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Sammanfattning  

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett kraftigt ökande hälsoproblem i världen. Att kunna 

bemöta och förstå patienter som har övervikt eller fetma är därför väsentligt för 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna bör kunna bemöta och ge råd gällande alternativa 

behandlingar som oftast involverar förändring av livsstil och vanor hos patienten.  

Syfte: Syftet var att studera hur sjuksköterskor bemöter patienter som har övervikt och fetma. 

Metod: Studien grundar sig på ett kvalitativt synsätt av hur sjuksköterskor bemöter patienter 

med övervikt och fetma. Studien består av fem semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor från fyra olika arbetsplatser. Intervjuerna transkriberades varpå en manifest 

innehållsanalys gjordes på samtliga intervjuer.  

Resultat: Det framgick tydligt i studien att man främst bör bemöta dessa patienter med 

respekt. Samt att man som sjuksköterska bör se till hela patientens livssituation och etablera 

ett personligt förhållande för att kunna skapa en individanpassad vård. Delaktighet ansågs 

vara ett måste vid viktminskning eftersom det är ett långt vårdförlopp. Man måste våga vara 

öppen och ärlig som sjuksköterska för att patienter ska känna sig väl bemötta. För att 

sjuksköterskan ska kunna vara öppen och ärlig krävs det att de har tillräcklig kunskap om 

ämnet vilket de flesta sjuksköterskor i studien ansåg att de inte hade.      

Slutsats: Individanpassad vård är av stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

patienten på ett bra sätt. Sjuksköterskans roll är främst att stödja och motivera när patienten 

ska genomföra livsstilsförändringar. Sjuksköterskor upplever sig ha bristande kunskap 

gällande bemötande av patienter med överviktsproblem. Mer forskning skulle kunna göras 

ifrån patientperspektivet inom detta ämne.  
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BAKGRUND 
Vården består av ständiga möten mellan patienter och sjuksköterskor. Vissa ämnen kan vara 

känsliga att ta upp med patienterna. Ett sådant ämne är övervikt och fetma som är 

ett snabbt växande hot mot människors hälsa främst i välfärdsländer. För att patienter ska 

klara det långa vårdförloppet som viktminskning innebär, krävs bra bemötande och möjlighet 

till delaktighet i vården. Det krävs också att sjuksköterskor tar god tid på sig, är lyhörda samt 

att det finns kontinuitet i vården. Genom detta känner patienter större delaktighet och att de 

får ett bra bemötande (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

Övervikt och fetma  

Antalet personer med fetma har fördubblats sedan år 1980 (WHO, 2013). Enligt WHO's  

riktlinjer anses personer med Body Mass Index (BMI), över 25 vara överviktiga och personer 

med BMI över 30 ha fetma. Bedömning av normalvikt, övervikt och fetma görs enligt 

riktlinjer från WHO (2013) och Socialstyrelsen (2014). 

En undersökning gjord av WHO 2008, visar det att 1,4 biljoner vuxna människor i världen är 

överviktiga. Följdsjukdomar till övervikt och fetma är bland annat diabetes, vissa cancer typer 

och kardiovaskulära sjukdomar. För att minska risken för negativa hälsoeffekter och för att 

minska i vikt kan man ta till fysisk aktivitet, dock behöver fysisk aktivitet inte alltid innebära 

att man minskar i vikt men hälsan kan ändå förbättras (Gibson-Moore, 2012). Endast BMI är 

inte ett tillförlitligt mått på övervikt och fetma eftersom en vältränad person kan ha BMI som 

är högt på grund av en ökad muskelmassa. Därför är det idag vanligt att man även tar 

midjemått för att fastställa om personen lider av övervikt eller fetma (Socialstyrelsen, 2014). 

Samhället har stor betydelse när det gäller att få människor att aktivera sig, till exempel 

genom att anlägga cykelbanor, gångbanor, parker, sporthallar med mera. Även strukturen på 

samhället som avståndet till affärer och fritidsanläggningar påverkar människors vardagliga 

aktivitet (Poortinga, 2006). 

Individanpassad vård 

Patienter med övervikt och fetma är en utsatt grupp människor och deras situation kan vara 

känslig att diskutera. Det är därför viktigt att som vårdpersonal ha förståelse för den enskilde 

individen och skapa en individanpassad vård. Patienter kan ta till sig informationen när de 

känner tillit till vårdpersonalen, att de blir respekterade, att vårdpersonalen tar sig tid till just 

dem och att de förklarar på rätt nivå (Basáñez, Blanco, Collazo, Berger & Crano, 2013). För 

att få individanpassad vård krävs ett bra bemötande mot patienten därefter kan man bygga 

vidare och etablera en personlig relation och genom den gemensamt hitta en livsstil som 

passar patienten.  

Bemötande och eget ansvar 

Vid behandling av övervikt och fetma ligger mycket ansvar hos patienterna. För att 

patienterna ska kunna genomföra egenvården och förändra sin livsstil krävs det att han/hon får 

bra, rätt och tydlig information av vårdpersonalen, samt att patienten har förtroende så att 

han/hon är bekväm med att ställa frågor till personalen (Jakobsson, 2007). Patienter med 

övervikt och fetma känner ofta att det blir bemötta med fördomar, även från vårdpersonal, till 

exempel att de är lata, inte samarbetsvilliga, saknar disciplin och har brist på viljestyrka. 

Därför är det viktigt att bemöta dessa patienter utan fördomar och stötta dem, samt informera 

om att det är ett långt vårdförlopp vid viktnedgång och att man bemöter detta som vilken 

kronisk sjukdom som helst (O´Connell, 2012). För att få en individanpassad vård, måste 

vårdpersonalen ta till sig och acceptera patientens livssituation och uppfattningar av dennes 

situation (Basáñez et al., 2013). Genom att främja patientens livssituation till det bättre får 

patienten en form av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Meningen och 
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sammanhanget gör att patienten känner delaktighet och detta leder till att man känner mer 

tillit till vården och tar till sig informationen som ges (ibid.). För att patienten ska uppleva en 

bra vård är det viktigt att uppleva en känsla av sammanhang, vilket kan definieras med ordet 

KASAM (Antonovsky, 1987). I vården av patienter med övervikt och fetma är det ytterst 

viktigt att patienten är delaktig och samarbetsvillig eftersom behandling ofta består av fysisk 

aktivitet och ändrad livsstil. För att motivera patienter till detta krävs att vårdpersonalen kan 

skapa tillit, visa respekt, tar sig tid, förklarar och ger information på en nivå som patienten 

förstår (Dahlberg & Segesten, 2010). Illa bemötta patienter uppger att de bland annat blivit 

misstrodda, känt sig objektifierade, känt att de var till besvär samt att de blivit bemötta av 

stressad och nonchalant personal. Däremot kan ett bra bemötande stärka patientens förmåga 

till att klara sig själv i vårdprocessen. Ett dåligt bemötande från sjuksköterskor kan förorsakas 

av stress och arbetsbelastning, men också av bristande kunskap och oförmåga att sätta sig in i 

patientens situation (Jakobsson, 2007). 

Livsstilsförändringar  

Livsstilförändringar kan vara fritidsaktiviteter som motion, idrott, trädgårdsarbete, aktivitet i 

arbetet/hemmet, cykling, promenader, friluftsliv med mera. Rekommendationen är aktiviteter 

på 150 min/vecka, exempelvis 30 minuters promenad, fem dagar i veckan. Denna motion kan 

minska risken för tidig död, benbrott, psykisk ohälsa samt förebygga följdsjukdomar till 

övervikt och fetma (FYSS, 2011). Fysisk aktivitet är även bra för att minska stress, 

sömnproblem och dålig självkänsla (Gibson-Moore, 2012). Idag förekommer att patienter får 

fysisk aktivitet på recept (FaR). Vanligtvis ordinerar läkare recept inom vården, men fysisk 

aktivitet på recept kan även ordineras av sjuksköterskor och sjukgymnaster 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). FaR innebär att man har individanpassad fysisk aktivitet 

beroende på diagnos, intresse och livssituation, detta kan ske på egen hand eller i grupp. Om 

patienten vill göra det i grupp bör personalen hjälpa till att möjliggöra patientens önskan 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Ytterligare en livsstilsförändring för att minska i vikt är att se över kosten och göra vissa 

justeringar. Livsmedelsverket (2013) ger råd till att få hälsosammare matvanor. En viktig sak 

är regelbundna måltider, vilket gör att kroppen fungerar bättre och man har lättare att äta rätt 

mängder mat. Några av de råd som ges är att äta mycket frukt och grönt och i första hand 

välja fullkorns alternativ (när det gäller bröd, ris, pasta etc.), använda flytande margarin/olja 

och äta fisk två-tre gånger i veckan. Det är också viktigt att främja familjemåltider något som 

blivit ovanligare idag. Familjemåltider ökar näringsintaget, främst för ungdomar. Frånvaro av 

familjemåltider kan vara skadligt på lång sikt då dåliga matvanor och brist på fysisk aktivitet 

som utvecklas hos barn följer ofta med upp i vuxen ålder (Karlssons & Brydolfs, 2006).  

Om fetman blivit för kraftig och tidigare behandling inte fungerat eller att den tappade vikten 

återkommer, finns kirurgi som sista alternativ. I Sverige är det i de flesta fall gastric bypass 

operation som används (Wirén, 2014). Gastric bypass innebär att en större del av magsäcken 

avgränsas och patienten blir därmed fortare mätt och födointaget vid måltider minskar, som 

leder till viktminskning (Järhult & Offenbartl, 2006). 

TEORETISK REFERENSRAM  
Denna kvalitativa intervjustudie är baserad på den vårdpraxis som Ekebergh (2009) beskriver 

där man med vårdvetenskap menar att fokus läggs på vård och vårdande i den enskilde 

individens livssituation baserat på dennes aktuella hälsa. Vårdpraxis involverar livsvärld, 

mening och sammanhang samt delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien har en 

induktiv inriktning med ett subjektivt synsätt (Thomassen, 2006), som strävar efter att 
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undersöka sjuksköterskans sätt att uppfatta, bemöta och bekräfta patientens livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Livsvärld  

Livsvärlden är något som är unikt för varje människa och kan förklaras som hur varje individ 

upplever sin omgivning och sin situation. Livsvärlden ligger till grund i dagens vårdprocess 

för att det ska bli en så individanpassad vård som möjligt. Det är viktigt att kunna uppfatta 

patientens livsvärld för att det är genom den som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom 

framkommer. För att kunna ge individanpassad vård krävs det att sjuksköterskan kan se 

patientens livsvärld för att därigenom kunna skapa mening och sammanhang samt delaktighet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Mening och sammanhang 

Mening kan vara en form av drivkraft för att människan ska kunna klara av svårigheter i livet. 

Utan mening kan det vara svårt för personer att klara av sin vardag. Sammanhang i sin tur 

krävs för att få välbefinnande och man försöker ofta hitta en mening för att kunna förstå 

sammanhanget i livet. Det går egentligen inte enligt Dahlberg och Segesten (2010) att dela på 

mening och sammanhang, oftast påverkar sjukdom både mening och sammanhang. Enligt 

Antonovsky (1987) bör en situation vara hanterbar, meningsfull och begriplig för att personen 

ska kunna uppleva känsla av mening och sammanhang. 

Delaktighet 

Delaktighet är väsentligt för att patienten ska kunna uppleva mening och sammanhang. Har en 

patient ingen möjlighet att påverka sin vård finns det risk att man blir ett objekt och känner sig 

likgiltig inför vården (Antonovsky, 1987). Om en patient istället är delaktig i sin vård skapas 

hälsa och välbefinnande. Det går inte som sjuksköterska att gå in och ta rollen som allvetande 

vårdare. Både patienten och sjuksköterskan är experter inom sina områden. Patienten på sitt 

mående och sjuksköterskan inom vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010).          

PROBLEMFORMULERING 
Övervikt och fetma är en snabb ökande hälsorisk i världen. Både män och kvinnor är 

drabbade och följderna blir ofta både fysiska och psykiska. Dessa patienter har ofta lågt 

självförtroende och söker ibland för följdsjukdomar istället för själva övervikten eller fetman. 

Det kan vara problematiskt för sjuksköterskorna att ta upp att det är övervikten som är själva 

orsaken till problemen. Dessa diskussioner måste göras på ett sådant sätt att patienten blir 

införstådd i problemet och allvarligheten i det, samtidigt som det inte kränker patienten. Detta 

kan försvåras på grund av förförståelse, det vill säga att det finns en förutfattad mening om 

fenomenet, som finns angående orsaken till varför man har övervikt eller fetma. 

Ansvaret för en lyckad viktreducering ligger hos patienten då vårdförloppet involverar 

livsstilsförändringar och det krävs motivation. Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten, 

vilket inte går om patienten känner sig illa bemötta eller saknar förtroende för sjuksköterskan. 

Patientens delaktighet är därmed av stor vikt. Delaktighet gör att vården skapas utefter 

patientens individuella mål i samråd med sjuksköterskan. Om sjuksköterskan känner sig 

osäker på hur man bemöter ämnet övervikt och fetma kan patientens delaktighet minska och 

det blir inget bra vårdförlopp. Därför har sjuksköterskorna ett stort ansvar i sitt bemötande av 

dessa patienter. För att skapa delaktighet måste sjuksköterskan se till patientens livsvärld, 

eftersom det är genom livsvärlden som patienten uttrycker och uppfattar hälsa, lidande och 

sjukdom. Ett bra bemötande kan ge patienten mening och sammanhang, där sjuksköterskan 

hjälper patienten att se meningen med viktnedgången och även hjälper dem se sammanhang 

mellan livsstil, överviktsproblem och följdsjukdomar.   
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SYFTE 
Syftet var att studera hur sjuksköterskor bemöter patienter som har övervikt och fetma. 

METOD 
En kvalitativ intervjustudie användes för att få fram upplevelser och information inom det 

valda ämnet. Enlig Dahlborg-Lyckhage (2012) ska en kvalitativ intervjustudie ha en 

berättande karaktär, som beskriver hur livsvärlden upplevdes av den enskilde individen. 

Metoden i studien valdes för att studera hur sjuksköterskor anser att man bör bemöta patienter 

med viktproblem. Det finns alltid en viss förförståelse hos alla människor, som till exempel i 

denna studie var att överviktiga patienter eller patienter med fetma bemöts annorlunda i 

vården. Trots detta försökte författarna att ha ett öppet synsätt där de försökte få en bredare 

syn på fenomenet och genom att lägga sina egna subjektiva uppfattningar åt sidan kunna 

inhämta ny kunskap som inte var påverkade av författarna själva (Rosberg, 2012).  

Datainsamling 
Till bakgrund och resultatdiskussion gjordes artikelsökning med nyckelorden fetma, övervikt, 

bemötande, fysisk aktivitet, kost, upplevelse och vård. Databaserna Cinahl with full text, 

SveMed+ och Ulrichsweb användes. 

Datainsamlingen till studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer, baserade främst på 

öppna frågor om det valda ämnet (Polit & Beck, 2006). Intervjuerna bestod av intervjufrågor 

(se bilaga 1) som följdes under samtliga intervjuer. Författarna valde att ställa mer allmänna 

frågor i början av intervjun för att komma in i intervjun och få igång samtalet. Detta gjordes 

för att skapa en trygghet för sjuksköterskan och även för att komma in på ämnet allt eftersom 

intervjun formade sig. Därefter gick författarna in på mer specifika öppna frågor om det valda 

ämnet. Detta liknas med den trattteknik som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver. 

Tekniken var bra för att komma in på det valda ämnet allt eftersom intervjun pågick och få 

sjuksköterskan mer insatt i vad det är man ville ha ut av intervjun.  

Öppna frågor tillåter sjuksköterskan att komma med svar som bygger på deras åsikter och 

tankar. Ja och nej frågor undveks i största mån eftersom det inte ansågs ge något givande svar 

till studien. Om svaren var otillräckliga användes följdfrågor, som till exempel vad, hur, 

varför, hur tänker du då? (Polit & Beck, 2006). En pilotintervju gjordes för att kontrollera så 

intervjufrågorna besvarade syftet med studien och att den valda metoden passade till studien, 

vilket rekommenderas av Polit och Beck (2006). 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier var att personen som intervjuades skulle ha minst grundläggande 

sjuksköterskeutbildning och minst två års yrkeserfarenhet. 

Val av sjuksköterskor till intervjuerna skedde genom snöbollsurval, där förfrågningar 

skickades via mejl till enhetschefer på vårdcentraler eller avdelningar. En till två 

sjuksköterskor per arbetsplats efterfrågades. Totalt deltog fem sjuksköterskor i studien. Enligt 

Polit och Beck (2006) rekommenderas den här metoden när man vill ha tag i informanter med 

en specifik bakgrund. Mejlen som skickades gav svag respons och  för att öka gensvaret 

ringde författarna till arbetsplatserna samtidigt som inklusionskriterierna ändrades så även 

distriktssjuksköterskor och diabetessjuksköterskor inkluderades i studien. I vissa fall sköttes 

bokningen av intervjuerna helt av verksamhetschefer på arbetsplatsen och i andra fall, fick 

författarna nummer eller mejladress av verksamhetschefen till den berörda sjuksköterskan för 

att boka tid med honom/henne direkt. Intervjun ägde rum efter sjuksköterskans önskemål men 

författarna rekommenderade att det skulle ske i avskilt rum för att undvika störande moment 
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(Ibid.). Samtliga valde att bli intervjuade på sin arbetsplats. Innan intervjun påbörjades 

lämnades ett skriftligt samtycke till intervjun (se bilaga 2). En kopia av samtycket lämnades 

också till alla sjuksköteskor som deltog i studien. 

Analys 
Intervjuerna genomfördes och spelades in och transkriberades därefter av en av författarna. En 

transkription innebär att man skriver ut intervjun ordargrant (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Båda författarna valde att vara närvarande vid intervjuerna, för att en av 

dem höll i intervjun och gick utifrån intervjufrågorna medan den andre satt bredvid och skrev 

ner eventuella följdfrågor till slutet av intervjun så att de fick med allt de ville veta till studien.  

Båda författarna läste samtliga transkriptioner var för sig och de meningar  som ansågs 

användbara till studien markerades. Dessa meningar gicks sedan igenom gemensamt av 

författarna och de som ansågs relevanta togs ut till innehållsanalysen, så kallade 

meningsenheter. Dessa sammanfattades gemensamt genom en kvalitativ innehållsanalys som 

den som beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Innehållsanalys innebär att 

man delar upp intervjun i delar för att sedan få en helhetsbild med centrala begrepp. Resultatet 

av analysen hämtades i det manifesta innehållet som framkommer i analysen. Med det 

manifesta innehållet menas att man kategoriserar det uppenbara, textnära innehållet i intervjun 

(se bilaga 3) (ibid.).  

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Studien utgick från Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer och dess delar som var 

relevanta för denna intervjustudie. Intervjuns upplägg granskades genom egengranskningen 

från Etikkommittèn sydost, där etiska aspekter togs upp i ett formulär och studiens 

tillvägagångssätt angående intervjuerna granskades (se bilaga 4). Sjuksköterskorna i studien 

fick innan intervjun information att det var valfritt att delta i studien, samt att de när som helst 

hade rätt att avbryta deltagandet. De blev även informerade om att intervjun skulle spelas in 

samt att inspelningen skulle behandlas konfidentiellt och att endast de som intervjuat skulle få 

tillgång till materialet samt att sjuksköterskan skulle identitetsskyddas genom studien.  Denna 

information upprepades även innan intervjun. Studien uppfyllde därmed de fyra huvudkrav 

som finns beskrivet i Helsingforsdeklarationens (2013).   

Informationskravet 

Deltagarna fick information om syftet med studien, först via informationsbrevet som 

skickades ut via e-mejl till verksamhetscheferna och sedan upprepades informationen innan 

intervjun påbörjades. I informationen framgick det tydligt att deltagandet i studien var 

frivilligt (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Samtycke till intervju 

Deltagarna fick skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 2) med information om deras 

rättigheter innan intervjun påbörjades. Bland annat framgick det att deltagarna i studien 

närsomhelst fick avbryta sitt deltagande utan att ange varför, samt att intervjun skulle spelas 

in och det inspelade materialet skulle hanteras konfidentiellt (Helsingforsdeklarationen, 

2013). 

Konfidentialitetskravet 

Det material som samlades in vid intervjuerna var endast tillgängligt för författarna och 

eventuellt examinatorn (vid begäran). Sifferkodning användes så endast författarna kunde 

identifiera deltagarna i studien. Författarna som genomförde intervjun har tystnadsplikt 

angående studiedeltagarna både under och efter den genomförda studien 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). 
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Nyttjandekravet 

Det insamlade materialet användes endast till denna studie (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

RESULTAT 
Totalt genomfördes fem intervjuer. Vid analysen av intervjuerna framkom fyra 

huvudkategorier: livsvärld, psykiska aspekter och kontinuitet i vården, sjuksköterskans 

kunskap och patientens vanor. Dessa ansågs spela stor roll i bemötandet av patienter som har 

övervikt och fetma. Sjuksköterskorna ansåg att en av de viktigaste faktorerna i bemötande var 

att de baserade mötet utifrån patientens aktuella livssituation. En sjuksköterska menade att det 

hörde till professionen att alltid påtala eventuella hälsorisker för patienterna men att man även 

som sjuksköterska var tvungen att acceptera om patienten inte var villig att prata om sin vikt. 

En viktig del i bemötandet var att inte skuldbelägga patienten för dennes situation, vilket 

framkom i fyra av fem intervjuer.   

Livsvärld 

En av de mest framträdande kategorierna i analysen var livsvärld, den återfanns i samtliga 

intervjuer. Delaktighet, kommunikation, bemötande, självbestämmande, genus perspektiv och 

kulturell skillnad förekom som underkategorier. Gemensamma faktorer i kategorin livsvärld 

var att sjuksköterskorna ofta ansåg att man bör se till hela patienten och att det bör vara 

individanpassad vård för att bemötandet ska ske på bästa sätt.  

Delaktighet 

Sjuksköterskorna i studien hade uppfattningen att delaktighet var väsentligt för ett bra 

bemötande. En av dem uttryckte:  

Det är svårt att motivera över... överlag kan jag känna. Eh... och det är egentligen 

personen själv som måste komma fram till varför dom ska göra det, gör dom inte det 

så är det ingen mening att dom kommer i princip (Sjuksköterska nr 4). 

En av sjuksköterskorna ansåg att patientens delaktighet var ett måste eftersom delaktighet 

anses vara väsentligt i det långa vårdförloppet som viktminskning innebär. Sjuksköterskan 

menade även att patienten inte kan komma omotiverad för det är så stort eget ansvar vid 

viktnedgång, sjuksköterskan kan inte göra jobbet åt patienterna, dock kan, och bör 

sjuksköterskan ge stöd och motivation.  

Förändring av livssituation är en lång process och det krävs mycket stöd från vården för att 

patienterna ska lyckas. BMI var ett mått samtliga sjuksköterskor i studien använde sig av. 

Sjuksköterskor i studien ansåg att BMI kan vara missvisande och att vikten kan stå stilla, 

därför rekommenderar sjuksköterskorna att man använder sig av midjemått för att visa för 

patienten att det faktiskt givit resultat och på så sätt motivera dem. 

Kommunikation 

Kommunikationen ansågs ytterst viktig. En sjuksköterska menade att kommunikation och 

motivation krävdes för att få patientens förtroende för att sedan kunna skapa en förändring i 

patientens vanor.  

Idag jobbar man ju med motiverande samtal.( ... ) Du måste ju få en person med dig.. 

om du ska få en förändring. (Sjuksköterska nr 3).  

För att kunna ha en bra relation och skapa individanpassad vård var det första mötet 

väsentligt. I det första mötet ansågs det viktigt att skapa en relation och ta den förändring man 
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ville göra bit för bit. Man måste ta sig tid och hitta individens intressen så patienten orkade 

hålla i hela vägen och se till att han/hon kände sig sedd. En sjuksköterska menade att det var 

viktigt att involvera patienten i vården och gemensamt sätta upp mål, samt använda sig av 

delmål för att inte patienten skulle tappa motivationen. Ett sätt att få patienten involverad var 

att använda sig av motiverande samtal.  

Bemötande 

Ett naturligt bemötande krävdes för att man ska få en bra kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

Jag tror det är viktigt att komma med en bra öppning så att man liksom kan bygga 

vidare på det så att patienten inte stänger igen och inte vill prata om det för att man 

har gått på liksom, på ett fel sätt. (Sjuksköterska nr 5).  

Man inledde samtalet öppet och skapade ett förtroende för att sedan prata vidare på ett 

naturligt sätt. För att få det naturliga mötet krävdes det att sjuksköterskan använde sig av rätt 

språknivå så patienten förstod innebörden av mötet. Därigenom kunde de kommunicera och 

skapa en individanpassad vård.  

Självbestämmande 

Det ansågs även viktigt i bemötandet av dessa patienter att det skedde på ett sätt så det inte 

kränkte eller skuldbelade patienten, utan att de bemöttes med respekt och att man alltid tog 

hänsyn till patienternas självbestämmande. Man måste våga diskutera ämnet med patienterna 

och vara tydlig för att information inte skulle misstolkas och framförallt för att patienterna 

ofta var medvetna om sin vikt. De upplevde att patienterna kände sig bättre bemötta när 

sjuksköterskan vågade vara öppen och gav tillfälle att samtala om vikten som ett problem. 

Genus perspektiv 

Tre sjuksköterskor nämnde genus perspektivet. De upplevde att det var skillnad att bemöta 

frågor angående vikten beroende på om man diskuterade med män eller kvinnor. Alla tre 

ansåg att det var ett känsligare ämne för kvinnor. De ansåg att kvinnor hade lättare att ta illa 

upp och att det var känsligare att prata om hur mycket man vägde för kvinnor. 

Sjuksköterskorna upplevde att man kunde vara mer rakare mot män, man kunde få "linda in 

ämnet lite fint" (Sjuksköterska nr 4) när man pratade med kvinnor överlag. Hon påpekade 

även att kvinnor hittade mer hinder med att gå ner i vikt än vad män gjorde.  

Kvinnor kan va, aha ja jag kan inte laga den kosten för då äter inte barnen de... eller 

jag kan inte gå ut och gå för då har jag mina små barn, alltså det är väldigt mycket 

hinder ibland för att genomföra förändringarna. (Sjuksköterska nr 4).  

Kulturell skillnad 

Ett annat hinder som framkom var att det fanns en kulturell skillnad på sättet att se på övervikt 

och fetma. En sjuksköterska nämnde att det i vissa kulturer ansågs som ett tecken på välfärd 

och välmående om man var överviktig, vilket kunde göra det problematiskt att inse 

hälsoriskerna med övervikt och fetma för patienten och därmed svårare för sjuksköterskor att 

motivera till varför det var viktigt att gå ner i vikt.               

Psykiska aspekter och kontinuitet i vården 

Det var inte ovanligt att patienter med övervikt och fetma var i behov av stöttande samtal 

under sina vårdprocesser. Ofta levde de i en ond cirkel och patienterna mådde både psykiskt 

och fysiskt dåligt och många av dessa kände sig mindre värda och hade sämre självkänsla. 
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Därför fanns det behov av att vara öppen för att samtala om hela livssituationen och att det 

ofta kunde vara mycket känslor iblandade när det gällde vikt. 

En del kan ju bli jätteledsna och en del kan ju liksom lätta på locket som dom inte 

öppnat på 20 år i princip. (Sjuksköterska nr 4).  

För att då öka stödet för dessa patienter och få dem att känna sig bättre bemötta av vården så 

rekommenderade sjuksköterskorna regelbundna möten. Två sjuksköterskor påtalade även att 

det kunde räcka med telefonkontakt i vissa fall. Dessa möten var bra för att kontinuerligt 

kunna motivera, stötta och belysa det positiva under vårdprocessen. 

Sjuksköterskans kunskap 

Bristande kunskap gällde bemötande av patienter med övervikt eller fetma kunde leda till att 

sjuksköterskor undvek att ta upp ämnet, om det inte var övervikt och fetma som patienterna 

sökte vård för. En sjuksköterska menade att det var ett känsligt ämne och att man ofta pratade 

om personliga saker så det gällde att ta upp det på rätt sätt. Två sjuksköterskor kände att de 

hade otillräcklig kunskap om övervikt och fetma, främst matvanor och fysisk aktivitet, vilket 

var en bidragande orsak till osäkerhet om hur man skulle ta upp ämnet och bemöta 

patienterna.     

Patientens vanor 

Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att största orsaken till övervikt och fetma var för lite 

fysisk aktivitet och dåliga kostvanor. En sjuksköterska påpekade att orsaken till övervikt och 

fetma även fanns genetiskt och att kosten hade stor betydelse vilket ledde till fysisk inaktivitet 

och det blev som en ond cirkel. Det var viktigt att man bekräftar patientens livsvärld, och 

anpassade vården efter den enskilde individens behov och lyfte fram det positiva med fysisk 

aktivitet och bra kostvanor, vilket alla sjuksköterskor påpekade i intervjustudien. En 

sjuksköterska poängterade att regelbundna matvanor med familjen var till stor hjälp för att 

klara av att inte ha för högt kaloriintag och undvika att man småäter. En annan sjuksköterska  

sa att beroende på om patienten hade familj eller sambo som stöttade och hjälpte till, kan vara 

avgörande för hur viktnedgång fungerar.        

DISKUSSION 
Syftet med studien var att studera hur sjuksköterskor bemöter patienter med övervikt och 

fetma. Studien visar på att det är viktigt att sjuksköterskan vågar ta upp och diskutera 

patientens vikt, samtidigt som de är lyhörda och accepterar om patienten ifråga inte är öppen 

för att diskutera sin vikt. Studien resulterade i fyra huvudkategorier: livsvärld, psykiska 

aspekter och kontinuitet i vården, sjuksköterskans kunskap och patientens vanor. Livsvärld 

var den mest övergripande kategorin och därför delades den in i sex underkategorier: 

delaktighet, kommunikation, bemötande, självbestämmande, genus perspektiv och kulturell 

skillnad 

Metod diskussion 

Övervikten och fetman har många allvarliga följdsjukdomar samt att det påverkar patienters 

livssituation. I och med att övervikt och fetma är ett så växande problem är det viktigt att få 

veta hur man bemöter detta utifrån sjuksköterskors perspektiv. Genom att författarna förhåller 

sig neutralt gentemot sjuksköterskan i studien så minskar risken att man använder sina egna 

förutfattningar och därmed minskas risken till feltolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Författarna försöker ha ett neutralt synsätt under hela studien för att öka trovärdigheten (Polit 

& Beck, 2006). De försökte vara så öppensinnade mot deltagarna som möjligt, men samtidigt 

finns det alltid en viss förförståelse om ämnet som kan ha påverat intervjun. Även att 

författarna försökte förhålla sig neutralt i studien så kan det finnas förförståelse som kan ha 
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påverkat resultatet av studien. Att ha så neutralt förhållningssätt som möjligt till intervjuerna, 

analysen och resultatet ansågs vara viktigt då värderingar från författarna inte speglar 

åsikterna från sjuksköterskorna i studien. 

En kvalitativ intervjustudie valdes eftersom studien skulle belysa sjuksköterskors tankar kring 

bemötande av patienter med övervikt och fetma. Denna metod är lämplig när man vill studera 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av fenomenet (Segesten, 2012). Valet av att ha 

sjuksköterskeperspektiv i studien vid bemötande av patienter gjordes eftersom en stor del av 

sjuksköterskans profession är att diskutera vikt med dem som är överviktiga. Detta upplevs 

många gånger problematiskt för sjuksköterskan. En litteraturstudie hade varit en alternativ 

metod för att få fram upplevelser av bemötande generellt i vården, vilket kunde ha lett till 

annat resultat. Men eftersom studien inriktades specifikt på hur man bemötte och bör bemöta 

överviktiga patienter eller patienter med fetma var en intervjustudie mera lämplig.   

En semistrukturerad intervju valdes för att sjuksköterskorna skulle återberätta sina upplevelser 

om bemötandet av dessa patienter. Den semistrukturerade intervjun var baserad främst på en 

rad öppna intervjufrågor som var framtagna för att ge relevanta svar till syftet (Polit & Beck, 

2006). En intervjustudie med enbart slutna frågor hade kunnat resultera i att tankar och åsikter 

från deltagarna i studien hade missats. En öppen intervju, där deltagarna hade fått prata fritt 

kunde ha svävat iväg och blivit för bred med icke relevant information i förhållande till syftet 

i studien.  

Den tratteknik som används är bra för att komma in på det valda ämnet allt eftersom intervjun 

pågår och få deltagaren mer insatt i vad det är man vill ha ut av intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Nackdelen med tekniken kan vara om författarna inte lyckas smalna av 

intervjun och gå in mer specifikt på ämnet, vilket kan leda till att intervjun blir för bred och 

inte relevant för studien. Vid intervjun var det svårt att få deltagarna att fokusera sig på just 

bemötande och att de gärna pratade om behandlingar. Dock fanns det tillräckligt med material 

i intervjuerna för att ett resultat skulle kunna sammanställas. 

När en intervjustudie ska genomföras är det till stor fördel att använda en pilotintervju för att 

få en uppfattning av hur relevanta intervjufrågorna är (Polit & Beck, 2006). Detta stärker även 

validiteten i studien (ibid.). Författarna valde att använda sig av en pilotintervju och genom 

detta kontrollerades intervjufrågor så de stämde överrens med syftet. Hade de inte gjort detta 

skulle de fem intervjuerna som gjordes kunnat vara irrelevanta för studien. Efter att 

pilotintervjun var genomförd fanns tillräcklig mängd relevant information gick att hämta från 

intervjun och där med utfördes samtliga intervjuer med samma typ av intervjufrågor. 

Intervjuerna ägde rum främst efter sjuksköterskornas önskemål och i ett tyst och avskilt rum 

utan störande moment, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2006). En fördel med detta 

kan vara att den intervjuade inte blir störd och kommer ifrån ämnet. En fördel med att 

sjuksköterskan får välja plats och tid är att hon blir lugnare och mer trygg under intervjun. 

Nackdelen med att sjuksköterskorna fick välja plats för intervjun kunde vara att man i vissa 

fall blev avbruten av arbetskollegor eftersom samtliga valde att bli intervjuade på sin 

arbetsplats.    

Inklusionskriterier för deltagarna i studien ändrades innan första intervjun genomfördes för att 

hitta fler informanter. Bland annat inkluderades sjuksköterskor med vidareutbildning som till 

exempel distrikt- och diabetessjuksköterskor. Detta gjorde att studien inte enbart återspeglar 

allmänsjuksköterskans åsikter. Trots detta kan urvalet anses vara relevant eftersom att 

bemötande är individuellt och inte nödvändigtvis påvekas av vidareutbildningen.  
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Polit och Beck (2006) rekommenderar att intervjuerna spelas in och att de transkriberas. Detta 

för att författarna ska vara mer delaktiga i det som sägs under pågående intervju och kunna 

ställa följdfrågor och för att de inte ska distraheras av att skriva anteckningar. Inspelning och 

transkription minskar risken för feltolkning för det som sjuksköterskorna säger (ibid.). 

Nackdelen med att spela in intervjun kan vara att vissa av deltagarna i studien känner sig 

obekväma av det, vilket kan påverka deras svar till intervjun. Båda författarna valde att vara 

närvarande vid intervjuerna. En av dem höll i intervjun och utgick från intervjuguiden medans 

den andre satt bredvid och skrev ner eventuella följdfrågor till slutet av intervjun så att de fick 

med allt de ville veta till studien. En nackdel med att vara två stycken under intervjun kan 

vara att sjuksköterskan som blir intervjuad har svårt att veta vem han/hon skall vända sig till 

och då blir nervös och känner att han/hon hamnar i ett underläge. Genom att förklara hur man 

genomför intervjun och vem som gör vad av författarna kan det underlätta för sjuksköterskan, 

i och med att hon får en person åt gången att fokusera sig på.  

Analysen var baserad på de transkriptioner som gjordes av intervjuerna. För att säkerställa att 

ingen viktig information missades lästes samtliga transkriptioner igenom av båda författarna. 

Samtliga meningar som valdes ut där det manifesta innehållet sammanställdes gemensamt av 

författarna för att minska risken för feltolkning och förvridning av det som sades i intervjun. 

Dock kan inte risken för feltolkning helt uteslutas då författarna hade liknande tankar kring 

ämnet. Studiens metod är överförbar för liknande studier. Dock bygger studiens resultat på 

subjektiva upplevelser från enskilda individer, vilket gör att en liknande studie med andra 

deltagare skulle kunna ge ett annat slutresultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).         

Resultat diskussion 

I resultatet nämnde en av sjuksköterskorna att det hörde till sjuksköterskans profession att 

diskutera vikt som kan vara skadlig för hälsan. Många sjuksköterskor i studien utryckte även 

att de kände att det kunde vara svårt att föra patienters vikt på tal, för det kan vara ett så 

känsligt ämne. Bristantande kunskap gällande bemötande kunde leda till att sjuksköterskor 

allmänt inte tog upp ämnet ansåg en av sjuksköterskorna. Detta stämmer överrens med den 

förförståelse som studien bygger på om att det är svårt att bemöta patienter med övervikt och 

fetma. I artikeln av Scott et al. (2004) observerades att man inte tar upp övervikt och fetma 

om inte patienten ifråga söker för det specifikt. Detta stödjer det som sjuksköterskorna sa att 

vårdpersonal undviker att ta upp ämnet övervikt och fetma och därmed inte följer sin 

profession. Även Durant, Bartman, Person, Collins och Austin (2008) får fram att 

vårdpersonal är dåliga på att föra vikten på tal hos patienter som har övervikt och fetma om 

man söker för en annan åkomma än vikt. Anledningen till att ta upp frågan om övervikt och 

fetma är så pass viktigt eftersom patientens hälsa står på spel och man kan drabbas av många 

följdsjukdomar.  

En av sjuksköterskorna i intervjustudien talade om vikten av det första mötet, att kunna skapa 

ett förtroende och därmed tillit. Hon menade på att första mötet är viktigt och att man då 

skapar en relation så man kan hitta lösningar som passar den individuella patienten du har 

framför dig. Detta kan bli problematiskt om personkemin mellan sjuksköterskan och patienten 

inte stämmer överrens, det handlar om att kunna skapa ett förtroende. För att kunna skapa ett 

förtroende i första mötet krävs ett naturligt bemötande nämner fyra av sjuksköterskorna i 

studien. Sjuksköterskans förmåga att använda en språknivå som patienten förstår anses viktigt 

för det naturliga bemötandet. Om man inte får ett naturligt bemötande skapas inget förtroende 

och man får ingen relation till patienten och han/hon öppnar inte upp sig till sjuksköterskan. 

Genom att skapa det naturliga bemötandet kan man få den personliga relationen till patienten 

som efterfrågas och genom den ha en bra kommunaktion med patienten. Att kunna 

kommunicera tydligt och bra anser Durant et al. (2009) ökar chansen till att patienten lyckas 
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nå sina mål. Sjuksköterskorna i studien tar även upp vikten av att kunna ha ett öppet samtal 

med patienterna där frågor kring hela deras livssituation kan diskuteras. Detta eftersom att 

flera av sjuksköterskorna i studien anser att det kan vara psykiskt jobbigt för patienten att 

diskutera och ändra sin livsstil.                     

För att ha lättare till att ta upp ämnet övervikt och fetma är det viktigt enligt sjuksköterskorna 

i studien att skapa delaktighet och ha en individanpassad vård. Delaktighet framgår i flera av 

intervjuerna som en väsentlig del, eftersom behandling av övervikt och fetma alltid består av 

livsstilsförändringar, vilket inte kan genomföras om patienten inte har motivation och om det 

inte finns någon personkemi mellan patienten och sjuksköterskan.   

Sjuksköterskan pratar även om att det är ett långt vårdförlopp och att man inte kan skapa en 

förändring om inte patienten vill själv. I Nygårdh, Malm, Wikby och Ahlström (2011) 

framgår vikten av att låta patienten vara delaktig i beslut kring vårdprocessen så att det passar 

in med individens vanor och rutiner. Detta stärker det som sjuksköterskorna säger i denna 

studie angående att patienterna måste få vara med och bestämma i sin egna vård. Nygårdh et 

al. (2011) tar även upp vikten av personkemi, för att man som vårdare ska kunna etablera ett 

personligt förhållande. En gemensam faktor mellan sjuksköterskorna i denna studie och 

Nygårdh et al. (2011) är att patienterna bör bemötas med respekt och att deras 

självbestämmande bör styra vårdprocessen för att öka delaktigheten och känna tillförlitlighet 

ifrån vården och känna sig väl bemötta. I studien var det vanligt förekommande att 

sjuksköterskorna ansåg att man inte fick skuldbelägga patienterna då det gav negativ effekt på 

hela vårdförloppet, utan att man istället bör bemöta med respekt och låta patientens 

självbestämmande styra. Detta kan verka självklart för samtliga möten i vården, dock med 

tanke på fördomar som finns kring övervikt och fetma är det av största vikt att belysa 

respekten för patienten.  

I artikeln Sonntag at al. (2011) framgår det, för att öka individanpassning i vården 

rekommenderas att man låter patienten reflektera över orsaken till sin vikt. Detta stärker det 

som framkom i intervjuerna av sjuksköterskorna att man bör använda sig av motiverande 

samtal, som bygger på individanpassad vård där patienten är i fokus och han/hon skapar sina 

egna mål. Sjuksköterskorna i studien anser att delmål är viktiga för att hålla patienten 

motiverad, men att det är patientens ansvar att genomföra förändringarna, sjuksköterskorna 

finns enbart som stöd på vägen. Sonntag et al. (2011) bekräftar att motiverande samtal är en 

huvudaspekt i att bemöta och få patienter med övervikt och fetma att lyckas minska i vikt, de 

säger även att det bör ske på regelbundna och kontinuerliga möten för att få bästa resultat. För 

att kunna ändra hela sin livssituation och gå ner i vikt krävs ett långt vårdförlopp med små 

förändringar åt gången så individen hinner anpassa sig. För att patienterna ska lyckas med det 

långa vårdförloppet belyser sjuksköterskorna i denna studie vikten av regelbundna och 

kontinuerliga möten för att hålla patienten motiverad under hela vårdprocessen. Regelbundna 

möten menar de kan innebära korta möten men det kan även innebära telefonkontakt. De 

positiva effekterna utav telefonkontakt stärks av Wilson et al. (2010)  där det i deras artikel 

framgår att patienter som har haft möjlighet till telefonkontakt också visar ett signifikant 

lyckat resultat i viktnedgång.              

Det är svårt att motivera patienter under hela vårdförloppet, en del av sjuksköterskorna 

nämner detta och påpekar vikten av att hitta hjälpmedel som stärker patientens 

självförtroende, till exempel använder vissa midjemått istället för BMI för att lyfta fram det 

positiva.  

I artikeln av Durant et al. (2009) framgår att det finns kulturella synsätt på övervikt och fetma 

och hur det påverkar hälsan. En av sjuksköterskorna i intervjustudien stärker detta och menar 
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på att det kan vara svårt att få personer ifrån vissa kulturer att se den negativa effekten 

övervikt och fetma har på hälsan, vilket försvårar sjuksköterskans arbete i att motivera och att 

få patienten att ändra sin livsstil. Ett annat problem som framkom under vissa av intervjuerna 

var att de upplevde en skillnad av bemötande gentemot kvinnor och män, de upplevde att det 

var mer känsloladdat i möten med kvinnor. Detta kan dock grundas på fördomar hos 

sjuksköterskorna om att kvinnor är mer känsligare än män.      

Slutsats 

Sjuksköterskorna i studien menade på att bemötande av patienter med övervikt och fetma är 

något som är mycket relevant i dagens samhälle och det gäller att se hela patienten du har 

framför dig. Det krävs av sjuksköterskan att kunna skapa en delaktighet med patienten, så 

sjuksköterskan finns som ett stöd och patienten gör det mesta av jobbet själv. Vårdförloppet 

måste ske steg för steg så att patienten hittar sin motivation, sjuksköterskan hjälper med stöd 

och råd på den långa vägen. Det sjuksköterskorna framförallt måste se över är hur man 

bemöter patienterna, det måste finnas respekt och lyhördhet för att det skall kunna skapas 

delaktighet med individen. 

En viktig del av bemötandet var att se till vilken individ du har framför dig, sjuksköterskorna i 

studien påpekade att det kan vara viss skillnad på att bemöta män och kvinnor. Det finns även 

kulturella synsätt på övervikt och fetma som kan försvåra bemötandet av dessa patienter. I 

dessa lägen gäller det att se individen, och bemöta så du hittar motivation och tillit för just 

personen du har framför dig. 

Sjuksköterskor i studien uppfattar även att bristande kunskap gällande bemötande av patienter 

med övervikt eller fetma kan leda till att ämnet inte alls tas upp av sjuksköterskan vilket kan 

vara en hälsorisk för patienten. Att övervikt och fetma inte förs på tal av sjuksköterskor eller 

annan sjukvårdspersonal stöds av flera andra tidigare gjorda studier vilket belyser problemet 

av att inte kunna bemöta patienter.     

Det finns mycket att forska vidare om inom ämnet bemötande av patienter med övervikt och 

fetma. Något som skulle vara av intresse är att forska utifrån patientperspektivet, att ta reda på 

hur patienter upplever att de blir bemötta. Även mer forskning om bemötande av 

barn/ungdomar när det gäller övervikt och fetma kan vara relevant med tanke på att det ökar 

bland yngre och att det ofta följer med upp i vuxen ålder.       
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Intervjufrågor.    (Bilaga 1.) 

 

Börja allmänt, tid på arbetsplatsen, erfarenhet, utbildning. 

 

Händer det ofta att ni stöter på ohälsa som är orsakad av vikt? 

   - Är det oftare män än kvinnor eller tvärtom?  

Är det lättare att diskutera ämnet med män än kvinnor? 

 

Finns det några specifika riktlinjer för er vad det gäller övervikt/fetma? vad tycker du om 

dem? 

   - Om inte - hade du velat att det fanns det? 

 

Hur hade du själv lagt upp det? varför? 

Vilken/vilka är de vanligaste behandlingsalternativen?  

 

Hur motiverar du patienten till den ev. specifika behandlingen? 

   - Vilken respons brukar du få? 

 

Brukar patienterna vara insatta i sin situation (vet de om att vikten är problemet)? 

   - om inte, hur påtalar du det? 

Vilka termer använder du (vilka ord)? 

   - Händer det att patienter blir stötta när du använder termer  

     fetma, övervikt? Vilka använder du istället? 

   - Har du några egna rutiner vad det gäller bemötande? 

Hur följs dessa patienter upp? 

   - Om ingen uppföljning, kommer de ofta tillbaka med samma  

problem? 

Känner du att du bemöter en överviktig patient annorlunda tillskillnad 

icke överviktiga. 

Har ditt tankesätt angående överviktiga ändrats sedan du börja jobba  

mer specifikt med dessa patienter? 

   - hur? 

Finns det något som är känsligt att ta upp med just dessa patienter? 

   - Vad tycke du var svårast att ta upp med patienterna när du började jobba med 

fetma/övervikt? 

   - Har det blivit lättare nu? Varför? 



 

 
 

Vad tror du är orsak till övervikt/fetma? 

   - Tror du patienter med mediciner vars biverkningar är viktökning är medvetna om dem? 

Tar ni upp alkoholvanor och tobaks förbrukning?  

   - Med tanke på att det kan påverka viktnedgång och kondition... Eller är det enbart 

kostinriktat? I så fall varför...   

Hur lång tid brukar du spendera varje möte med patienten?  

   - Tycker du att den tiden är tillräcklig?    

  



 

 
 

Samtycke till intervju.    (Bilaga 2.) 

 

 

Informanten (personen som intervjuas) är införstådd i att intervjun kommer spelas in, och att 

det inspelade materialet sedan kommer att användas av de två studenterna i deras 

examensarbete.  

Informanten är införstådd i att endast studenterna och eventuellt examinatorn kommer att ta 

del av den inspelade intervjun. 

Informanten är införstådd i att dennes deltagande i studien är frivilligt och att han/hon 

närsomhelst får avbryta intervjun och/eller deltagandet i studien utan att behöva ange varför. 

Informanten är informerad om att studenternas handledare till examensarbetet är Else 

Skovsgaard (else.skovsgaard@lnu.se, tele: 0470-70 83 01) och att ansvarige för kursen av 

examensarbetet är Kerstin Wikby (kerstin.wikby@lnu.se, tele: 0470-708317), lektor på 

Linnéuniversitetet. 

Informanten är införstådd i att han/hon inte kommer kunna identifieras i examensarbetet och 

att det material som samlas in kommer att förvaras konfidentiellt.   

 

Projektledare/studenter 

Jonna Johansson: jj222hy@student.lnu.se, 0761848666 

Niklas Jakobsson: nj222bt@student.lnu.se, 0702852194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informantens (personen som intervjuas) underskrift.

 

____________________________________________________________ 

 

 
Studenter/Projektledare underskrift.

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

mailto:kerstin.wikby@lnu.se


 

 
 

Exempel på innehållsanalys.    (Bilaga 3.) 

 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori 

Jag kanske inte 

kan ställa alla 

frågor på sin 

spets vid första 

mötet utan jag 

kanske säger nu 

börjar vi såhär 

och sen kanske 

jag kommer ta 

upp andra saker 

och du får tänka 

lite granna på 

hur.. genom.. 

vad du har för 

funderingar o.. o 

skriv gärna ner 

liksom på ett 

papper eller.. 

hur det känns 

bra. För det 

viktiga är nog 

att man har en 

bra relation, att 

man kan.. 

Skapa bra första 

relation, ge 

information i 

rätt mängd så 

patienten kan ta 

till sig och 

förstår. 

Kommunikation Delaktighet Livsvärld 

idag jobbar man 

ju med 

motiverande 

samtal. ... ... Du 

måste ju få en 

person med dig.. 

om du ska få en 

förändring. 

 

Genom 

motiverande 

samtal kan du få 

en person med 

dig och  då kan 

det skapas 

förändring. 

Kommunikation Motivation Livsvärld 

det blir ju 

mycket sånt prat 

också, om livet i 

övrigt och andra 

svåra bitar. 

Patientens 

behov av samtal.  

Psykiska besvär  Psykiska 

aspekter  

 

  



 

 
 

Egengranskning, etik.    (Bilaga 4.)  



 

 
 

 


