1 låg kvalitet. Inkluderade artiklar och resultat 

från kvalitetsgranskningen sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 4) 

 

Dataanalys  

Analysen utfördes enligt Dahlborg Lyckhages (2006) beskrivning av analyser av berättelser. 

Det handlar om att gå från helheten, bryta ner den i delar och från delarna skapa en ny helhet 

uppdelad i kategorier. Även Axelsson (2008) beskriver detta som viktigt för att skapa en 

struktur och röd tråd i litteraturstudiens resultat. Vår dataanalys utfördes på nio vetenskapliga 

artiklar. Vi började med att läsa igenom artiklarna ytterligare en gång för att få den förståelse 

för texten som Dahlborg Lyckhage (2006) menar behövs för att under analysen kunna gå 

mellan helhet och delar. Sedan läste vi artiklarna med fokus på resultatet för att hitta de 

meningsbärande delarna som texten utgjordes av. Vi färgmarkerade de meningsbärande 

delarna, översatte dem och skrev upp dem var för sig. Därefter tog vi alla meningsbärande 

delar, reflekterade kring deras innebörd och delade upp dem efter likheter (se bilaga 5). Allt 

eftersom vi delade upp delarna identifierades olika kategorier. Några kategorier identifierade 

vi tidigt i analysprocessen medan andra identifierades först när alla delar var uppdelade. 

Analysen ledde fram till sex olika kategorier som vi namngav. Vi använde oss av ett induktivt 

tillvägagångssätt vilket innebär att forskaren går in förutsättningslöst i analysen för att sedan 

utifrån texten finna lämpliga kategorier. Induktion är en motsatt metod till deduktion där 

forskaren utgår från en utarbetad mall med färdiga kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Hela tiden under analysen rörde vi oss, som Dahlborg Lyckhage (2006) 

beskriver, mellan det konkreta (själva texten) och det mer abstrakta (kategoribeskrivning). 

Under analysen fokuserade vi på det manifesta i texten, vilket enligt Dahlborg Lyckhage 

(2006) innebär att man utgår från det skrivna utan att tolka underliggande meningar. 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör forskningsetiska övervägande göras innan en 

systematisk litteraturstudie. I denna litteraturstudie valde vi att endast använda vetenskapliga 

artiklar som blivit godkända av etisk kommitté eller hade etiskt resonemang. I en artikel 

framgick inget etiskt resonemang men via mail fick vi svar på att de blivit godkända av en 

etisk kommitté. Genom att göra en systematisk sökning har vi nått datamättnad och fått med 

studier med motsägande resultat utan att exkludera någon på grund av våra föreställningar om 

vad som är sant. Att endast inkludera artiklar som stödjer forskarens föreställningar är oetiskt 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i sex kategorier: Upplevelser inför mötet med vården, upplevelser av 

hur vården tar upp viktproblematiken, känslan av att inte passa in, upplevelser av negativt 

bemötande från vårdpersonal, upplevelser av positivt bemötande från vårdpersonal och 

önskningar om individanpassad vård för överviktiga. Till kategorin hur vården tar upp 

viktproblematiken identifierade vi underkategorierna att få alla hälsoproblem kopplade till 

övervikten och skrämseltaktik. Till kategorin känslan av att inte passa in identifierades 

underkategorierna upplevelsen av att vara annorlunda och problem med ickeanpassad 

utrustning. 

 

Upplevelser inför mötet med vården 

I en svensk studie beskriver överviktiga gravida kvinnor sina upplevelser av att söka vård som 

en förberedelse för kamp med en okänd motståndare. De kände en ovisshet om vad de skulle 

möta när de sökte vård och det blev extra påtagligt när de skulle möta ny vårdpersonal. Om de 

överviktiga inte hade en bra relation med vårdpersonalen var det en barriär att söka sig till 

vården (Merrill & Grassley, 2008). Olika patientgrupper sökte sig olika mycket till vården för 

att få hjälp med sin vikt. I en studie med enbart kvinnliga informanter uppgav 93,9% (n=259) 

att de aldrig eller sällan sökte sig till sin läkare för att få hjälp med viktreducering (Wadden, 

Anderson, Foster, Bennett, Steinberg & Sarwer, 2000) medan en studie med patienter som 

skulle genomgå fetmakirurgi visade att 64 % (n=319) sökte sig till sin läkare för att få hjälp 

med vikten (Anderson & Wadden, 2004). Om de överviktiga kände ett starkt personligt 

ansvar för sin vikt eller hade upplevt attityder där alla problem kopplades ihop med vikten 

ökade deras ambivalens att söka sig till vården för stöd (Brown, Thompson, Tod, & Jones, 
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2006). 

 

Upplevelser av hur vården tar upp viktproblematiken 

Överviktiga patienter i en studie inom primärvården uppfattade vårdpersonal som ambivalenta 

och tvetydiga i kommunikationen kring övervikten och de upplevde att deras fetma inte blev 

tillräckligt taget på allvar när de sökte vård (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). De 

uttryckte en osäkerhet över hur mycket deras läkare förväntade sig att de skulle gå ner eller 

hur mycket viktminskning som var nödvändigt för att förbättra deras hälsa (Ward, Gray & 

Paranjape, 2009). I två kvalitativa studier berättade informanterna att det var först vid 

diagnostisering och behandling av utvecklad följdsjukdom som vårdpersonalen förklarade 

övervikten som riskfaktor. Det var först då informanterna verkligen förstod deras personliga 

hälsorisker med övervikten (Ward, Gray & Paranjape, 2009; Brown, Thompson, Tod & Jones, 

2006).  

 

Av 319 överviktiga patienter upplevde 42 % att läkare sällan eller aldrig diskuterade deras 

viktproblem (Anderson & Wadden, 2004). Överviktiga upplevde att vårdpersonal tyckte det 

var pinsamt att ta upp viktproblematiken (Brown, Thombson, Tod & Jones, 2006) trots att 

majoriteten av de överviktiga (91 %) själva inte skämdes för att prata om sin vikt med 

ansvarig vårdpersonal (Ruelaz, Diefenbach, Landy, Arterburn & Shekelle, 2007). Många 

överviktiga upplevde det värdefullt att diskutera sin viktproblematik med vårdpersonal men 

när de tog upp oron kring vikten upplevde de den initiala responsen som begränsad (Brown, 

Thompson, Tod & Jones, 2006). Överviktiga upplevde att det värsta vårdpersonalen kunde 

göra i mötet var att ignorera övervikten (Ward, Gray & Paranjape, 2009). 

 

Att få alla hälsoproblem kopplade till övervikten 

Överviktiga i en brittisk studie berättade att de inte förstod varför vikten tagits upp som ett 

problem från början. De tog det som ett generellt råd att gå ned i vikt och inte relaterat till 

något specifikt hälsoproblem (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). Två kvantitativa 

studier, utförda med samma mätinstrument visade att 58,5 % (n=259) av kvinnliga patienter 

respektive 86,5 % (n=105) av patienter som skulle genomgå fetmakirurgi hade upplevt att 

läkare påpekat att de behövde gå ner i vikt utan att de frågat dem (Wadden, Anderson, Foster, 

Bennett, Steinberg & Sarwer, 2000; Anderson & Wadden, 2004). Överviktiga kvinnor 

berättade att de känt sig avfärdade av vårdpersonal när alla hälsoproblem kopplades till 

övervikten och de inte blev erbjudna någon behandling för deras hälsoproblem. (Merrill & 
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Grassley, 2008). Det uttrycktes en frustration bland överviktiga över att vårdpersonal härledde 

alla deras klagomål och problem till deras övervikt utan att utreda det vidare (Ward, Gray & 

Paranjape. 2009). Känsla av hjälplöshet skapades när vårdpersonalen fokuserade på kroppen 

och riskerna med övervikten och inte såg dem som unika personer (Nyman, Prebensen & 

Flensner, 2008).  

 

Skrämseltaktik 

Användning av skrämseltaktik uppfattade överviktiga i vissa fall som motiverande och till och 

med nödvändigt för att främja beteendeförändringar medan andra kände att det var ett sätt att 

hota patienter som både var onödigt och potentiellt kontraproduktivt. Läkare som jagade och 

tjatade om patientens vikt upplevdes ha negativ inverkan på både självförtroende och vilja till 

förändring hos patienten (Ward, Gray & Paranjape, 2009). 

 

I en kvantitativ studie uppgav 40 % (n=319) av de överviktiga patienterna att läkare hade 

använt skrämseltaktik för att försöka få dem att gå ner vikt (Andersson & Wadden, 2004). I en 

annan studie uppgav 31 % (n=259) att läkare hade försökt att skrämma dem till att gå ner i 

vikt genom att varna dem för hälsoriskerna förknippade med att vara överviktig (Wadden, 

Anderson, Foster, Bennett, Steinberg & Sarwer, 2000). Med stigande BMI ökade antalet 

patienter som upplevt att vårdpersonal använt sig av skrämseltaktik (Anderson & Wadden, 

2004). Överviktiga ansåg att läkare borde identifierat vilka som skulle kunna ha positiv effekt 

av skrämseltaktik då det fanns skilda meningar om hur effektivt det var (Ward, Gray & 

Paranjape, 2009). 

 

Känslan av att inte passa in 

Upplevelsen av att vara annorlunda 

Överviktiga gravida kvinnor upplevde att de inom vården automatiskt blev kategoriserade 

som högriskpatienter vilket gjorde att de inte kände sig som unika individer utan istället som 

statistik (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008). När de blev dömda efter sin kroppsstorlek 

skapades känslor av att vara annorlunda, både från det kulturella idealet och från andra 

människor (Merill & Grassley, 2008; Nyman, Prebensen och Flensner, 2008). I en kvantitativ 

studie uppgav 39,1 % (n=259) av informanterna att vårdpersonal är mindre trevliga mot 

överviktiga personer än normalviktiga (Wadden, Anderson, Foster, Bennett, Steinberg & 

Sarwer, 2008). Det uttrycktes större oro för en förödmjukande behandling på grund av sin 

övervikt än för vad undersökningarna skulle visa. Skam och frustration upplevdes över att 
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vårdpersonalen skulle få veta deras vikt och kvinnorna kände rädsla för att vårdpersonalen 

skulle prata om deras storlek och hur svåra de var att undersöka (Nyman, Prebensen & 

Flensner, 2008). 

 

Överviktiga kvinnor kände att de behövde klä upp sig inför vårdbesök för att visa att de var 

normala människor och för att få samma behandling som normalviktiga. De upplevde att de 

var tvungna att skapa en annan identitet för att bli accepterade av vårdpersonalen (Merill & 

Grassley, 2008). Överviktiga män och kvinnor menade att diskriminerande attityder och att 

ses utifrån negativa stereotyper visserligen minskade men inte försvann i samband med besök 

i vården (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006).  

 

Överviktiga upplevde att de inte blev förstådda och till och med hånade av vårdpersonalen vid 

undersökningar. Att vara tvungen att hjälpa till att lyfta upp magen eller ha svårigheter att 

lägga sig i en viss ställning på grund av den feta kroppen gav sårade känslor och sorgsenhet 

hos de överviktiga. (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008). Upplevelsen att vårdpersonalen 

inte förstod svårighetsgraden av att vara överviktig framkom av att 55,8 % (n=256) (Wadden, 

Anderson, Foster, Bennett, Steinberg & Sarwer, 2008) respektive 70 % (n=319) (Andersson 

& Wadden, 2004) av de överviktiga patienterna uppgav detta i två olika studier.  

 

Problem med icke anpassad utrustning 

I flera studier visade det sig att överviktiga upplevde problem med utrustningen och 

vårdmiljön som ofta inte var anpassad för överviktiga (Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & 

Sharma, 2007; Merrill & Grassley, 2008; Kaminsky & Gadaleta, 2002). I en 

korrelationsstudie där patienterna fick bedöma utrustningens lämplighet visade det sig att 

både BMI och midjemått var starkt korrelerat med mindre lämplighetspoäng (-0,55 respektive 

-0,62). Även för de med mild fetma ansågs utrustningen olämplig (Singh, Arthur, Worster, 

Iacobellis & Sharma, 2007). 

 

Redan i väntrummet var det svårt att hitta anpassade stolar (Merrill & Grassley, 2008). I en 

kvantitativ studie uppgav 70 % (n=40) att sjukhuskläder i passande storlek saknades 

(Kaminsky & Gadaleta, 2002) och samtliga informanter i en kvalitativ studie uppgav problem 

med att komma i sjukhuskläder (Merrill & Grassley, 2008). Det visade sig också att kläderna 

var mindre lämpliga ju högre BMI och midjemått patienterna hade (Singh, Arthur, Worster, 

Iacobellis & Sharma, 2007). Lämpliga blodtrycksmanschetter i passande storlek saknades ofta 
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(Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & Sharma, 2007; Merrill & Grassley, 2008; Kaminsky & 

Gadaleta, 2002). Andra saker som deltagare uttryckte i en studie var att undersökningsbord 

välte och att vågar inte var anpassade för överviktiga patienter (Kaminsky & Gadaleta, 2002). 

Otillräcklig bredd och stadga på toaletter och sängar var starkt korrelerat med ökat BMI och 

midjemått. Övervikt ledde också till svårigheter att förflytta sig i akutmottagningens sängar 

(Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & Sharma, 2007). 

 

I två kvalitativa studier uttryckte överviktiga att de var medvetna om sårbarheten i vårdmiljön 

och de upplevde oro och fruktan inför undersökningar eftersom de förväntade sig svårigheter 

på grund av sin storlek (Merrill & Grassley, 2008; Nyman, Prebensen, & Flensner 2008). Att 

behöva annorlunda utrustning skapade förseningar, vilket kändes pinsamt och gav känslor av 

skuld och skam hos informanterna (Merrill & Grassley, 2008). 

 

Upplevelser av negativt bemötande från vårdpersonal 

Flera studier visade att överviktiga upplevt att de blivit bemötta respektlöst och nedsättande i 

mötet med vårdpersonal. De upplevde vårdpersonalen som arga, oengagerade och oförskämda 

(Merrill & Grassley, 2008; Anderson & Wadden, 2004; Nyman, Prebensen & Flensner, 

2008). Att bli respektlöst eller inte likvärdigt bemött med normalviktiga gav känslor av 

frustration och att bli ignorerad (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008). Vårdpersonal som inte 

var respektfulla, uppriktiga eller som upplevdes känslolösa kunde påverka viktbehandlingen 

negativt och leda till ökade känslor av hopplöshet och obetydlighet (Ward, Gray & Paranjape, 

2009). Vanliga strategier överviktiga använde för att hantera dåligt bemötande var att försöka 

ignorera det och att acceptera det eftersom vårdpersonalen har mycket att göra (Nyman, 

Prebensen & Flensner, 2008). 

 

I en amerikansk studie med 488 överviktiga patienter hade 26 % föreställningar om att 

vårdpersonalen skulle anklaga dem för deras viktproblem (Ruelaz, Diefenbach, Landy, 

Arterburn & Shekelle, 2007). I en annan studie framkom det att 25 % (n=259) upplevde att de 

blivit kritiserade för att de inte ansträngt sig tillräckligt när de åter gått upp i vikt efter en 

viktnedgång. I samma studie uppgav 88,2% att deras läkare inte trodde på dem när de 

hävdade att de inte åt mer än normalt (Wadden, Anderson, Foster, Bennett, Steinberg & 

Sarwer, 2000). Vårdpersonal som upplevdes anta att överviktiga inte försökte eller brydde sig, 

var ett hinder till viktminskning (Ward, Gray & Paranjape, 2009). 
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När vårdpersonal pekade ut vikten som ett problem men inte följde upp det med praktiska råd 

och stöd skapades missnöje och frustration bland deltagarna. De kände att läkare inte hjälpte 

dem med deras viktproblem utan istället slussade dem vidare till andra instanser som till 

exempel Viktväktarna för att få hjälp med övervikten (Brown, Thombson, Tod & Jones, 

2006). Två amerikanska studier visade att överviktiga upplevde att läkaren inte tog sig 

tillräckligt med tid för deras viktrelaterade problem (Merrill & Grassley, 2004; Ward, Gray & 

Paranjape, 2009). Vårdpersonal som var stressade påverkade informanternas upplevelser av 

dåligt bemötande och otillräckligt stöd vid viktminskning (Merrill & Grassley, 2008; Brown, 

Thompson, Tod, & Jones, 2006). Överviktiga trodde att vårdpersonalen ville ge dem stöd men 

att de inte hade tid, vilket bidrog till hård kommunikation och minskat psykologiskt stöd 

(Brown, Thompson, Tod, & Jones, 2006).  

 

Överviktiga upplevde mötet med specialistläkare som mindre tillfredsställande än mötet med 

husläkare och sjuksköterskor (Merrill & Grassley, 2008). I en amerikansk studie med 

patienter som genomgått fetmakirurgi svarade 17 % (n=40) att de valde att byta 

patientansvarig läkare under vårdtillfället på grund av läkarens likgiltiga attityd och brist på 

intresse för dem (Kaminsky & Gadaleta, 2002). En studie av Nyman, Prebensen & Flensner 

(2008) visade att överviktiga kvinnors oro för att såra barnmorskan hindrade dem från att byta 

till en annan barnmorska, trots att de kände sig osäkra, inte sedda eller blev illa behandlade. 

Rädslan av att äventyra situationen och riskera att inte få god omvårdnad hindrade dem att 

visa sina känslor av sorgsenhet, ilska och besvikelse (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008). 

 

Upplevelser av positivt bemötande från vårdpersonal 

Tre studier visade på att överviktiga ofta var nöjda med vården och främst den vård som 

gällde den generella hälsan (Anderson & Wadden, 2004; Brown, Thompson, Tod & Jones, 

2006; Wadden, Anderson, Foster, Bennett, Steinberg & Sarwer, 2000). Två amerikanska 

studier visade att överviktiga upplevde att vårdpersonalen bemötte dem med positiva attityder 

och god verbal kommunikation (Kaminsky & Gadaleta, 2002; Wadden, Anderson, Foster, 

Bennett, Steinberg & Sarwer, 2000). I en kvantitativ studie med 488 deltagare tyckte 88 % att 

det var hjälpsamt att prata om sin vikt med ansvarig vårdpersonal och 67 % ansåg att de 

kunde få hjälpande bantningstips från ansvarig vårdpersonal (Ruelaz, Diefenbach, Simon, 

Landy, Arterburn & Schekelle, 2007). I två intervjustudier berättade informanterna att de hade 

en god relation med husläkare och sjuksköterskor (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006; 

Merrill & Grassley, 2008). De litade på och kände sig positivt och respektfullt bemötta av 
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husläkaren som tog sig tid att diskutera deras övervikt (Brown, Thompson, Tod & Jones, 

2006). När överviktiga fick ett respektfullt bemötande lyssnade de på vårdpersonalen och blev 

motiverade till viktnedgång (Merrill & Grassley, 2008; Ward, Gray & Paranjape, 2009).  

En studie på ett veteransjukhus i USA visade att 73 % (n=488) upplevde att det oftast fanns 

tillräckligt med tid att diskutera övervikten. Vidare svarade 88 % att de kände sig bekväma att 

prata med ansvarig vårdpersonal om sin vikt (Ruelaz, Diefenbach, Simon, Landy, Arterburn 

& Schekelle, 2007). När överviktiga kände att deras läkare tog sig tid att diskutera övervikten 

och att läkaren förstod deras situation ökade tillfredsställelsen med vården (Anderson & 

Wadden, 2004). 

 

En kvantitativ studie med patienter som genomgått fetmakirurgi visade att vårdpersonalen 

upplevdes som relativt eller väldigt stödjande vid deras försök att minska i vikt och 

behandling av sjukdomar relaterade till övervikten (Kaminsky & Gadaleta, 2002). I en annan 

studie framkom det att ingen av deltagarna kände att de blivit orättvist behandlade inom 

vården på grund av sin övervikt (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). Av 259 kvinnor 

upplevde 77,5 %, att de sällan eller aldrig blivit respektlöst bemötta av vårdpersonal på grund 

av deras övervikt. Över hälften hade heller aldrig upplevt att vårdpersonal sagt kritiserade och 

förolämpade saker på grund av deras övervikt. (Wadden, Anderson, Foster, Bennett, 

Steinberg & Sarwer, 2000). Överviktiga på ett veteransjukhus tyckte inte att det var någon 

skillnad på hur läkare bemötte överviktiga respektive normalviktiga personer (Ruleaz, 

Diefenbach, Simon, Landy, Arterburn & Shekell, 2007).  

 

Överviktiga kände sig uppmuntrade att genomföra livsstilsförändringar när läkarna erkände 

deras ansträngningar och erbjöd assistans för att hjälpa dem att uppnå viktminskning (Ward, 

Gray & Paranjape, 2009). Överviktiga som upplevde psykologiskt stöd, hade fått praktiska 

råd för viktnedgång, tydlig information, individuella förklaringar och blev remitterade till en 

stödgrupp var mest tillfredsställda med vården (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006).  

 

Önskningar om individanpassad vård för överviktiga 

Deltagarna i en kvalitativ studie ansåg att vårdpersonal borde fokusera på och informera om 

de individuella riskerna med övervikt, då de ansåg att ett individanpassat tillvägagångssätt och 

en individanpassad behandling var det mest effektiva. De uttryckte att det var vårdpersonalens 

ansvar att diskutera viktfrågor med patienter men att de borde göra en bedömning ifall 
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patienten ville diskutera sin vikt och om de var redo och hade viljan att göra viktförändringar 

(Ward, Gray & Paranjape, 2009).  

 

För tio kvinnor, som alla testat flera strategier för viktminskning, fanns en önskan om mer 

support och resurser från vårdpersonal. De ville att vårdpersonalen skulle ta vara på 

envisheten hos patienter som önskade göra hälsoförändringar samt känna igen patientens 

individuella behov av stöd och resurser (Merrill & Grassley, 2008). Av 488 informanter 

svarade 44 % att de önskade att vårdpersonal skulle vara mer involverade i att hjälpa dem 

hantera sin vikt (Ruelaz, Diefenbach, Simon, Landy, Arterburn & Schekelle, 2007). 

Överviktiga önskade att läkaren skulle ta sig tid att stärka deras motivation samt identifiera 

individuella barriärer till viktnedgång för att kunna erbjuda effektiva råd och strategier för att 

komma över viktminskningshinder (Ward, Gray & Paranjepe, 2009).  

 

Både kvinnliga och manliga deltagare önskade ett respektfullt bemötande och innerlig 

omsorg. De ansåg att detta var betydelsefullt för upplevelsen av mötet och motivationen 

(Merrill & Grassley, 2008; Ward, Gray & Paranjepe, 2009). För att överviktiga skulle bli mer 

tillfredsställda med vården var det också viktigt att läkare förklarade saker kring deras 

övervikt (Anderson & Wadden, 2004). Hur vårdpersonal uttryckte sig var lika viktigt som 

innehållet av det de sa. Till exempel upplevdes ordet fet som kränkande och associerades med 

diskriminering från samhället. Deltagarna önskade istället att orden grov, tung eller kraftig 

benstomme användes. Överviktiga uttryckte en önskan att läkare skulle erkänna deras 

ansträngningar, även vid små viktminskningar. Trots att patienterna förstod att övervikt kan 

bidra till försämrad hälsa önskade de att behandlingen skulle vara mer inriktad mot deras 

uttryckta klagomål istället för att enbart förslå viktnedgång (Ward, Gray & Paranjepe, 2009).  

 

Det uttrycktes önskningar att vården skulle införskaffa mer lämplig utrustning för överviktiga 

(Merrill & Grassley, 2008; Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & Sharma, 2007). Sänggrindar, 

fotplattor och hävstänger ovanför huvudet var önskvärda förbättringar som skulle kunna 

underlätta rörligheten i vårdsängarna (Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & Sharma, 2007). Ett 

annat önskemål som togs upp av överviktiga i två studier var stödgrupper. De upplevdes vara 

till hjälp för att hantera fördomar och vara en väg till att förbättra vården (Kaminsky & 

Gadaleta, 2002; Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). 
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METODDISKUSSION 

Vi valde att ta hjälp av Fribergs (2006) olika faser i tankeprocessen om hur man utför en 

systematisk litteraturstudie. Tankeprocessen hjälpte oss att strukturera upp arbetet och gav oss 

vetskap om hur vi skulle gå tillväga från dess att vi identifierat ett problemområde till 

utformande av resultat och diskussion. Att lägga upp arbetet utifrån en bestämd process 

underlättar för författarna att få struktur och en röd tråd i arbetet (Polit & Beck, 2004). 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur överviktiga upplever mötet 

med vården. Ett alternativ hade varit att fokusera på upplevelserna av mötet med 

vårdpersonalen. Vi valde upplevelser av vården eftersom vi anser att det ger ett bredare 

perspektiv. När överviktiga hamnar i en vårdkontext kommer inte upplevelserna enbart i 

mötet mellan vårdpersonal och den överviktige utan kan också uppkomma på grund av 

organisatoriska faktorer eller miljön. Detta tycker vi är viktiga aspekter som skulle förloras 

om syftet var att beskriva upplevelser av mötet med vårdpersonal. 

 

Till sökningen använde vi oss av PsycInfo, Cinahl och PubMed som är relevanta databaser för 

omvårdnad. Genom att vi gjorde en pilotsökning kunde vi identifierade relevanta ämnesord 

som vi sedan använde för att hitta artiklar som var relevanta till vårt syfte. När vi genomfört 

sökningarna märkte vi att samma artiklar återkom och inga nya relevanta artiklar 

identifierades vilket innebar att vi uppnått datamättnad. Vi fick alltså med de artiklar som 

fanns tillgängliga vid söktillfället och var relevanta till vårt syfte.  

 

Vi använde inklusions- och exklusionskriterierna för att avgränsa sökningarna och hitta ny 

forskning som var relevant till vårt syfte. Sökningarna gav både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar till vårt resultat, vilket lett till att vi fått insikt i både förekomsten av och beskrivningar 

av överviktigas upplevelser av mötet med vården. I vår systematiska litteraturstudie ingick 

fem kvantitativa och fyra kvalitativa vetenskapliga artiklar. Fler kvalitativa artiklar kunde ha 

gett ett bredare upplevelseperspektiv med till exempel orsaker till upplevelserna, men vi anser 

att vi fått tillräckligt med underlag för att resultatet ska bli trovärdigt. Genom att ha med 

kvantitativa artiklar fick vi med bevis för hur flertalet upplevt mötet med vården vilket ökar 

generaliserbarheten av resultatet (Polit & Beck, 2004). Vi inkluderade artiklar med både män 

och kvinnor men den befintliga forskningen överrepresenterades av kvinnliga informanter. 

Vetenskapliga artiklar inom vårt område var begränsade till USA, Storbritannien och Sverige, 

vilket försvårar överförbarheten av vårt resultat relaterat till kön och kultur. Vi inkluderade 
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artiklar utförda på vuxna personer och saknade åldersbegränsning uppåt vilket gjort att vårt 

undersökningsmaterial speglar ett brett åldersspann. Vi inkluderade studier ur flertalet 

vårdkontexter, vilket vi tycker är en styrka i vår studie. Vi valde att använda begreppet 

övervikt vilket inkluderade alla grader av övervikt. Dock handlade majoriteten av använda 

artiklar om personer med fetma. Vi tror att det kan minska denna litteraturstudies 

överförbarhet då skillnader och likheter mellan upplevelserna hos överviktiga och personer 

med fetma inte framkom.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes på samtliga inkluderade artiklar i denna litteraturstudie. Detta 

är ett sätt både för författarna och läsarna att bedöma litteraturstudiens kvalitet och resultatets 

trovärdighet (Friberg, 2006). Vi valde att modifiera kvalitetsgranskningsmallarna då 

originalen var anpassade för randomiserade kvantitativa studier. Om originalet använts hade 

icke-randomiserade studier fått orättvist låga poäng vilket skulle gjort granskningsresultatet 

missvisande. Vi kom överens om vilka frågor vi skulle modifiera och vilka som var relevanta 

för att undersöka kvaliteten på artiklarna. Majoriteten av inkluderade artiklar hade hög 

kvalitet vilket ökar resultatets trovärdighet och kvalitet. Vi tror dock att det är viktigt att 

läsaren bildar sig en egen uppfattning genom att läsa de använda artiklarna i sin helhet. Detta 

för att kunna göra en egen bedömning av resultatets kvalitet, då kvalitetsgranskningen till stor 

del är författarnas subjektiva bedömning. 

 

Vi började analysfasen med att tillsammans läsa och diskutera samtliga inkluderade artiklar. 

Detta skapade en djup förståelse för artiklarnas innehåll och båda blev insatta i 

analysmaterialet. Genom att dela upp artiklarnas helhet i delar som Dahlborg Lyckhage 

(2006) beskriver kunde vi lättare hitta gemensamma nämnare i artiklarnas resultat som vi då 

kunde placera under olika kategorier. Analysen var en process där vi ständigt reflekterade 

över resultatets struktur och innebörd, vilket vi tror är viktigt för resultatets kvalitet. Dahlborg 

Lyckhage (2006) skriver om reflektion som en metod för att författarnas egna föreställningar 

och kunskaper inte ska påverka studiens resultat. Vi valde att i analysen fokusera på det 

manifesta, det vill säga vi undvek att tolka och dra slutsatser från det osagda i artiklarna. Det 

ledde till att resultatet inte påverkades av våra föreställningar och därför ökar också resultatets 

trovärdighet. Om författarna har föreställningar kring ämnet de skriver om, kan det leda till att 

resultatet blir mindre objektivt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2004). 

Dock menar Dahlborg Lyckhage (2006) att alla analyser innebär viss form av subjektiv 

tolkning.  
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Enligt Friberg (2006) ska kvalitativa och kvantitativa data presenteras på olika sätt om syftet i 

studien är att presentera likheter eller skillnader mellan dessa Eftersom vårt syfte var att 

beskriva upplevelser och inte presentera likheter eller skillnader valde vi att använda samma 

analysmetod för kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att kunna genomföra analysen på de 

kvantitativa artiklarna fick vi tolka mätresultat och diagram för att få fram text som blev 

meningsbärande delar. I de inkluderade kvantitativa artiklarna var mätresultaten och 

diagrammen lätta att läsa av och därför upplevde vi inte några svårigheter att använda oss av 

denna analysmetod. 

 

Vi har gått igenom alla delar i tankeprocessen tillsammans vilket gjort att vi varit lika insatta i 

litteraturstudiens samtliga delar. Att vi gått igenom arbetsprocessens alla delar tillsammans 

har även lett till att vi haft en jämställd arbetsinsats. Under arbetsprocessen skrev vi ner 

metodavsnittets olika delar i samband med att vi utförde dem. Eftersom vi har beskrivit 

litteraturstudiens metod noga innebär detta enligt Polit & Beck (2004) att läsaren lättare kan 

bedöma studiens kvalitet och själva genomföra studien. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva överviktiga patienters upplevelser av mötet 

med vården. I resultatet beskrevs upplevelserna utifrån sex kategorier: Upplevelser inför 

mötet med vården, upplevelser av hur vården tar upp viktproblematiken, känslan av att inte 

passa in, upplevelser av negativt bemötande från vårdpersonal, upplevelser av positivt 

bemötande från vårdpersonal och önskningar om individanpassad vård för överviktiga. 

 

Under processen har många tankar kring resultatet dykt upp. Vi kommer diskutera det som vi 

ansett varit mest framstående och som vi reagerat starkast på i resultatet. Vi kommer diskutera 

kring att överviktiga upplever sig annorlunda bemötta på grund av sin vikt, att utrustningen 

inom vården inte är anpassad till överviktiga och att alla hälsoproblem kopplas till patientens 

övervikt. Genomgående förs en diskussion om betydelsen av individanpassad vård.  

 

Vi valde att använda Travelbees (1971) omvårdnadsteori som teoretisk referensram till denna 

systematiska litteraturstudie. Vi anser att det är en bred teori som tar upp många aspekter 

inom omvårdnad. En viktig del i Travelbees (1971) teori är interaktionen mellan människor. 

Eftersom ett fokus i denna litteraturstudie är mötet mellan överviktiga patienter och 
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vårdpersonal kändes Travelbees (1971) teori relevant för vårt syfte. Vi valde även att ta med 

Erikssons (1994) definition av lidande då hon anses vara en av de största forskarna inom 

omvårdnad och begreppet lidande kändes relevant till litteraturstudiens syfte, eftersom 

överviktiga patienter har beskrivit att de upplevt lidande i mötet med vårdpersonal.  

 

Många överviktiga har upplevt att de blivit stigmatiserade av samhället (Puhl, Moss-Racusin, 

Schwartz & Brownell, 2008) och vårt resultat har visat att överviktiga inte känt sig 

accepterade av vårdpersonal på grund av sin vikt. De har upplevt att de måste skapa en roll 

och försöka vara någon annan för att mötas likvärdigt med normalviktiga och inte bli 

diskriminerade. Rädslan att bli dömda på grund av övervikten gjorde att överviktiga kunde 

vara oroligare inför mötet med vårdpersonalen än vad undersökningarna skulle visa för 

resultat (Merrill & Grassley, 2008; Nyman, Prebensen & Flensner, 2008). Vi tolkar den oron 

som vårt resultat visade som att överviktiga upplever att vårdpersonal ser de överviktiga 

utifrån stereotyper vilket enligt Travelbee (1971) kan sänka omvårdnadskvalitén då 

vårdpersonal möter patienterna utifrån egna livserfarenheter och inte efter vad individen 

önskar. Att ses utifrån stereotyper på grund av sin övervikt skapar emotionella konsekvenser 

och känsla av diskriminering (Puhl, Moss-Racusin, Schwartz & Brownell, 2008). Detta styrks 

av vårt resultat som visade att om överviktiga var missnöjda med bemötandet från 

vårdpersonal skapades negativa känslor som till exempel hopplöshet (Ward, Gray & 

Paranjape, 2009; Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). Enligt Travelbee (1971) är hopp en 

resurs för människor som känner lidande. Hopplöshet leder till att människan inte längre kan 

se någon lösning på sina problem eller att situationen kommer förändras i positiv riktning 

(Travelbee, 1971). Eriksson (1994) menar att sjuksköterskan ska förmedla hopp till patienten 

och genom att göra det kan vårdlidandet minska.  

 

Flertalet överviktiga upplevde att vårdpersonal varit oförskämda, respektlösa och ignoranta på 

grund av deras övervikt (Anderson & Wadden, 2004; Merrill & Grassley, 2008; Nyman, 

Prebensen & Flensner, 2008). Om vårdpersonal bemöter patienten på ett kränkande sätt kan 

vårdlidande uppstå vilket är ett onödigt lidande (Eriksson, 1994). Vi anser att sjukvården bör 

vara en fristad från den diskriminering som överviktiga upplever i samhället. Om 

vårdpersonalen går utanför sig själv och ser patienten som en unik person, utan förutfattade 

meningar, skulle förutsättningar för att skapa mellanmänskliga relationer finnas. Då förstår 

vårdpersonalen patienten och har viljan att hjälpa denne. Genom att se patienten som en unik 

individ minskar också vårdpersonalens fördomar (Travelbee, 1971). Hälso- och 
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sjukvårdslagen säger att vård ska ges med respekt för individens värdighet och bygga på alla 

människors lika värde (SFS 1982:763). Utifrån vårt resultat anser vi att överviktiga ofta får 

orättvis behandling på grund av sin vikt och att vården ges utifrån generella direktiv gällande 

övervikt istället för att ge individanpassad vård. Travelbee (1971) menar att om individinriktat 

synsätt tillämpas, där patienter ses som individer och inte grupperas, som till exempel ”de 

överviktiga”, underlättas interaktionen i mötet mellan vårdpersonal och patient. 

 

Upplevelser av att få alla sina hälsoproblem härledda till övervikten var något som upplevdes 

av flera överviktiga (Merrill & Grassley, 2008; Ward, Gray & Paranjape, 2009; Nyman, 

Prebensen & Flensner, 2008). Även om de överviktiga var medvetna om övervikten som ett 

hot mot hälsan, önskade de att vårdgivarna inte skulle utesluta att det fanns andra faktorer 

som bidrog till deras hälsoproblem (Ward, Gray & Paranjape, 2009). Även om övervikt ofta 

leder till hälsoproblem tycker vi att det är viktigt att sjukvårdspersonal har en helhetssyn, både 

när det gäller det fysiska och psykiska. Om vårdpersonalen endast ser till det fysiska så är det 

stor chans att missa andra faktorer som kan vara avgörande för en framgångsrik behandling. 

Övervikt är komplext och beror ofta på flera faktorer både hos individen och den omgivande 

miljön (Lindroos & Rössner, 2007). 

 

Vårdpersonal uttryckte inte övervikten som ett hot mot hälsan förrän en följdsjukdom uppkom 

(Ward, Gray & Paranjape, 2009; Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006), vilket vi tolkar som 

att vårdpersonalen arbetar sjukdomspreventivt. Att arbeta sjukdomspreventivt innebär enligt 

Medin & Alexanderson (2000) att sjukvårdspersonal enbart arbetar för att förhindra och lindra 

sjukdom. Vi anser att det är viktigt att vården även försöker förebygga sjukdom och ohälsa 

genom att arbeta hälsofrämjande. Det innebär att fokus läggs på helheten hos individen för att 

skapa möjligheter att förbättra och få kontroll över sin hälsa. Målet är att förebygga uppkomst 

av både ohälsa och sjukdom (World Health Organization, 2011). Dåligt bemötande med 

stigmatisering kan leda till att överviktiga undviker att söka sjukvård. (Drury & Louis, 2002). 

Att överviktiga inte söker sig till sjukvården för att få hjälp med sin vikt (Wadden, Anderson, 

Foster, Bennett, Steinberg & Sarwer, 2000; Anderson & Wadden, 2004) anser vi är ett hinder 

för att vårdpersonal ska kunna hjälpa de överviktiga med deras hälsoproblem och arbeta 

hälsofrämjande. Att tidigt identifiera individer som har risk att utveckla övervikt anser vi är 

viktigt för att kunna arbeta hälsofrämjande. Kontroller som utförs av barnhälsovården och 

skolsköterska används för att identifiera barn med övervikt (Flodmark, Marcus & Mårild, 

2007). Sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar ska enligt deras 
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kompetensbeskrivning undervisa om egenvård som fysisk aktivitet och kost. De ska också vid 

behov motivera barn och ungdomar till livsstilsförändringar (Swenurse, 2008). Att tidigt 

identifiera barn med övervikt är av stor betydelse, då flera olika preventionsprogram har visat 

sig ha sämre effekt hos barn som redan utvecklat fetma än de med övervikt. Efter identifiering 

är det viktigt att information kring överviktens orsak och risker ges till barnet och föräldrarna. 

Om barnet har fetma bör remiss till barnläkarmottagning skickas för att där utreda fetman och 

ge långsiktig behandling (Flodmark, Marcus & Mårild, 2007). 

 

Ett stort problem som framträdde i flera studier var att sjukhusutrustningen inte var lämpad 

för överviktiga (Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & Sharma, 2007; Merrill & Grassley, 

2008; Kaminsky & Gadaleta, 2002). Om utrustning som inte är lämplig används äventyras 

patientsäkerheten vilket sjukvårdspersonal är skyldiga att upprätthålla enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). En för liten blodtrycksmanschett kan ge felvärden 

(Vårdhandboken, 2010) och undersökningsbord som tippar kan skada patienten fysiskt. 

Studier visade att överviktiga patienter upplevde skamkänslor och kände oro inför 

undersökningar på grund av att de behövde specialutrustning som ibland var svårt att få tag på 

(Merrill & Grassley, 2008; Nyman, Prebensen & Flensner, 2008). Om ett mentalt missnöje 

upplevs kan också lidande uppstå. Det är viktigt att sätta in resurser för att lidandet inte ska gå 

så långt eftersom lidandet då kan utvecklas till apatisk likgiltighet (Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskan bör alltså se till att det finns utrustning som passar alla patienter för att kunna 

utföra säker vård och minska onödigt lidande. 

 

Delar i vårt resultat visar stora skillnader av överviktigas upplevelser i mötet med vården. 

Även om flertalet artiklar beskrev övervägande negativa upplevelser framkom även positiva 

erfarenheter av vården. De positiva upplevelserna i vårt resultat styrks av andra vetenskapliga 

studier som visar att överviktiga till och med är mer tillfredsställda med vården än 

normalviktiga (Hebl, Xu & Mason, 2003; Fong, Bertakis & Franks, 2006). Positiva möten 

upplevdes om de överviktiga kände tillit och fick individuellt stöd (Brown, Thompson, Tod & 

Jones, 2006). Enligt Eriksson (1994) är ett välkomnande klimat där patienten upplever respekt 

från vårdpersonal viktigt för att lindra vårdlidande eller förhindra att det uppstår. Vi har 

funderat på om överviktigas upplevelser av mötet med vården endast är kopplat till 

vårdpersonalens agerande, eller om deras egna föreställningar om sin övervikt också kan 

påverka. Föreställningar kan vara tankar som uppstår utifrån livserfarenheter och kunskaper. 

De påverkar våra åsikter och hur vi agerar. Om de är hindrande betyder det att de begränsar 
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människans sätt att tänka och om en individ har hindrande föreställningar om sig själv kan det 

påverka självbilden negativt (Wright, Watson & Bell, 2002). Överviktigas föreställningar om 

att de är lata och mindre värda kan vara hindrande om de försvårar deras sociala liv och 

viktminskningsförsök. Om även självbilden påverkas negativt reagerar överviktiga enligt 

Elfhag (2007) starkare på andras kommentarer och i utsatta situationer. Vi tolkar det som att 

överviktigas upplevelser, av om mötet med vårdpersonalen är positivt eller negativt, påverkas 

av deras föreställningar om sig själva och inte enbart av vårdpersonalens agerande. 

 

Efter att vi läst och granskat flera artiklar uppfattade vi att det var individuellt hur överviktiga 

vill att vårdpersonal ska agera för att det ska bli ett positivt möte. Är det möjligt att alltid 

agera utifrån patientens individuella behov och ge individanpassad vård? Ett första steg mot 

individanpassad vård är enligt Travelbee (1971) att sjuksköterskan bortser från sina 

förutfattade meningar och ser patienten som en unik individ, men för att sjuksköterskan fullt 

ut ska kunna ge individanpassad vård krävs en mellanmänsklig relation. För att skapa en 

mellanmänsklig relation krävs förmågan att känna empati och då behöver sjuksköterskan till 

viss del kunna relatera till patientens erfarenheter, vilket Travelbee (1971) menar inte alltid är 

möjligt. Vi tolkar Travelbees teori som att möjligheten att ge individanpassad vård beror på 

vilka människor det är som möts och deras tidigare erfarenheter. Relationen mellan 

vårdpersonal och den överviktiga patienten är alltså viktig för att kunna ge individanpassad 

vård och vårt resultat visade att överviktiga känner sig mer bekväma att prata med sin 

husläkare och sjuksköterska om sin vikt än övrig sjukvårdspersonal (Brown, Thompson, Tod 

& Jones, 2006; Merrill & Grassley, 2008). Eftersom det visat sig att husläkaren har den bästa 

relationen med överviktiga patienter tror vi det är viktigt att de har kunskap kring behandling 

av och orsaker till övervikt istället för att remittera den överviktiga till andra vårdinstanser.  

 

De önskningar som var centrala handlade om en individanpassad vård där det finns en öppen 

dialog och relation mellan vårdpersonal och den överviktiga (Ward, Gray & Paranjape, 2009; 

Merrill & Grassley, 2008; Anderson & Wadden, 2004; Ruelaz, Diefenbach, Simon, Landy, 

Arterburn & Schekelle, 2007). Om en mellanmänsklig relation skapas innebär detta att 

människor inte distanserar sig från varandra och istället ser varandra som unika individer 

(Travelbee, 1971). Om vårdpersonal och den överviktiga ser varandra som unika individer 

utan att distansera sig tror vi att vårdpersonalen kommer bli mer engagerad och ökar 

förutsättningarna för att kunna förstå och hjälpa den överviktiga. 
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Förslag för fortsatt forskning. 

Vi anser att det bör genomföras mer empirisk forskning om överviktigas upplevelser av mötet 

vården och med en större bredd både när det gäller kön och etnicitet. Den nuvarande 

forskningen är begränsad till USA, Storbritannien och Sverige och majoriteten beskriver 

kvinnors upplevelser. Vi tycker att det skulle vara intressant med en kvalitativ studie med 

enbart män då vi tror att det kan skilja mellan hur män och kvinnor upplever mötet med 

vården. Överlag tycker vi att det behövs fler kvalitativa studier för att få ett bredare 

upplevelseperspektiv med till exempel vad som orsakar upplevelserna. Att genomföra studier 

med överviktiga som har diagnostiserad sjukdom, som till exempel diabetes, skulle kunna ge 

en annan aspekt av hur överviktiga upplever mötet med vården. Om internationella 

forskningsprojekt inom detta område genomförs med studier i flera länder tror vi att likheter 

och skillnader i upplevelser av mötet skulle kunna upptäckas och ge bättre riktlinjer för 

vårdpersonal i mötet med överviktiga i ett globalt perspektiv.  
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SLUTSATSER 

Vårt resultat tog upp både positiva och negativa upplevelser som överviktiga erfarit i mötet 

med vården. Vi fick även fram önskningar om en mer individanpassad vård. Det vi tyckte var 

mest framträdande i resultatet var att överviktiga upplevde att de blev behandlade annorlunda 

på grund av sin övervikt. Genom den systematiska litteraturstudien kom det fram att 

vårdpersonal ofta har förutfattade meningar kring övervikt och som Travelbee (1971) och vårt 

resultat beskriver påverkar det mötet med patienten och sänker omvårdnadskvalitén. 

 

Ett annat huvudfynd i vårt resultat var överviktigas upplevelser att vårdpersonal härledde 

deras hälsoproblem uteslutande till övervikten. De upplevde känslor av att inte bli tagna på 

allvar och att inte bli trodd på, på grund av deras vikt. Utifrån resultatet och diskussionen 

anser vi att en individanpassad vård med helhetsperspektiv på människan bör användas vilket 

stämmer med Travelbees (1971) tankar om att individanpassad vård krävs för att nå 

omvårdnadens mål. Att också arbeta hälsofrämjande istället för sjukdomspreventivt kan 

minska följdsjukdomar relaterad till övervikt och minska lidandet hos flera patienter.  

 

Slutsatsen som vi personligen drar utifrån vårt resultat är att det finns många brister inom 

vården när det gäller att möta och behandla överviktiga patienter. Att vården inte har 

utrustning som är anpassad för överviktiga är en stor brist, då det skapar förlängd vårdtid och 

lidande hos överviktiga patienter. Det verkar finnas ett sort behov att utbilda vårdpersonal om 

övervikt, inte endast kring överviktens fysiologi, utan även om emotionella upplevelser hos 

överviktiga. Vi tror att utbildning kring emotionella upplevelser och konsekvenser av övervikt 

skulle öka förståelsen för överviktiga och därför hoppas vi att denna systematiska 

litteraturstudie kan påverka till bättre omvårdnad för överviktiga.
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Under dataanalysen 

sammanställdes de 

subjektiva upplevelserna till 

en objektiv helhet indelad i 

fem teman. 

Kvinnor upplevde 

undersökningssituationerna som 

oroande och obekväma på grund av 

övervikten. De upplevde att 

vårdgivarna var oförskämda och att 

de blev mindre respekterade än andra 

gravida kvinnor. Om vårdpersonal 

var intresserad i individen 

uppfattades situation mindre 

obekväm.  

Hög 

(14/16) 



4D 

 

6. Ruleaz, R R., 

Diefenbach, 

P., Simon, B., 

Landy, A., 

Arterburn, D., 

& P G, 

Shekelle.  

2007  

USA 

Society of General 

Internal Medicine:  

Perceived Barriers to 

Weight Management 

in Primary Care – 

Perspectives of 

Patients and 

Providers. 

Identifiera och 

jämföra överviktiga 

patienters och 

vårdpersonalens 

föreställningar om 

fetma som kan vara 

hinder till 

viktbehandling inom 

primärvården.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

med 48 vårdpersonal och 

488 patienter. 

Frågeformulär utarbetat av 

författarna användes. Den 

statistiska analysen 

utmynnade i en tabell som 

visar hur många procent 

som instämde till varje 

påstående. 

 

Det fanns vissa skillnader på 

föreställningar mellan vårdpersonal 

och patienter. De flesta patienter 

kände sig bekväma att prata med sin 

vårdpersonal om sin vikt, men många 

skulle vilja att de var mer involverad 

i deras viktbehandling.  

Medel 

(12/16) 

7. Singh, N., 

Arthur, H., 

Worster, A., 

Iacobellis, G., 

& Sharma, A.  

2007 

Kanada 

Journal of Advanced 

Nursing: Emergency 

department equipment 

for obese patients: 

perceptions of 

adequacy. 

Undersöka 

sjuksköterskors och 

patienters uppfattning 

om utrustningens 

lämplighet på en 

akutavdelning. 

En deskriptiv kvantitativ 

prospektiv studie. 134 

patienter och 47 

sjuksköterskor deltog. 

Patienternas midjemått, 

BMI och överarmsmått 

mättes. Ett frågeformulär 

om utrustningens lämplighet 

utarbetades utifrån 

litteraturgenomgång. 

Korrelationsanalys med 

enkel linjär regression 

utfördes.  

Ju högre BMI patienterna hade desto 

mindre lämplig upplevdes 

utrustningen, speciellt när det gällde 

toaletternas och sängarnas bredd. 

Sjuksköterskorna uppfattade inte 

utrustningen som olämplig i samma 

utsträckning som patienterna. 

Hög 

(13/16) 



 4E 

 

8. Wadden, T 

A., Anderson, 

D A., Foster, 

G D., 

Bennett, A., 

Steinberg, C., 

& Sarwer A 

B.  

2000  

USA 

Arch Fam Med: 

Obese Women’s 

Perceptions of Their 

Physicans’ Weight 

Management 

Attitudes and 

Practices. 

Att utreda överviktiga 

kvinnors uppfattning 

om läkares attityder 

och utförande vid 

viktbehandling. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

med 259 kvinnliga 

deltagare. Ett frågeformulär 

utarbetat av författarna 

användes för att undersöka 

patienternas tillfredställelse 

med vården. 

Statiska analyser gjordes 

och redovisades i form av 

tabeller med procent och 

medelpoäng. 

 

Patienterna upplevde generellt sett 

inga negativa möten med sin läkare. 

80 % upplevde respektfullt 

bemötande. Många överviktiga 

upplevde att deras läkare inte förstod 

hur svårt det är att vara överviktig. 

Patienterna var mer nöjda med 

vården av deras generella hälsa än 

vården kring övervikten. 

Medel 

(11/16) 

9. Ward, S H., 

Gray, A M., 

& Paranjape, 

A.  

2009 

USA 

Society of General 

Internal Medicine:  

African Americans´ 

Perceptions of 

Physican Attempts to 

Adress Obesity in 

Primary Care Setting. 

Belysa hur 

afroamerikaner med 

fetma upplever 

läkarens roll vid 

behandling av fetma. 

Identifiera beteenden 

hos vårdpersonal som 

motiverar till eller 

hindrar 

viktreducering.  

Kvalitativ studie med 

grounded theory-ansats. 43 

stycken deltagare mellan 

18-65 år delades in i åtta 

fokusgrupper. Öppna frågor 

användes för att skapa 

diskussion i grupperna. 

Dataanalysen 

sammanfattades i kategorier 

som delades in i fyra teman. 

Det var viktigt att läkaren hade 

timing och personligt bemötande när 

vikten diskuterades för att deltagarna 

skulle känna motivation. De som 

blivit bemötta utan respekt kände 

ökad känsla av hopplöshet och hade 

svårare att göra livsstilsförändringar. 

De upplevde att vikten alltid togs upp 

som ett problem oavsett varför de 

sökt sjukvård.  

Hög 

(15/16) 



5A 

 

 

Bilaga 5  
Exempel på analyssteg 

 

Originaltext Översatt text Reflekterad 

Innebörd 

Under-

kategori 

Kategori 

”I feel that doctors 

don’t treat 

overweight people as 

nicely as they do 

average-weight 

people 

Always 2 %, Usually 

8,5 %, Sometimes 

28,5 %, Rarely, 21,5 

%. 

 

Jag känner att 

läkare inte bemöter 

överviktiga 

personer lika 

trevligt som de gör 

med normalviktiga. 

Alltid 2, %, Oftast 

8,5 %, Ibland 28.5 

% , Sällan 21.1 %. 

 

Bli bemött 

annorlunda p.g.a. 

sin vikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen 

av att vara 

annorlunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslan 

av att inte 

passa in 

Woman who are 

overweight 

experience 

vulnerability 

associated with the 

stigma of being 

different from the 

cultural ideal and 

from others 

 

Kvinnor som är 

överviktiga 

upplever sårbarhet 

associerad med 

stigmat att vara 

annorlunda från det 

kulturella idealet 

och från andra 

 

Att vara 

annorlunda skapar 

sårbarhet 

Participants 

identified… … 

frequent comments 

referring to the body 

in ”non-human 

terms”. Several used 

phrases as ”I am a 

real person” and ”I 

am more than my 

wegiht”. 

Deltagarna 

identifierade… 

…upprepade 

kommentarer som 

refererade till deras 

kropp i ”icke-

mänskliga” termer. 

Det använde 

uttryck så som ”Jag 

är en riktig 

människa” och ”jag 

är mer än min 

vikt”.  

 

Att inte bli sedd 

och bemött som 

människa. 

To be judge by their 

body size created 

feelings of alination, 

and not being seen 

like other women. 

Att bli bedömd 

efter sin 

kroppsstorlek 

skapade känslor av 

alienation, och att 

inte bli sedd som 

andra kvinnor. 

 

Att vara 

annorlunda än 

andra kvinnor 

p.g.a. sin vikt. 



 5B 

 

Patient equipment 

score inversely 

correlated with both 

BMI (r=-0,55) and 

waist-circumference 

(r=- 0,63)  

Patientutrustningen

s lämplighetspoäng 

var negativt 

korrelerad med 

både BMI (-0,55) 

och midjemått (-

0,62) 

(Singh) 

 

Olämpligare 

utrustning ju 

högre BMI och 

större midjemått- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke anpassad 

utrustning 

Patients complained 

of examination 

tables tipping, 

inappropriate gowns 

that provided no 

coverage, small 

blood-pressure cuffs, 

and chairs  and 

scales not designed 

for persons over 159 

kg. 

 

Patienterna klagade 

på att 

undersökningsbord 

välte, olämpliga 

kläder som inte 

skyddade kroppen, 

små blodtrycks-

manchetter och 

stolar och vågar 

som inte var gjorda 

för patienter över 

159 kg. 

 

Olämplig miljö 

och utrustning för 

överviktiga. 

PCP Gowns: 

23/40: Not 

appropriate 

5/40: Not available  

23/40 svarade att 

kläder inte passade 

och 5/40 svarade 

att passande kläder 

inte fanns 

tillgängliga. 

 

 

Opassande/ 

otillgänglig 

klädsel för 

överviktiga. 

All participants 

identified the 

problem of fitting 

into examination 

gowns and blood 

pressure cuffs. 

Alla deltagare 

identifierade 

problem med för 

små sjukhuskläder 

och 

blodtrycksmanchett

er.  

 

Problem med för 

liten utrustning. 

Thoughts that 

clothes, and 

equipment used for 

examinations, would 

not be big enough 

were worrying and 

frustrating.   

Tankar att 

utrustning och 

kläder som används 

under 

undersökningen 

inte skulle vara 

stora nog var 

oroande och 

frustrerande.  

 

Oro inför 

utrustningens 

lämplighet. 



5C 

 

 

 

The necessry 

equipment and 

supplies were often 

not readily available. 

These differences 

caused delays, 

embaressment, and 

sense of shame and 

self-blame. 

Den nödvändiga 

utrustningen fanns 

oftast inte 

lättillgänglig. 

Det skapade 

förseningar, 

pinsamhet och en 

känsla av skam- 

och skuldkänslor.  
 

Otillgänglig 

utrustning skapar 

negativa känslor. 

  

 


