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Sammanfattning 

Bakgrund: Människor med fetma blir allt vanligare i vårt samhälle. Tidigare forskning visar  
att många inom hälso- och sjukvården har ett negativt synsätt gentemot patienter med fetma. 
Detta eftersom dessa patienter gör vårdarbetet tyngre och mer personalkrävande samtidigt 
som fetman anses vara patientens eget fel.  
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva vad patienter med fetma har för 
erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes användes för att analysera elva 
artiklar som belyser erfarenheter som patienter med fetma har från hälso- och sjukvården. 
Resultat: Två teman presenteras: Utsatthet och medmänsklighet. Dessa delas in i fem 
subteman: Dömd på förhand, att inte få stöd, en kroppsstorlek som begränsar, bemött med 
respekt, att få stöd. 
Slutsats: Patienter med fetma är en utsatt grupp inom hälso- och sjukvården. De känner sig 
ofta negativt särbehandlade både genom personals attityd och genom att utrustningen inte är 
anpassad till deras storlek. 

Nyckelord: Attityd, diskriminering, erfarenheter, fetma, patient, upplevelser. 

Abstract 

Background: Obesity is becoming increasingly common in our society. Previous research 
shows that staff in health care sector often have a negative approach towards patients with 
obesity. This is because these patients make the care work heavier, requires more staff and at 
the same time the obesity is considered to be the patient’s own fault. 
Purpose: The purpose of the study is to describe how patients with obesity experience their 
meeting with healthcare professionals.  
Methods: A literature review with a descriptive synthesis was used to analyze eleven articles 
where experiences of patients with obesity are described. 
Results: Two themes are presented vulnerability and humanity. These are divided into five 
subthemes: Convicted in advance, not to be supported, a body size that limits, treated with 
respect, to receive support. 
Conclusion: Patients with obesity are a vulnerable group in the health care system. They 
often feel negatively discriminated by staff’s attitudes and by the fact that equipment is not 
suited to their size.  
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1. Inledning 
 

 
”(…) I saw my colleagues grimace at Louise in distaste and heard their muffled 

comments about `self-control´. Although I was upset by their insensitivity, I also 

wondered how someone could get so fat.  (…) Then she looked straight into my 

eyes and said, `Marie, tell everyone that I wasn’t always this fat´. Her words 

knocked the wind out of me. Sure, I thought I’d treated her with respect, but now I 

realized that little had gone unseen or unheard. (…) We thought we were giving 

Louise the best care, but we failed her in the worst possible way. We’d provided 

her with excellent physical care - she was transferred with no skin breakdown, 

pneumonia, or atelectasis. But instead of helping her heal emotionally, we’d 

hindered the process. (…) 

If we don’t defend our patients, who will?”(Irvine, 1995, s. 88) 

  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att det ibland fanns ett negativt synsätt 
mot patienter med fetma. Det var inget som visade sig öppet mot patienterna utan var mer 
situationer då personalen kunde tala nedlåtande om patienter med fetma, då de befann sig i 
personalutrymmen. Detta utan vetskap om det fanns personer närvarande som själva har, eller 
har anhöriga som lider av eller har lidit av fetma. Vi blev illa berörda av detta men det fick 
oss samtidigt att reflektera över våra egna åsikter och fördomar. Det visade sig att vi inte var 
så fördomsfria som vi borde och inte heller hade insett hur utsatta dessa människor är. 
Sjuksköterskans uppdrag är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Detta förhållningssätt bör genomsyra hela 
sjusköterskans väsen och inte bara i kontakt med patienter. Vi som sjuksköterskor kommer att 
komma i kontakt med patienter som lider av denna problematik att leva med fetma. Därför 
måste vi ha vetskap om hur patienter själva upplever sitt möte i personligkontakt med hälso- 
och sjukvård och vad de har för erfarenheter av detta. Anledningen till att detta uppsatsämne 
är valt är att öka förståelsen för hur patienter med fetma känner det och hur vi bäst undviker 
onödigt lidande för dessa människor. 

2. Bakgrund 

 
Bakgrunden börjar med en beskrivning av det valda vårdvetenskapliga perspektivet för detta 
examensarbete. Därefter tas begreppsförklaringar samt medicinska fakta upp, följt av 
historiska och nuvarande aspekter av fetma. Efter detta behandlas tidigare forskning om 
medias påverkan på attityder och sjuksköterskors åsikter om patienter med fetma. 
Avslutningsvis beskrivs problemformuleringen. 
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2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

 

De teoretiska perspektiven som genomsyrar detta examensarbete är Edlund (2002)som 
beskriver att värdighet är ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen och Lindwall (2004) som 
beskriver kroppen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Edlunds (2002) modell om värdighet 
delas in i två delar; absolut värdighet och relativ värdighet. Den absoluta värdigheten hos en 
människa är den värdighet som varken kan kränkas eller tas ifrån henne, då denna existerar på 
ett djupare plan och inte kan förstöras. Den relativa värdigheten är den värdighet som ligger i 
människans fysiska, kulturella och sociala värld. Denna värdighet kan kränkas. För att en 
människa ska kunna uppleva denna relativa värdighet krävs att hon uppfattas som en helhet. 
Genom värdighet får människan frihet, ansvar, helighet och värde. Kroppen symboliserar den 
egna värdigheten genom att den kan stå för möjligheter, men också begränsningar. Den kan 
stå för både stolthet och skam. Värdighet handlar om att känna sig betydelsefull, att vara värd 
något. Detta innebär att bli sedd, att någon lyssnar och att bli trodd. Värdigheten kommer 
fram när man får känna sig hederlig, trovärdig, stolt, värdefull och självständig. Denna 
värdighet uppnås när människan upplever en harmoni. Vårdandet ska hjälpa och stötta 
människan till välbefinnande och till att växa inombords. Med detta menas att om inte 
människan möts med värdighet försvinner själva vårdandet. Värdighet är ett komplext 
begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Edlund (2002) beskriver dock att värdighet 
endast kan appliceras på en människa som är en enhet av kropp, själ och ande.  

Lindwall (2004) beskriver att människans kropp är bärare av dennes livshistoria. I vardagen 
bryr sig inte människan om sin kropp, utan den ses som något självklart. Det är inte förrän 
kroppen sviktar och drabbas av sjukdom eller skada som människan börjar visa sin kropp 
uppmärksamhet, men även vid fysiska besvär, vid aktiviteter och i obehagliga situationer blir 
detta påtagligt. En persons kropp erfars utifrån den syn som människan har på sig själv och 
världen omkring. Människan blir också medveten om världen genom sin kropp. Kroppen kan 
minnas saker som känts obehagliga och skrämmande och som skapats genom olika möten 
med omvärlden. Möten med hälso- och sjukvård kan framkalla dessa känslor. Ju mer vårdaren 
vet om patienten och hur denne ser på sin kropp, desto mer förstås patientens värld. Då 
människan strävar efter att ha makt över sin kropp uppstår känslan av maktlöshet när kroppen 
inte fungerar som förväntat. En förlorad kontroll över kroppen ses som en kropp man inte 
längre kan tygla och detta leder till att kroppen känns ofoglig och onyttig. Vårdare är viktiga i 
alla vårdmöten så patienten överlämnar sig därför i dennes händer. Patienten litar på att 
vårdaren aktar och värnar om kroppen. Genom att låta patienten berätta sin historia om sina 
erfarenheter och upplevelser kan vårdaren skapa en bild av hur patienten ser sin kropp och sin 
värld, vilket i sin tur leder till att vårdandet kan genomsyras av att lindra lidande och bevara 
människan värdighet.   
 

2.2 Begreppsförklaringar 

 

Utgångspunkten för detta examensarbete har varit den västerländska synen på fetma och hur 
fetma problematiseras inom den västerländska delen av världen. Västvärlden definieras i detta 
examensarbete som USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Israel och Europa. Anledningen 



 
 

3 
 

till att västvärlden valts är att de genetiska förutsättningarna är ungefär detsamma och att 
problematiken med fetma är likvärdiga. Patient definieras som: ”En person som erhåller eller 
är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård” (Socialstyrelsen, 2011). Begreppet patient 
har använts när det gäller personer i kontakt med hälso- och sjukvården och begreppet person 
eller människa när det gäller kontakt med samhället. Operationer som till exempel 
magsäckskirurgi benämns som obesitaskirurgi. En av metoderna inom obesitaskirurgi är 
gastric bypass, som innebär att magsäcken förminskas med titthålskirurgi. Detta leder till att 
patienten blir mätt på mindre mängd föda (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
2002). Anledningen till att personers erfarenheter eftersöks är att det innefattar upplevelser, 
känslor och minnen av situationer. 
 

2.3Medicinska fakta om fetma 

 

Skillnaden på övervikt och fetma är att fetma är ett sjukdomstillstånd medan övervikt är en 
riskfaktor för sjukdom (SBU, 2002). Fetma definieras som: 

”Ett tillstånd med överdriven ackumulering av fett så till den grad att hälsan 

påverkas negativt. Denna definition kräver dels att ett lämpligt mått för att 

uppskatta mängden fett utses, dels att ett gränsvärde bestäms för vad som är att 

betrakta som överdriven ackumulering av fett.” (Mårild, Neovius & Rasmussen, 
s.45). 
 

Vikt mäts vanligen som BMI (Body Mass Index) och räknas ut genom vikt(kg)/längd(m)2. 
Gränsvärden för normalvik tär BMI 18-25, övervikt BMI över 25 och fetma BMI över 30 för 
vuxna personer i västvärlden. Hos barn och ungdomar är det andra gränsvärden som gäller. I 
vissa länder i Asien är gränsvärdet för övervikt BMI över 23 och för fetma ligger det på ett 
BMI över 25. Detta eftersom risken för komplikationer som är relaterade till fetma ses vid 
lägre BMI hos asiater än hos västerlänningar (Mårild et al., 2007). Enligt Lönnqvist (2007) 
handlar det också om att se till fettfördelningen på kroppen eftersom det är bukfetman som 
anses som ohälsosam. Det finns människor med normalt BMI som lider av farlig bukfetma. 
Det är viktigt att ha i åtanke att individer med stor muskelmassa kan ha ett högt BMI, men 
ändå inte ligga i riskzonen för övervikt eller fetma. Detta beror på att muskelmassa väger mer 
än fett och således kan en person med stor muskelmassa ha ett BMI-värde som visar på fetma, 
utan att ligga i riskgruppen för fetma. Anledningen till att man använder sig av BMI som 
måttstock för att upptäcka riskgrupper är att det är en metod som är både billig, enkel och 
relativt tillförlitlig (Mårild et al., 2007). Det finns en stark koppling mellan BMI - klassad 
fetma och många sjukdomar såsom hjärtinfarkt, högt blodtryck och diabetes typ 2. Orsaken 
till övervikt och fetma är en kombination av livsstil, miljöfaktorer och arv (SBU, 2002). 
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2.4Orsaker till övervikt och fetma 

 

Förmågan att lagra energi i form av fett har gjort det möjligt för jordens människor att klara 
sig från svält under tider då det funnits dåligt med föda. Nuförtiden finns det mat i överflöd i 
många områden av västvärlden. Maten är idag mer lättillgänglig och de nyttiga alternativen är 
oftast dyrare, vilket gör att allt fler människor konsumerar mat som är mer energirik och 
samtidigt mer näringsfattig. Många drycker har idag också generellt en högre energitäthet i 
form av mer fett och/eller mer socker. Alkoholkonsumtionen har ökat under senare år och 
detta kan bidra till övervikt och fetma, då alkohol har en hämmande effekt på bland annat 
fettnedbrytningen och innehåller en stor halt socker. Intag av energität föda skapar en 
näringsrubbing hos många vilket leder till fetma. Fetma uppstår på grund av ett 
energiöverskott, genom att inta mer energi än vad människan gör av med. Dock finns det 
fördelar med våra fettdepåer förutom att lagra energi. De hjälper oss att hålla värmen, 
påverkar ämnesomsättningen och även hormonbalansen. Fetma innebär att kroppen lagrat så 
pass mycket fett att det påverkar hälsan negativt (Larsson, 2007). 

Sedan 1980 har antalet personer med fetma fördubblats i världen. År 2008 räknades 1,5 
miljarder människor över 20 år som överviktiga. Av dessa hade 500 miljoner kriterierna för 
fetma och 60 % var kvinnor (Världshälsoorganisationen, 2011).Antalet vuxna personer som 
lider av övervikt eller fetma har de senaste tjugo åren ökat dramatiskt i västvärlden till följd 
av livsstilsförändringar och i kombination av arvsanlagen, då människan äter mer ohälsosamt 
och rör sig mindre (Lönnqvist, 2007). De människor som är överviktiga och får barn löper 
större risk att få barn som är överviktiga än de som har normalvikt och får barn. Fetma är 
vanligare hos människor som härstammar från naturfolk, såsom indianer, då deras kroppar är 
vana vid att i generationer leva på energisnål föda. Att plötsligt börja leva på en kost med högt 
energiinnehåll leder lättare till fetma hos dessa människor. Mänskligheten har genom tiderna 
kämpat mot svält och matbrist, därför har fetman i vissa tider i historien stått för ett tecken på 
välstånd och förmögenhet. I vissa delar av världen lever fortfarande denna syn på fetman kvar 
(a.a.).  

Enligt Elfhag (2007) är negativa händelser och ökad stress en stor anledning till ätande hos 
människor med övervikt och fetma. Att öka i vikt och få ökad aptit är ett av kriterierna för att 
få diagnosen depression. Övervikt och fetma kan alltså både leda till depression samtidigt som 
det kan uppkomma till följd av depression. Många läkemedel, mot bland annat psykiska 
åkommor, kan ge upphov till viktuppgång. Detta blir en ond cirkel (a.a.). Ökade kunskaper 
om detta kan bidra till att minska lidandet och främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 
2007). 

2.5 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning har övervägande varit av medicinsk karaktär och belyser de fysiska 
hälsoriskerna. Här tas forskning upp som beskriver hälso- och sjukvårdens, samhällets och 
medias perspektiv på fetma. 

Greenberg, Eastin, Hofschire, Lachlan och Brownell (2003) beskriver hur människor med 
fetma och övervikt framställs som socialt oattraktiva, oärliga och odisciplinerade i TV. 
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Medias bild av övervikt och fetma kan påverka tittarnas uppfattningar om dessa personer. 
Undersökningar visar att de personer med fetma som syns i TV förknippas med negativa 
stereotyper medan de personer med normalvikt visas upp som personer med positiva 
egenskaper, beteende och roller. Procentuellt sett finns det många fler personer med fetma i 
samhället än vad som visas i TV.  De flesta personer med fetma som representeras används i 
humorprogram där syftet är att tittarna ska skratta åt dem.  

Greener, Douglas och van Teijlingen (2010) visar att sjukvårdspersonal ser tre hinder till 
viktnedgång hos befolkningen; övertygelsen och motivationen som behövs vid viktnedgång, 
miljö och sociala hinder samt sjukvårdens bristande förmåga att ge konkret stöd och råd till 
patienter. Många patienter med fetma kommer till hälso- och sjukvården med för stora 
förväntningar som till stor del kan ha skapats av media. Dessa patienter tror att de kan komma 
till sjukvården och få ett ”mirakelpiller” som gör att de snabbt går ner till normalvikt och sen 
ska alla deras problem vara lösta. Miljö och socialrelaterade hinder är att media förmedlar en 
bild av den perfekta kroppsstorleken, samtidigt som tillgängligheten på kaloririk mat ökar. 
Sjukvårdens bristande förmåga visar sig genom att det varken finns träningsredskap som 
passar personer med fetma eller tillgänglig personal som kan hjälpa till.   

Brown (2006) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal har en negativ bild av personer med 
fetma, då de anser att patienterna har sig själva att skylla för detta. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen uppfattar personer med fetma som passiva och karaktärslösa eftersom de 
inte på egen hand lyckats bli av med sin fetma. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder 
gentemot patienter med fetma är avgörande för patienters livskvalité och för hur patienterna 
känner inför den vården de ska få. Patienter som möts av hälso- och sjukvårdspersonal som 
har dålig attityd eller som inger intrycket av att inte tro på patientens förmåga att förändra sitt 
beteende, svarar inte på de råd som hälso- och sjukvårdspersonal ger. Olika 
förändringsstrategier skulle kunna vara att förändra dåliga bemötanden från hälso- och 
sjukvårdspersonal och utveckla en vård som är mer tillmötesgående.  

Dian (2011) beskriver hur det ökande antalet patienter med fetma gör vårdarbetet allt mer 
krävande, både i form av tid och personalresurser. Även om många inom vården har ett icke 
skuldbeläggande synsätt gentemot patienter med fetma, så kan de ändå känna en viss irritation 
över den ökande vårdtyngden som dessa patienter medför. Det är svårare att mobilisera 
patienter med fetma genom att de behöver mer personal som hjälper till vid varje 
vårdmoment. Dessa patienter har lättare att drabbas av trycksår och svampinfektioner 
eftersom de har fler hudfickor som är mer svåråtkomliga och därmed svårare att hålla rena 
och torra. Sjukhusen är heller inte utformade efter patienter av denna storlek. Liftar, 
duschstolar och operationsbäddar klarar ofta inte av dessa patienters tyngd. 

Wright (1998) redogör för att kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonalanser att farorna med 
fetma är att det leder till fysiska problem, såsom hjärt- kärlsjukdomar och 
andningssvårigheter. Ingen nämner något om de mentala, psykiska eller sociala problemen 
som detta kan medföra. Trots dessa åsikter visar de, av olika anledningar, på motvilja att ta 
upp hälsoriskerna med patienterna som lider av fetma. Det kan vara att de känner att 
patienterna redan har så dålig självkänsla, vilket hälso- och sjukvårdspersonalen inte vill 
försämra ytterligare. De känner sig också obekväma med att det är ett sådant känsligt ämne, 
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både för dem själva och för patienterna. Vikten anses vara för personlig. På frågan om vilka 
råd de skulle ge till patienterna för att de skulle gå ner i vikt blir svaren; promenader, dra ner 
på ätandet och kontakt med dietist. Däremot föreslår ingen viktreduceringsklubbar. Råden är 
mer godtyckliga och inte förankrade i vetenskaplig forskning. Hälso- och sjukvårdspersonalen 
berättar också att många manliga läkare diskriminerar eller talar nedsättande om kvinnliga 
patienter som lider av fetma, men ej om de manliga patienterna i samma situation. Det kan 
vara att patienterna nekas operation eller att de skriver ordet "fetma" med versaler i 
patientjournaler. Även dåligt ordval och nedsättande attityd i kontakt med patienterna är 
vanligt. Läkarna menar att de gör detta för patientens bästa och att de bara ger råd. Råd och 
behandling för viktnedgång handlar mer om personliga fördomar och deras inställning till vikt 
än patientens bästa, hos många av de manliga läkarna. 

Enligt Hahler (2002) drar sig personer med fetma för att söka vård och gör inte detta förrän 
det blir akut. Detta kan bero på svårigheter att ta sig till vårdenheterna, nedsatt mobilisering 
och förlägenhet inför sin vikt. För dessa patienter kan det både bli fysiskt och psykiskt jobbigt 
att söka vård och när de väl kommer in akut uppkommer andra problem typiska för patienter 
med fetma. Förlängd vårdtid och komplikationer som trycksår, sårinfektioner, respiratoriska 
problem och urinvägsinfektioner är något som dessa patienter drabbas av. Det blir en 
utmaning för sjukvården att vårda människor med fetma, när det inte finns resurser som till 
exempel operationsbord som klarar vikten, blodtrycksmanschetter som inte passar och 
instrument som kan ge felvärde. Att ge emotionellt stöd till patienter med fetma är en viktig 
uppgift för hälso- och sjukvårdspersonalen har eftersom dessa personer ofta stöter på 
fördomar i samhället. En av hälso- och sjukvårdspersonalens viktigaste uppgifter gällande att 
vårda dessa patienter är att ge patienten nutritionsråd och uppmuntra både patienten och 
dennes anhöriga till att hålla fast vid de goda vanorna. När hälso- och sjukvården ser patienten 
som en individ ges möjlighet till stöd, rådgivning och utbildning. Kroppsspråk och 
ansiktsuttryck kan visa patienten att hälso- och sjukvårdspersonalen är obekväm med 
situationen. Detta kan visa sig i situationer som vid mobilisering och förflyttning av dessa 
patienter då det inte finns hjälpmedel som underlättar hälso- och sjukvårdpersonalens arbete. 

Brown och Thompson (2007) beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonalen anser att fetma är 
ett obekvämt, svårt, obehagligt och känsligt ämne att prata om med sina patienter. De anser att 
de svåraste situationerna är där de inte vet syftet med mötet. Att nämna patientens övervikt 
som första problem utan att veta om det var den primära anledningen till att patienten söker 
vård kan vara känsligt. De enklaste situationerna är när patienterna själva börjar med att ta 
upp sin övervikt som ett problem. Att använda sig av knep som att undvika ordet ”fetma” och 
istället använda sig av termer som ”övervikt” gör att situationen mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienten förbättras. Det finns en generell uppfattning hos hälso- och 
sjukvårdspersonal att ”fetma” är ett laddat ord som kan misstolkas och ses som 
diskriminerande mot patienter.  

2.6  Problemformulering 

 

Fetman och dess konsekvenser kostar samhället mycket pengar genom att det blir större 
belastning på sjukvården eftersom personer med fetma oftare drabbas av sjukdomar såsom 
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diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ledsjukdomar. Dessa kostnader bidrar till negativa attityder 
gentemot personer med fetma. Media förstärker denna bild genom att publicera artiklar om 
hur mycket pengar fetman kostar skattebetalarna. Personer med fetma drabbas hårdare av 
samhällets attityder eftersom få sjukdomar framställs lika ofta som ”patientens eget fel”. 
Tidigare forskning belyser de kroppsliga påföljderna av att vara drabbad av fetma och 
vårdpersonalens attityder gentemot personer med fetma. Få artiklar handlar om de själsliga 
hälsoeffekterna som ofta kommer av att växa upp med eller att leva med fetma. Enligt ICN:s 
etiska koder för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) ska sjuksköterskor 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Negativa attityder eller 
oförstående hos sjuksköterskor går tvärtemot detta och kan skapa ett lidande genom att 
värdigheten kränks. Det kan också göra att människor med fetma drar sig för att uppsöka vård 
som i sin tur leder till ännu mer lidande för patienten och även större kostnader för samhället. 
Hur upplever patienter med fetma sina möten med hälso- och sjukvården? Vad har de för 
erfarenheter som vi kan dra nytta av? Kunskaper om detta kan bidra till att belysa hur vi bör 
bemöta patienter med fetma. Detta för att patienten och därmed också sjuksköterskan samt 
annan hälso- och sjukvårdspersonalen ska känna att mötet är positivt och meningsfullt.  

 

3. Syfte 

 
Syftet är att beskriva vad patienter med fetma har för erfarenheter av möten med hälso- och 
sjukvården. 

4. Metod 

 
Metoden som används är en litteraturstudie med beskrivande syntes, vilket innebär att tidigare 
forskning undersöks och sammanställs till en ny helhet. Då studiens syfte är att beskriva 
patienters erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården anses denna metod vara mest 
lämplig eftersom upplevelser innefattas där. Viktigt att tänka på här är enligt Evans (2002) att 
skribenterna inte lägger in egna tolkningar i resultatet, då syftet är att redogöra för vad 
tidigare studier kommit fram till. I slutänden ska detta leda till nya resultat. Ansatsen är 
induktiv då analysen ska göras utan förförståelse. Detta innebär att skribenterna är som ett 
blankt blad och ser vad som uppkommer under analysens gång. 
 

4.1 Datainsamling 

 

Innan sökningen i databaserna börjar väljs urvalskriterier och sökord. Därefter samlas 
material in och det bestäms vilka studier som ska analyseras. Utifrån inklusions- och 
exklusionskriterierna läses relevanta studier som anses vara passande (Evans, 2002). 

Datainsamlingen för detta examensarbete har gjorts genom att söka i databaserna CINAHL, 
PubMed och LibHub. Sökord som använts är: obesity, experience, attitude, patient, 

overweight, respect, view, care, quality, stigma, dignity och stigmatization. Dessa sökord 
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användes i olika kombinationer för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar. Sökning via 
CINAHL gav 209 träffar. Genom att läsa igenom titlarna för att se om de berörde 
intresseområdet och vid osäkerhet även läsa artiklarnas abstraktvaldes 15 stycken ut. Åtta av 
dem visade sig vid en närmare kontrollinte skildra patientens upplevelse och kunde därför inte 
användas. En ny sökning gjordes på artiklar efter år 2000 med sökordet obesity. Detta gav 
3293 träffar. Samma sökning men med tillägg av sökordet patient gav 15 träffar och en valdes 
ut av dessa. Sökning via PubMed med sökorden obesity, experience, attitude gav 46 träffar. 
Av dem valdes två ut, efter att deras titlar eller abstrakta del hade lästs. Ytterligare två artiklar 
blev funna vid sökningar via PubMed när vi använde sökorden obesity, overweight, patient, 

experience, stigmatization. Vid en sökning i databasen LibHub med sökorden obese, 

experience blev antalet träffar 491. För att begränsa mängden artiklar gjordes en ny sökning 
med begränsningen att de skulle vara publicerade mellan åren 2009-2011. Då reducerades 
antalet till 176 stycken och efter att ha läst igenom titlarna för att se om de var relevanta för 
examensarbetet. Av dessa valdes två ut till analysen. De som var irrelevanta såsom 
medicinska artiklar, debattartiklar och kvantitativa artiklar valdes bort. Sammanlagt valdes 15 
artiklar ut till dataanalysen. Dessa kvalitetsgranskades och fem artiklar bort eftersom de inte 
innehöll upplevelser eller erfarenheter från patienter med fetma. 

Inklusionskriterierna för sökning via CINAHL och LibHub var; fulltext, smart text, 
peerreview, publikationstyp = journal article, språk = english, ålder >18, patientperspektiv 
Inklusionskriterierna för sökning via PubMed var; ålder >18, språk = english, journal article, 
patientperspektiv 

Exklusionskriterierna var samma på CINAHL och LibHub som på PubMed; kvantitativa 
artiklar, medicinska artiklar, artiklar som handlar om gravida, sjuksköterskans perspektiv eller 
där fulltext saknas. Artiklar som ej är från studier i en västerländsk kultur valdes bort för att 
vara säkra på att BMI-kriterierna stämmer. Se Bilaga 1. Söktabell 

 

4.2 Dataanalys 

 

I dataanalysen läses artiklarna om och om igen för att finna delar som kan sammanfogas till 
en helhet, det vill säga nyckelfynden. Genom upprepad läsning kan resultat ses och detaljer 
framkomma. Medan artiklarna läses är det viktigt att fokusera på vissa delar för att finna 
detaljer, betydelsefulla delar och få en känsla av studiens resultat som helhet. Nyckelfynden 
från varje artikel samlas ihop och delas in i teman och subteman utifrån deras likheter. Teman 
och subteman används vid kvalitativa resultat för att lättare kunna använda informationen och 
dela upp den på ett organiserat och strukturerat sätt. De som har gemensam innebörd har 
sammanställts till en helhet för att kunna beskriva det fenomen som hittats i artiklarna. 
Resultatet skrivs i löpande text med citat och exempel från artiklarna för att skapa en större 
förståelse för fenomenet (Evans, 2002). 

Några av artiklarna hade liknande författarnamn och för att lättare kunna skilja dem åt 
numrerades artiklarna till detta examensarbete från 1-10 och sattes in i en pärm. Artiklarna 
lästes sedan flera gånger av båda skribenterna för att få en överblick. I den schematiska 
överblicken kontrollerades att relevanta citat och beskrivningar fanns. Det som var 
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utmärkande i varje artikels resultat, nyckelfynden, markerades och skrevs in i ett separat 
dokument under sitt respektive artikelnummer. Dessa nyckelfynd var 148 till antalet. Citat 
behölls på originalspråk för att inte förlora sin betydelse och syftet fanns hela tiden i åtanke. 
Två dokument med nyckelfynd skrevs ut och dessa nyckelfynd lästes sedan ett flertal gånger 
av båda skribenterna för att sedan föras ihop i övergripande områden, teman. Dessa 
färgkodades för att lättare få en överblick över de teman som kunde urskiljas genom att finna 
likheter men också olikheter mellan de erfarenheter och upplevelser som beskrivs av patienter 
med fetma från möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Anteckningar skrevs ner för att ge 
förslag på subteman. Efter detta satte sig skribenterna tillsammans och jämförde vad som 
framkommit och diskuterade eventuella likheter och olikheter. Efter att ha enats om teman 
och subteman fördes de färgkodade delarna över till ett nytt dokument och samlades under 
sina respektive teman. Texterna skrevs sedan ihop till en helhet och varje subtema började 
med ett citat som ett blickfång för att förtydliga det som texten och analysen säger. 

 

Tabell 1: Exempel på analysförfarande. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

”Det beror på din vikt” är en 
vanlig kommentar även när 
det inte är relevant.  

Dömd på förhand Utsatthet 

De tar sig extra tid att prata 
och diskutera deras 
hälsoproblem 

Att få stöd Medmänsklighet 

  

4.3 Etiska aspekter 

 

Eftersom en litteraturstudie baseras på tidigare publicerad forskning gäller det i 
examensarbete att respektera det som står i artiklarna och inte förvränga, plagiera eller lägga 
till något. Alla artiklar som används måste refereras korrekt så att andra kan kontrollera eller 
upprepa studien (CODEX, 2011). Citat har övervägande använts på originalspråkför att inte 
misstolkas, missuppfattas eller förlora sin mening. Några citat har översatts och komprimerats 
eftersom betydelserna av dessa var viktiga att få med, men att det inte fanns utrymme för fler 
citat i examensarbetet. Översättningen skedde varsamt med ett svensk-engelskt lexikon för att 
undvika misstolkning. 

5. Resultat 
Resultatet visas genom två teman: Utsatthet, medmänsklighet. Dessa har delats in i fem 
subteman: dömd på förhand, att inte få stöd, en kroppsstorlek som begränsar, bemött med 
respekt, att få stöd. Varje subtema börjar med ett citat för att för att förtydliga innebörden i 
texten. 
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Tabell 2: Teman och subteman 

Tema Subtema 
Utsatthet Dömd på förhand 

Att inte få stöd 

En kroppsstorlek som begränsar 
Medmänsklighet Bemött med respekt 

Att få stöd 

5.1 Utsatthet 

 

Patienter med fetma känner att det är deras vikt som får mest fokus i kontakt med hälso- och 
sjukvården och inte de som människor. 

 

5.1.1 Dömd på förhand 

 

”The main problem is, getting any sort of acknowledgement that you need help 

because most of the medical profession, when they see a fat person there’s, `Ooh, 

diet´ “(Pain & Wiles, 2006, s. 1215.) 

Personer med fetma beskriver sitt sökande efter sjukvård som en konstant kamp. I allmänhet 
är missnöjet större med specialistläkare än med allmänläkare och sjuksköterskor (Merrill & 
Grassley, 2008). De beskriver att vad de än kommer in med för problem till hälso- och 
sjukvården, så blir det kopplat till deras vikt. ”Det beror på din vikt” är en vanlig kommentar 
även när det inte är relevant. Möjligen kan detta bemötande påverkas av att personalen är 
stressade och har ont om tid och därför nästan i farten kastar ur sig ”Go away and lose some 

weight” (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006, s. 670) 

” But they [doctors] are not listening when I say… that I don’t drink soda and I 

don’t eat fast food… that I don’t do that, I do this. I feel like they are not listening. 

They don’t care. It’s like they are too busy to stop and listen” (Merrill & 
Grassley, 2008. s.142) 

Personer med fetma tycker att hälso- och sjukvården fokuserar för mycket på den fysiska 
hälsorisken och resonerar väldigt lite runt hur det är för personer som lider av fetma. Patienter 
som lider av fetma vill bli behandlade som individer och inte bara bli beskrivna med en 
remiss för deras fetma (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). De 
upplever att det finns en allmän förutfattad mening hos hälso- och sjukvårdspersonal, att de 
inte är lika smarta som människor med normalvikt och att de måste kämpa för att få respekt. 
”(… )Because if you were that smart you wouldn’t be that heavy or that fat…(…)” (Rogge, 
Greenwald& Golden, 2004, s.311).  

Patienter med fetma vill att läkarna ska förbise deras vikt och koncentrera sig på deras 
hälsoproblem istället. Det finns berättelser av patienter som sökt hälso- och sjukvård för 
problem som till exempel en knäckt kota efter en olycka som fått rådet att gå ner i vikt för att 
slippa problemet (Paquette & Raine, 2004). De som gett upp hoppet om att gå ner i vikt 



 
 

11 
 

känner att det är för mycket fokus på viktnedgång som preventiva medel. De beskriver att det 
är väldigt lite om strategier för att hjälpa de som tycker att det är svårt att hantera fetman och 
dess konsekvenser, såsom svårigheter att andas, smärta och svullna fötter (Lewis, Thomas, 
Hyde, Castle, Blood & Komesaroff, 2010). 

“Morbidly obese I hate it. I hate that term. It just plays hell with my mind. I’m not 

morbid, I’m not ugly, I’m not a morbid person, I’m a happy person.” (Thomas et 
al., 2008, s. 324). 

 

Patienter med fetma berättar att de ställer sig frågande till varför hälso- och 
sjukvårdspersonalen har tagit upp ämnet om deras vikt under mötet. De känner att det verkar 
vara en generell rekommendation snarare än relaterat till deras hälsoproblem. De förväntar sig 
att hälso- och sjukvårdspersonalen har mindre negativa tankar om personer med fetma än 
andra i samhället, men har fått erfara att detta inte alltid stämmer (Brown et al., 2006). Det 
kan vara genom attityder och kommentarer från personal som handlar om att de behöver gå 
ner i vikt. Det tolkades också som att fetman var patientens eget fel (Pain & Wiles, 2006).   

”I went to talk with her about a big ugly scar and protruding hernia that I had 

after my gallbladder surgery. She asked me why I was worried about it since I 

wouldn’t be wearing a bikini anytime soon. I thought that her comment was 

offensive and inappropriate, and I wanted to slap her across the room, but I 

wouldn’t argue with her.”(Rogge et al., 2004, s. 307). 

 

De personer som lever med fetma upplever att de är annorlunda från det kulturella idealet, 
som om de inte var riktigt mänskliga. De känner att de inte är lika mycket värda som 
människor med normalvikt. Det kan beskrivas genom att det finns erfarenheter av att det var 
svårt att få preventivmedel från gynekologen eftersom läkaren kan ha svårt att tro att de är 
sexuellt aktiva. Ofta upplever kvinnor med fetma sig sämre behandlade av manliga läkare än 
av kvinnliga läkare och annan personal. Det är därför vanligt att patienter med fetma 
förbereder sig inför hälso- och sjukvårdsbesök genom att klä upp sig för att de ska kunna bli 
accepterade och få bättre behandling. De föredrar oftast att klä sig ledigt, men känner att de är 
tvungna att anstränga sig extra just för att de ska ses som riktiga människor. 
Personer som känner att de inte passar in i hälso- och sjukvårdsmiljön känner sig 
nedvärderade både genom muntliga och icke-muntliga uttryck (Merrill & Grassley, 2008).  

 

5.1.2 Att inte få stöd 

 

”I suppose I feel a bit disappointed really because there I’m trying to lose weight 

and just being told, `You need to lose weight´, and… That’s it. There’s no follow 

through with it” (Brown et al., 2006, s.668). 
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Det som är typiskt för patienter med fetma är att de känner att hälso- och sjukvården påpekar 
att deras vikt är ett problem. De känner besvikelse över att deras vikt inte blir uppföljd och att 
de inte får några råd på vägen. Patienter med fetma uppger att de blivit förödmjukade eller fått 
nedsättande kommentarer om deras vikt av hälso- och sjukvårdspersonalen. De anser att deras 
problem borde få ta mera tid i anspråk från hälso- och sjukvårdspersonalen. Som det är nu 
lämnas de ofta därhän med kommentaren ”You got a big problem. Sort it” (Brown et al, 
2006, s. 670). De skulle gärna slippa bli bemötta av personal med ett diskriminerande synsätt. 
(a.a).  

Patienter med fetma uppger att de är frustrerade över att de ständigt får höra vad de kan göra 
åt sin fetma, men att de aldrig får någon hjälp med hur detta ska gå till (Thomas et al, 2008). 
De känner att ingen tar deras problem på allvar och de tycker att de bara får höra att de är feta 
och måste gå ner i vikt. Det verkar vara det enda rådet de kan få från hälso- och sjukvården. 
Problemet är för många att även när de har gått ner 30 kilo i vikt, så behöver de ofta gå ner 50 
kilo till. Det är ett enormt arbete på flera år som inte kan lösas med en snabb diet och då är det 
väldigt frustrerande att bara få höra att de behöver gå ner i vikt. De känner inte att förståelsen 
för personer med fetma och deras problematik verkar finnas. De tycker att det behöver växa 
fram en större acceptans mot människor med fetma och skapas flera supportgrupper för dem 
(Bidgood & Backroyd, 2005). 

”But only the fat person can do it for themselves and I think if the health service 

took … were a bit more encouraging instead of so negative about obesity, then 

maybe we´d get somewhere.” (Brown et al, 2006, s.669). 

 

Att inte känna sig trovärdig och inte få uppleva respekt från mötet med hälso- och sjukvården 
känns som ett avfärdande och framkallar känslor som ilska, minskad självkänsla och inre 
förvirring. Patienter med fetma beskriver att de blivit nekade behandling för sina 
hälsoproblem med motivationen att det är deras vikt som har gjort att de har problem (Merrill 
& Grassley, 2008). Mångas viktuppgång härrör från olika medicinska syndrom. Det kan vara 
sjukdomar som lett till depressioner där mediciner har gjort att de har gått upp i vikt. Andra 
har en eller flera sjukdomar som har gjort att de har gått upp i vikt och inte kan utöva fysisk 
aktivitet. Dessa patienter känner sig oförskyllt klandrande för sin vikt som är utanför deras 
kontroll (Lewis et al., 2010). De flesta tyckte heller inte att de blivit tillfrågade eller fått 
möjlighet att berätta anledningen till deras viktuppgång, att det finns förutfattade meningar 
om dem att de äter onyttigheter varje dag (Brown et al., 2006). 

”The doctor said, `Well, your blood pressure is high. You need to lose weight.´ 

And I said, `I realize that´. He said, `Well, you just have to stop eating´. And I 

said, `If it would have been easy for me, I would have done it a long time ago´. 

And he said, `Well, you just need to learn how to do that´ (…)” (Merrill 
&Grassley, 2008, s.143) 
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5.1.3 En kroppsstorlek som begränsar 

 

” I had to wait like a half an hour just for them to get my blood pressure because 

they had the wrong cuff. So then they had to go looking for the other one… The 

nurse was running around the office, `We need the bigger cuff. She can’t fit the 

other´, and I was just like, `Oh, my gosh!” (Merrill & Grassley, 2008, s. 141). 

 

Patienter med fetma känner att de inte passar in på grund av deras kroppsliga storlek. 
Blodtrycksmanschetter, stolar och sjukhuskläder passar inte vilket skapar förseningar, 
förlägenheter, en känsla av skam och ångest. Att söka vård är som att förbereda sig inför ett 
krig med en okänd motståndare. De känner osäkerhet över vad de kommer möta när de söker 
hälso- och sjukvård (Merrill & Grassley, 2008). Patienterna uttrycker även frustration över att 
inte kunna sätta sig ner i väntrummen eftersom stolarna är för små (Lewis, Thomas, Blood, 
Castle, Hyde & Komesaroff, 2011). Vidare kommer de ofta inte in i ambulanser och där är 
heller inte utrustningen anpassad efter deras storlek. Personal verkar oförberedd på att vårda 
människor av denna vikt. Det finns inte stolar, sängar eller liftar som håller för dessa personer 
(Pain & Wiles, 2006). Problemet är än större för de patienter med fetma som också har ett 
funktionshinder eftersom de har extra breda rullstolar. Det finns erfarenheter där brandkåren 
har blivit inkallad för att bygga en speciell ramp till ambulansen för att dessa breda rullstolar 
ska kunna komma in i speciellt inkallade, rymliga ambulanser. De flesta avdelningar är 
byggnadsmässigt utformade för att passa patienter med fetma och deras hjälpmedel. 
Öppenvården är oftast inte lika bra anpassad som vårdavdelningarna (a.a.). 

” From the minute I walk in the clinic, the first thing that I do after I check in is I 

look for a couch, or a bench seat, or a chair with no arms” (Merrill & Grassley, 
2008, s. 141) 

Patienter som lever med fetma har blivit så förtryckta tidigare i livet att de inte förstår sin 
egen kropp, sitt eget värde eller sina egna känslor. De anklagar sig själva för sin fetma (Rogge 
et al., 2004). Det personliga ansvaret och skulden ger ofta ett motstånd för att söka hjälp hos 
hälso- och sjukvården (Brown et al., 2006). I folkhälsorapporter angående fetma talas det 
också mycket om det personliga ansvaret och gärna i kombination med orden ”skuld”, 
”skyldig” och ”skam” (Lewis et al., 2010). Detta spär ytterligare på ambivalensen till att söka 
hjälp hos hälso- och sjukvården (Brown et al., 2006). De känner att medan deras 
kroppsstorlek i högsta grad är synlig, är deras tankar och känslor helt osynliga för andra 
(Lewis et al., 2010). Personer med fetma säger att de ogillar uttrycket ”fetma” (obesity) och 
vill hellre bli kallade för tjock eller överviktig (fat, overweight) (Thomas et al., 2008). 

 

5.2 Medmänsklighet 

 

Erfarenheter av patienter med fetma där de känner att de blivit behandlade med värdighet 
genom att bli bemötta med respekt och få stöd. 
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5.2.1 Bemött med respekt 

 

”Being overweight is the worst thing in my life, and it consumes my life. It’s not 

something I think about one or two times a day. It’s something that is always, 

always there from getting out of bed to going to work. (…)” (Merrill & Grassley, 
2008, s. 142). 

Personer med fetma uppsökte sina allmänläkare efter flera år av dieter och försök att gå ner i 
vikt (Thomas et al., 2008). De hade använt sig av ett antal olika strategier för att gå ner i vikt. 
Trots det önskade de ytterligare stöd och resurser från hälso- och sjukvården (Merrill & 
Grassley, 2008).De som kommer till allmänläkare tenderar att tala om sina emotionella 
svårigheter istället för sin vikt så därför är det inte förvånande att många läkare ordinerar 
antidepressiva läkemedel istället för att tala om vikten (Thomas et al, 2008). Att patienterna 
har lättare att tala om det emotionella än om vikten kan komma av att de känner sig sköra och 
utlämnade i mötet med hälso- och sjukvården (Bidgood & Buckroyd, 2005) 

Människor med fetma har erfarenheter av att hälso- och sjukvårdspersonal har svårigheter att 
ta upp ämnet om deras fetma. De nämner att det inte skulle kännas obehagligt för dem, men 
att personalen verkade tycka att ämnet var känsligt. Patienterna med fetma anser, trots dessa 
erfarenheter, att det känns som att hälso- och sjukvården vill hjälpa till men att tiden inte 
räcker till (Brown et al., 2006). De som har erfarenheter av att allmänläkaren har tagit upp 
deras vikt till diskussion är oftast de som lider av svår fetma. Läkaren brukar ofta påtala att 
det är väldigt lite som de kan göra åt det, trots att det är läkaren som tar upp ämnet. Resultatet 
av situationer som dessa är att det blir missnöje med allmänläkarnas hjälp eftersom 
huvudrekommendationerna är fortsatt diet, ordinering av läkemedel eller förslag om 
obesitaskirurgi som de ändå inte har råd med. Trots detta är ofta allmänläkarna de enda 
personer som de kan vända sig till med sin fetma (Pain & Wiles, 2006). 

Personer som lider av fetma anser att det är bra att det sägs att det finns risker med att leva 
med fetma och att det visas att det finns metoder mot detta. Däremot saknas stöd och hjälp att 
få när man väl bestämt sig för att göra något mot sin vikt (Lewis et al., 2010). Uppmuntrande 
uttryck från hälso- och sjukvården som ”det blir lätt för dig” kan lätt missförstås av patienten 
med fetma och göra att de känner sig kränkta. Inte av det faktum att de måste gå ner ett visst 
antal kilo utan att det ses som att ”det blir lätt” (Rogge et al., 2004). 

5.2.2 Att få stöd 

 

”Over my whole 40 year dieting history I found two doctors who had said `well, 

come back once a week or once a fortnight and I will weigh you´. I found that very 

helpful and useful, because you feel like somebody is on your side” (Thomas et 
al., 2008, s. 324). 

Att känna sig trodd på och uppleva respekt underlättar mötet med hälso- och sjukvården för 
människor med fetma. Patienter som lider av fetma talar varmt om relationerna med 
allmänläkaren och vissa av sjuksköterskorna. Dessa relationer är viktiga för dem eftersom de 
litar på sina vårdgivare och vill känna att de är respekterade. Allmänläkaren och 
sjuksköterskorna är ofta mer vänskapliga mot dem och tar sig extra tid att prata och diskutera 
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deras hälsoproblem. Patienter med fetma känner sig extra utsatta när de ska gå till någon ny 
läkare eftersom de då träffar på stressad personal som frågar om deras vikt, längd och 
matvanor (Merrill & Grassley, 2008).  

De patienter med fetma som har fått stöd med att gå ner i vikt av hälso- och sjukvården har 
erfarenheter av olika givande nivåer av stöd. De som tycker att de har fått lite stöd har fått 
hjälp i form av praktiska tips, såsom dietförslag. Dessa tycker inte att hjälpen har varit 
tillräcklig. De som har fått hjälp av en sjuksköterska med viktövervakning och support under 
en viss tid känner sig nöjda när de får praktiska tips och support som inte är fördömande. 
Däremot uppkommer frustration när praktiskt innehåll saknas. Några få har fått stöd och 
support av en sjuksköterska under en lång tid och detta visar sig vara mest uppskattat. De 
arbetar på lång sikt och är inte fördömande.  De är även känsliga mot patienterna och ger 
personliga råd, förklaringar och praktiska tips (Brown et al., 2006).  Kvinnliga läkare 
uppfattas som mer accepterande kring vikt än manliga läkare, för både manliga och kvinnliga 
patienter.  De fokuserar inte så mycket på viktuppgång och kommenterar inte heller patientens 
vikt utan är mer intresserade av vilken kondition patienterna befinner sig i (Paquette & Raine, 
2004). De som får stöd påpekar den goda och fina relation de har med läkaren och 
sjuksköterskorna (Brown et al., 2006). 

Patienter som lider av fetma tror på att hjälp till självhjälp och gruppsupport är bra för att 
utveckla vården. Det finns önskemål från patienterna om speciella plattformar som finns till 
bara för dem och deras viktproblem. Ett ställe de kan gå till för att bli vägda varje vecka och 
på så sätt få hjälp med sin viktutveckling. Alla har inte råd med att gå med i grupper som 
Viktväktarna och att då ha en kostnadsfri klinik förpatienter med fetma kan hjälpa många av 
dessa. Även att få ha kontakt med specialutbildad personal är något som de önskar (Brown et 
al., 2006). Det är uppskattat när råd om strategier för att klara av beteendeförändringar 
kommer från hälso- och sjukvårdspersonal. Personer med fetma föredrar att kalla sina 
förändringar vad det gäller ätandet för `hälsosamt intag´ istället för `diet´, då ordet diet får 
dem att tänka på förbud och då vilja ha den ohälsosamma maten mer (Jones, Furlanetto, 
Jackson och Kinn, 2007). 

“They have helped because they guided me and pointed things out and they were 

there for me. If I’ve got questions they are helpful.” (Thomas et al., 2008, s. 324). 

Människor med fetma önskar ett respektfullt förhållande med hälso- och sjukvården när det 
gäller att kämpa med sin vikt. Att få råd av sina läkare på ett respektfullt sätt är något som 
bidrar till en stor motivation (Merrill & Grassley, 2008). Genom att regelbundet gå till en 
läkare eller dietist och väga sig är det lättare att hålla sig till sin diet eller viktplan. Det är 
motiverande att hålla vikten till nästa återbesök och känner att de är ansvariga inför sin läkare 
(Jones et al., 2007). 
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6. Diskussion 

 
Diskussionsdelen delas in i två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
resultatdiskussionen kommer det teoretiska perspektivet samt skribenternas egna tankar och 
reflektioner som uppkommit under analysarbetet vävas in. 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka vad patienter med fetma har för 
erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Tanken var från början att endast 
undersöka hur patienter med fetma upplever sig bli behandlade och bemötta i kontakt med 
hälso- och sjukvården. Under arbetets gång har det dock blivit mer och mer tydligt att det 
finns mycket mer som är av stor betydelse för hur de upplever kontakten. Det blev då viktigt 
att ha med detta i syftet och i resultatet för att få en mer komplett bild och därför ändrades 
”upplevelsen och bemötandet” till ”erfarenheter och mötet”. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Det finns relativt lite forskning baserat på hur patienter med fetma upplever sig bli bemötta av 
hälso- och sjukvården och vad de har för erfarenheter av detta. Det är förvånande eftersom det 
handlar om en patientgrupp som blir allt större. Detta har gjort att studiematerialet har varit 
begränsat. Det ultimata för vårt arbete hade varit att vi själva hade intervjuat personer med 
fetma om vad de har för erfarenheter av sina möten av hälso- och sjukvården. Då hade vi 
enbart behövt ha med frågor som svarar på vårt syfte. Detta var inte praktiskt möjligt eftersom 
vi hade 10 veckor till vårt förfogande. Efter en undersökning av vilka olika metoder för 
examensarbeten som fanns (Segesten, 2006) valde vi att göra en litteraturstudie. Detta 
eftersom vi ville samla ihop erfarenheter och se om vi kunde finna någon ny kunskap. 
Nackdelen som vi fann med en litteraturstudie var att materialet redan var bearbetat och 
risken finns att resultaten av dessa artiklar är färgat eftersom författarna redan har sållat ut det 
som ansågs vara av värde. Fördelarna med en litteraturstudie, och särskilt med de artiklar vi 
fann, var att det fanns många citat att tillgå. Citat var för oss något som styrkte studien och 
lyfte fram patienternas erfarenheter. Detta är även anledningen till att vi har valt att använda 
oss av mycket citat i vårt examensarbete. 

Då vårt syfte var att beskriva vad patienter med fetma har för erfarenheter av möten med 
hälso- och sjukvården passade Evans (2002) analysmodell studien. Lättheten att följa stegen 
och på så sätt komma fram till ett resultat lockade oss till denna modell. Att redogöra för vad 
andra studier kommit fram till, att endast återberätta och sammanställa vad andra fått fram för 
resultat, var komplicerat men samtidigt intressant. Det var svårt att bortse från sin egen 
förförståelse och att inte låta ens egna känslor färga resultatet.  

Vad vi fann, under vår första bearbetningsprocess av nyckelfynd, var att arbetet i sig blev 
väldigt stort, brett och hade många teman och subteman. Det var mycket information, 
upplevelser och citat som kändes givande och intressanta men som inte riktigt svarade på 
syftet. Därför gjordes en andra bearbetning där det som inte svarade på syftet, såsom hur 
människor med fetma upplevt sin barndom, uppväxt och hur de blir bemötta av samhället i 
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övrigt, togs åt sidan och lämnades till eventuella framtida forskningstillfällen. Detta för att få 
ett arbete med hög tillförlitlighet där det endast fanns teman och subteman som svarade på 
syftet. I flera av artiklarna var undersökningspersonerna övervägande kvinnor. Trots detta 
anser vi att tillförlitligheten är hög eftersom erfarenheterna är liknande oavsett kön. Enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) svarar tillförlitligheten på frågan om det är relevant 
för syftet. Överförbarheten hos de artiklar som vi använde oss av anser vi vara hög, då de 
blivit granskade av två eller flera experter inom området, det vill säga de har utsatts för en 
”peer review” och blivit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (a.a.). Svårigheterna gällande 
överförbarheten var att se bortom vår förförståelse och hålla oss objektiva.  

Svårigheten med detta arbete anser vi har varit att det inte har funnits så mycket information 
att ta av som vi hade velat därför tog artikelsökningen mycket av vår tid. Styrkan är citaten 
som är utförliga och tillför både känsla och äkthet till vårt examensarbete. Fördelen med hur 
vi har lagt upp vårt arbete och vårt skrivande är att båda kan stå för texten eftersom vi har 
suttit och arbetat med och formulerat texten tillsammans. Nackdelen med detta var att det tog 
lång tid eftersom vi diskuterade kring det som skrevs. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Patienter med fetma har erfarenheter av att känna sig dömda på förhand av hälso- och 
sjukvårdspersonal.  

I resultatet framkommer det att vad de än kommer in med för problem till hälso- och 
sjukvården, så får de höra att det är på grund av deras fetma och att de måste gå ner i vikt. De 
har erfarenhet av att ha blivit nekade behandling eftersom de oavsett vad problemet de söker 
för härrörs till deras vikt. Genom att inte bli trodd sargas deras självkänsla (Merrill & 
Grassley, 2008). Den absoluta värdigheten har de kvar eftersom den varken kan kränkas eller 
tas ifrån en. Denna värdighet existerar på ett djupt plan och kan inte förstöras. Det framgår av 
att människor med fetma fortsätter leva och kämpa vidare trots det utanförskap som de 
känner. Tack vare den absoluta värdighet som finns inom varje människa kan dessa personer 
ändå känna sitt absoluta värde (Edlund, 2002). 

Människor med fetma får känslan av att deras viktproblem är något som de själva har orsakat 
och att det är därför de blir negativt behandlade (Pain & Wiles, 2006). Personer med fetma 
känner också att de blir oförskyllt klandrade och bemöts av dålig attityd, vilket kan leda till att 
de inte tar till sig de råd som hälso- och sjukvårdspersonalen ger (Merrill & Grassley, 2008). 
Detta stärks av tidigare forskning av Brown (2006) som menar på sjuksköterskor och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal har en negativ syn på patienter med fetma, då viktproblemen ses 
som att det beror på passivitet och karaktärslöshet hos dessa människor. När dessa patienter 
möts av personal som inte tror på dem tenderar de att inte svara på råd som sjuksköterskor 
ger. I resultatet framkommer det att kvinnliga patienter med fetma känner sig ofta sämre 
behandlade av manliga läkare än av kvinnliga läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal 
(Merrill & Grassley, 2008). I situationer som dessa kränks patientens relativa värdighet som 
Edlund (2002) också talar om. Den relativa värdigheten ligger i en människas fysiska, sociala 
samt kulturella värld och kan kränkas av andra människor genom exempelvis ord och 
handlingar (a.a.). I tidigare forskning (Wright, 1998) kan man se att sjuksköterskor håller med 
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om att många manliga läkare behandlar de kvinnliga patienterna med fetma diskriminerande 
eller nedsättande. De anser inte att de manliga patienterna med fetma blir behandlade på 
samma sätt. Läkarna menar, trots denna diskriminering av kvinnliga patienter med fetma, att 
de gör detta det för patienternas bästa (a.a.). Om man inte möter patienten med värdighet så 
försvinner själva vårdandet (Edlund, 2002) och många exempel ses på detta utifrån patienters 
berättelser om hur de blivit bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. Det gäller inte enbart 
genom nedlåtande, kränkande eller diskriminerande uttalanden. Genom att inte bli trodd på 
eller att mötas av hälso- och sjukvårdspersonal som har attityden att ”deras problem är deras 
eget fel” kränks värdigheten (Thomas et al, 2008). Att inte få hjälp med sitt problem utan bli 
rådd att gå hem och ”lösa det” (Brown et al, 2006) är inte att möta en patient med värdighet 
och då har vårdandet försvunnit. Kvinnliga läkare uppfattas som mer accepterande, mot både 
manliga och kvinnliga patienter, och de är mer intresserade av vilken kondition patienterna 
befinner sig i och inte vilken vikt de har (Paquette & Raine, 2004). 

Patienter med fetma upplever att det finns en förutfattad mening om att de inte skulle vara lika 
intelligenta som personer med normal vikt, för att om det nu skulle vara det hade de inte lidit 
av fetma, utan gjort något åt saken (Rogge et al., 2004). Det är också denna bild som media 
förmedlar enligt Greenberg et al. (2003). Människor med fetma framställs som 
odisciplinerade och oärliga i TV. De får inneha karaktärer som förknippas med negativa 
egenskaper samtidigt som personer med normal vikt får de med de positiva egenskaperna 
(a.a.). Edlund (2002) talar om att människans värdighet handlar om att känna sig 
betydelsefull. Värdigheten kommer fram när man får känna sig stolt över sig själv (a.a.). Att 
personer med fetma utsätts för medias bild av fetma gör att värdigheten kränks hos dem.  

I resultatet framkommer det att patienter med fetma är frustrerade över att ständigt få höra vad 
de ska göra åt sin fetma, men att de inte får hjälp med hur detta ska gå till (Thomas et al., 
2008). De tycker också att förståelsen för deras situation inte finns, eller är otillräcklig, om 
hur svårt det är för dem att gå ner till normal vikt (Bidgood & Buckroyd, 2005). I tidigare 
forskning visas det att sjukvårdspersonal ser flera hinder till viktnedgång hos patienter med 
fetma, däribland sjukvårdens bristande förmåga att ge stöd och råd till dessa patienter. Ett 
annat hinder är att dessa patienter förväntar sig att få ett ”mirakelpiller” som gör att de snabbt 
går ner i vikt (Greener et al., 2010). Resultatet visar dock att patientermed fetma har en annan 
åsikt. De tycker att det är hälso- och sjukvårdspersonalen som förenklar deras situation genom 
att komma med uttryck som att ”det blir lätt” för dem att gå ner i vikt (Rogge et al., 2004). 
Lindwall (2004) förklarar att vårdaren är viktig i alla vårdmöten då patienten litar på att 
dennes kropp aktas och värnas av hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienter med fetma känner 
att medan deras kroppar är fullt synliga, är deras tankar och känslor osynliga (Lewis et al., 
2010). Det är viktigt att patienten ges tid att berätta sin historia, på så sätt kan vårdaren förstå 
hur patienten ser sin kropp. För att ge  patienter den bästa tänkbara vården krävs att vi har 
vetskap om deras tidigare erfarenheter (Lindwall, 2004). Patienter med fetma får sällan erfara 
att deras kropp nämns i en positiv bemärkelse utan snarare tvärtom, deras kropp blir till hinder 
(Merrill & Grassley, 2008). 

I tidigare forskning ses det av hälso- och sjukvårdspersonalen att hälso- och sjukvården inte är 
materiellt anpassat för patienter med fetma (Greener et al., 2010). Detta stärks i resultatet av 
patienter med fetmas erfarenheter, som visar sig ganska omgående, när de kommer in i 
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väntrummen och inte kan finna en stol att sitta på som klarar av deras storlek (Lewis et al., 
2011) och vidare blir det ofta en generande situation, för såväl patienter som personal, när det 
inte finns tekniska hjälpmedel som passar, såsom blodtrycksmanschetter (Merrill & Grassley, 
2008). Den ökade vårdtyngden som dessa tunga patienter medför kan göra att personal, som 
inte annars skuldbelägger personer med fetma, blir irriterade. De får mer att göra och deras 
arbete blir tyngre eftersom patienter med fetma behöver mer personal (Dian, 2011). Hälso- 
och sjukvårdspersonalens kroppsspråk och ansiktsuttryck kan visa patienten att situationen 
känns obekväm och tung (Hahler, 2002). Patienter kan känna detta som att förberedda sig för 
krig inför en okänd motståndare när de söker vård (Merrill & Grassley, 2008). Känslan av det 
personliga ansvaret och skuld gör att det ofta finns ett motstånd hos personer med fetma att 
söka vård (Brown et al., 2006). Enligt Hahler (2002) bidrar detta också till förlängd vårdtid 
eftersom personerna med fetma inte inkommer till sjukhus förrän deras tillstånd är akut. Då 
kroppen kan minnas saker som känns skrämmande och obehagliga (Lindwall, 2004) kan en 
person som upplevt diskriminering och nedlåtande kommentarer i tidigare kontakt med hälso- 
och sjukvården har kvar dessa händelser i kroppen. När de sedan kommer i kontakt med 
hälso- och sjukvården igen och blir bemötta med samma diskriminering och liknande 
nedlåtande kommentarer minns kroppen känslor från tidigare. Detta minskar motivationen 
och viljan att lyssna på vad hälso- och sjukvårdspersonal har att säga eller till och med gör att 
vissa ”stänger av” som ett sorts försvar för något de känner att de inte klarar av att höra.  

I resultatet framkommer det att fetma är ett laddat ord och många personer med fetma ogillar 
det uttrycket. De vill hellre bli kallade för ”tjocka” eller ”överviktiga” (Thomas et al., 2008). 
Detta stärks i tidigare forskning av att det finns de patienter med fetma som har erfarenheter 
av att hälso- och sjukvårdspersonal har svårt att ta upp ämnet. Personal verkar tycka att ämnet 
är känsligt (Brown et al., 2006). Detta stärks ytterliggareav Brown och Thompson (2007) som 
beskriver att sjuksköterskor tycker att fetma är ett svårt och obehagligt ämne att tala om med 
patienter. De brukar ofta försöka undvika ordet ”fetma” och istället tala om ”övervikt” för att 
få en mer avslappnad atmosfär. Lindwall (2004) belyser hur kroppen minns tidigare 
erfarenheter av stigmatisering och patienten blir då genast på sin vakt i situationer där deras 
vikt nämns. Detta är något hälso- och sjukvårdspersonal måste ha kunskap om. Det gäller att 
ta diskussionen om fetma med patienter på ett sätt som inte kan associeras med tidigare 
erfarenheter av nedlåtande kommentarer eller diskriminering (a.a.). Trots de negativa 
erfarenheter som patienter med fetma ofta har av hälso- och sjukvården så talar de flesta om 
de fina relationerna de har med allmänläkarna och vissa av sjuksköterskorna (Merrill & 
Grassley, 2008). Detta stärks i tidigare forskning av Brown et al. (2006). De uppskattar när de 
får hjälp med viktövervakning, får praktiska råd och tips som inte är fördömande av 
sjuksköterskor. När patienter med fetma möts med respekt är det lättare för sjuksköterskor att 
förmedla stöd och rådgivning (Hahler, 2002). Värdigheten handlar om att vara värd 
någonting, att känna sig betydelsefull. Genom att patienten känner att hälso- och 
sjukvårdspersonalen lyssnar och tror på dem skapas en tillit som värnar om den relativa 
värdigheten (Edlund, 2002). Patienter med fetma eftersöker speciella kostnadsfria plattformar 
där det finns specialutbildad personal som kan hjälpa dem i deras viktutveckling. Detta 
eftersom inte alla har råd med exempelvis Viktväktarna (Brown et al., 2006).  
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6.4 Etikdiskussion 

 
Enligt CODEX (2011) måste alla artiklar som använts återges korrekt och inget får förvrängas 
eller läggas till och inte heller plagieras. När svårigheter med översättningen uppstod löstes 
detta genom att texten lästes högt för varandra flera gånger och med hjälp av lexikon kom vi 
fram till en gemensam betydelse. Vi har efter bästa förmåga försökt behålla texternas kärna 
och referera korrekt för kunna stå bakom CODEX regler och riktlinjer. 

Fetma är ett laddat begrepp, därför har ordet ”fetma” använts på ett sådant sätt för att 
minimera risken att någon ska känna sig kränkt. Detta då individen är viktigare än fetman och 
bör komma i första hand. Termen ”människor med fetma” ”personer med fetma” eller 
”patienter med fetma” har använts istället för exempelvis ”feta människor”. Ibland gav dessa 
uttryck långa och upprepande meningar. Därför har vi har försökt omformulera vissa av dessa 
termer utan att för den sakens skull ändra innebörden. 

7 Slutsats 
 
Det största problemet för personer med fetma är det dåliga bemötandet av hälso- och 
sjukvården. Vården är inte anpassad till deras vikt och storlek. Detta gör att både personal och 
patienter drabbas av påfrestningar och mer arbete i vårdsituationer som i sin tur leder till 
irritation och frustration. Detta leder till en ond cirkel eftersom skuldbeläggande och dålig 
attityd hos personal ger ett motstånd hos dessa personer till att söka vård. När människor med 
fetma väl kommer in till sjukhuset är det ofta av akut karaktär och då är hälso- och 
sjukvårdspersonal inte förberedda på den ökade vårdtyngden i form av personal och passande 
tekniska hjälpmedel. Media spär på den negativa bild som finns av människor med fetma 
genom att skuldbelägga och mena på att dessa personer är karaktärslösa som inte kan ta hand 
om sin vikt. Visst ska det finnas ett egenansvar hos personer med fetma att själva försöka gå 
ner i vikt men när de inte klarar detta själv borde det finnas bra hjälp och stöd att få. Det 
verkar som om patienter med fetma ändå uppmärksammar, den övergripande majoritet av, 
hälso- och sjukvårdspersonal som kämpar för att ge dem en bra och respektfull vård. Ett 
utvecklingsområde inom hälso- och sjukvården skulle kunna vara att öppna egna 
mottagningar för patienter som har fetma som sitt primära problem. Där skulle det finnas 
liftar, tekniska hjälpmedel och personal som är speciellt utbildade för att vårda dessa patienter 
på bästa sätt.  
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Bilaga 1 - Söktabell 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

Cinahl Obesity, experience, attitude 
 
Obesity, patient 
 
Overweight, experience 
 
Overweight, patient 
 
Overweight, respect 
 
Overweight, view 
 
Obesity, care 
 
Obesity, quality 
 
Obesity, stigma 
 
Obesity, experience 
 
Obesity, dignity 

209 
 

15 
 

7 
 

2 
 

7 
 

4 
 

30 
 

19 
 

31 
 

9 
 

3 
 

 
 

7 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

 

5 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

PubMed Obesity, experience, attitude 
 
Obesity, overweight, patient, 
experience 
 
Obesity, overweight, patient, 
experience, stigmatization 
 
Obesity, overweight, patient, 
stigmatization 

46 
 

161 
 
 

6 
 
 

48 
 

 

2 
 

0 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

 

1 
 

0 
 
 

1 
 
 

0 

LibHub 
 
 
 
 
 
 
 

Obese, experience 
 
Obese, experience med 
begränsning till år 2009-2011 
 
Obesity, dignity 
 
Obese, dignity 

491 
 

176 
 
 

3 
 

1 

0 
 

2 
 
 

0 
 

0 

0 
 

1 
 
 

0 
 

0 
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Bilaga 2 - Artikelmatris 

 Metod Syfte Resultat 
Titel: An 
exploration of 
obese adults’ 
experience of 
attempting to 
lose weight and 
to maintain a 
reduced weight. 
Författare: 
Bidgood, J. & 
Buckroyd, J. 
Tidskrift: 
Counseling and 

Psychotherapy 

Research, 5(3), 

221-229. 
Årtal: 2005. 

18 deltagare 
intervjuades med 
kvalitativa 
metoder som 
beskriver hur 
människorna 
känner, tror och 
upplever vissa 
händelser. 
Studien är gjord i 
England. 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
människor med 
fetma känner 
och upplever 
under deras 
försök att gå 
ner i vikt. 

Alla deltagare hade en önskan om att uppnå en vikt 
som var accepterat i förhållande till deras längd. 

Titel: Primary 
care support for 
tackling obesity: 
a qualitative 
study of the 
perceptions of 
obese patients. 
Författare: 
Brown, I., 
Thompson, J., 
Tod, A. & 
Jones, G. 
Tidskrift: 
British Journal 

of Genereal 

Practice, 55, 

666-672. 
Årtal: 2006. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 28 
patienter som led 
av fetma. 
Patienterna var i 
olika ålder, led av 
olika grader av 
fetma och hade 
olika bakgrund. 
Studien är gjord i 
England. 

Att undersöka 
hur människor 
med fetma har 
för 
uppfattningar 
och 
erfarenheter av 
stöd i 
primärvården. 

Deltagarna kände att de fick för lite stöd från 
primärvården och de kände motvillighet att prata om 
problemen de hade med primärvården Att de fick 
utstå stigmatisering och ambivalens från 
primärvården var vanligt. 
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 Metod Syfte Resultat 

Titel: An 
investigation of 
obese adults’ 
views of the 
outcomes of 
dietary 
treatment. 
Författare: 
Jones, N., 
Furlanetto, D. 
L. C., Jackson, 
J. A. & Kinn, 
S. 
Tidskrift: 
Journal of 

Human 

Nutrition and 

Dietetics, 20, 

486-494. 

Årtal: 2007. 

Semistrukturerade 
intervjuer gjordes 
med 24 patienter 
som led av fetma 
som gick till 
dietkliniker. 
Patienternas svar 
transkriberades, 
kodades och 
delades in i 
grupper genom att 
använda en 
innehållsanalys. 
Studien är gjord i 
England. 

Syftet var att 
samla patienters 
syn på den 
dietistiska 
vården, hur/om 
behandlingen 
förändrat deras 
liv och vilken 
påverkan deras 
dietist hade för 
deras liv och 
viktnedgång. 

I resultatet presenterades vikten av att gå till en 
dietist för att få stöd i sin viktnedgång. På så sätt 
kände sig patienterna ansvariga inför någon. I 
intervjuerna värderades förutsättningarna för diet, 
fysisk aktivitet och riskerna med övervikt. 

Titel: How do 
obese 
individuals 
perceive and 
respond to the 
different types 
of obesity 
stigma that they 
encounter in 
their daily 
lives? A 
qualitative 
study. 
Författare: 
Lewis, S., 
Thomas, L.S., 
Blood, R.W., 
Castle, D.J., 
Hyde, J. & 
Komesaroff, 
P.A. 
Tidskrift: 
Social Science 

and Medicine, 
73, 1349-1356. 

Årtal: 2011. 

Dataanalyserna 
till denna studien 
härrör från en 
större kvalitativ 
studie ”Obesity: 
Have Your Say”. 
Den större studien 
använde sig av 
semistrukturerade 
intervjuer på 141 
människor med 
fetma. Studien är 
gjord i Australien. 

Studiens syfte är 
att undersöka hur 
människor med 
fetma förhåller 
sig till den 
stigmatisering 
som råder. Även 
stigmatiseringens 
olika former och 
hur dessa 
inverkar på 
människors hälsa 
och välmående 
undersöktes. 

Resultatet visade att den stigmatiseringen som inte 
var uppenbar, var den som hade störst negativ 
inverkan på deltagarna. Dock visade det sig att det 
var kombinationen av direkt, indirekt och den 
stigmatisering som miljön orsakade som var den 
värsta och mest kränkande. Deltagarna 
konfronterade sällan stigmatiseringen och skyllde 
ofta på sig själva för den här stigman. 
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 Metod Syfte Resultat 
Titel: ”I don’t 
eat a 
hamburger 
and large 
chips every 
day!” A 
qualitative 
study of the 
impact of 
public health 
messages 
about obesity 
on obese 
adults. 
Författare: 
Lewis, A., 
Thomas, S.L., 
Hyde, J., 
Castle, D., 
Blood, R.W. 
& Komesaroff 
P.A. 
Tidskrift: 
BMC Public 

Health, 
10(309), 1-9. 

Årtal: 2010. 

Studien gjordes 
genom att 
expandera 
tidigare forskning 
om hur människor 
med fetma tar till 
sig 
folkhälsorapporter 
som handlar om 
riskerna med 
fetma. Man 
använde sig av 
djupa intervjuer 
med 142 
människor som 
lider av fetma. En 
konstans 
jämförande metod 
användes för att 
analysera datan. 
Studien är gjord i 
Autralien. 

Man vill undersöka 
om människor med 
fetma förstår de 
hälsorapporter som 
kommer, då tidigare 
forskning har visat 
att många människor 
med fetma inte tar åt 
sig av 
folkhälsorapporterna 
som säger att fetman 
är farlig. Dessa 
människor förstår 
inte att just deras 
fetma kan vara ett 
problem. 

Personliga och kontextuella faktorer påverkade 
hur människor med fetma tog till sig och förstod 
folkhälsorapporterna. Studiens resultat visade 
också att deltagarna tyckte att rapporterna 
fokuserade för mycket på de fysiska riskerna med 
fetma och för lite på de emotionella riskerna med 
fetman.  

Titel: 
Women’s 
stories of their 
experiences as 
overweight 
patients. 
Författare: 
Merrill, E. & 
Grassley, J. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 

Nursin, 64(2), 

139-146. 

Årtal: 2008. 

Åtta kvinnor 
deltog i studien 
och man använde 
sig av 
hermeneutiska 
personliga 
intervjuer. 
Studien är gjord i 
USA. 

Syftet är att belysa 
hur kvinnor med 
fetma anser sig bli 
bemötta av vården 
och av hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 

Resultatet visade at kvinnorna hade erfarenheter 
av att få kämpa för att passa in i hälso- och 
sjukvårdsvärlden. Fokus låg på hur kvinnorna 
kände förhoppningar och besvikelse i kontakt med 
vården. 

Titel: The 
experience of 
being disabled 
and obese. 
Författare: 
Pain, H. & 
Wiles, R. 
Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation, 

28(19), 1211-

1220. 

Årtal: 2005. 

Studien omfattade 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer med 
sex personer som 
led av fetma och 
som räknades som 
funktionshindrade 
på grund av sin 
vikt. Studien är 
gjord i 
Storbritannien.  

Syftet med studien 
är att belysa 
erfarenheter från 
personer med 
funktionsnedsättning 
och sjuklig övervikt. 
Man ville undersöka 
hur de klarar sig i 
sina hem och vid 
kommunala 
anläggningar, såsom 
sjukhus. 

Deltagarna ansåg att gemensamma miljöer sällan 
var anpassat till deras storlek. Man fann att de 
personer som deltog i studien hade svårigheter att 
skapa en relation med hälso- och 
sjukvårdspersonal, då de ofta möttes av negativa 
attityder från dessa. 
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 Metod Syfte Resultat 
Titel: 
Sociocultural 
context of 
women’s 
body image. 
Författare: 
Paquette, M-
C. & Raine, 
K. 
Tidskrift: 
Social Science 

& Medicine, 

59, 1047-

1058. 
Årtal: 2004. 

En grupp på 46 
personer 
rekryterades 
genom olika 
organisationer på 
hälsocenter i 
Kanada. Man 
använde sig av 
semistrukturerade 
intervjuer med fria 
svar. Studien är 
gjord i Kanada. 

Syftet är att få en 
bild av kvinnors 
erfarenheter och 
uppfattningar 
gällande sina 
kroppar. Man ville 
även få en 
uppfattning om 
vad som 
påverkade deras 
kroppsuppfattning. 

Kvinnors uppfattningar om sina kroppar påverkas 
av två delar; interna och externa. Dessa kan inte 
separeras. Media står för den externa bilden och 
denna stöds sedan i mångt och mycket i den interna 
bilden som påverkas av sociala relationer. 

Titel: 
Obesity, 
Stigma, and 
Civilized 
Oppression. 
Författare: 
Rogge, M.M., 
Greenwald, 
M. & Golden, 
A. 
Tidskrift: 
Advances in 

Nursing 

Science, 

27(4), 301-

315. 

Årtal: 2004. 
 
 

Tolkande 
fenomologiska 
intervjuer med 13 
personer som lider 
av fetma gjordes. 
Man intervjuade 
även fem stycken 
av deras 
familjemedlemmar. 
Studien är gjord i 
USA. 

Syftet är att lära 
sig hur det är att 
leva med kronisk 
fetma och hur det 
påverkar dessa 
personer, men 
även hur det 
påverkar deras 
familjer. 
Meningen är att 
skapa förståelse 
och inte lösa 
problemet med 
fetma. 

Deltagarna berättade om ständig diskriminering 
och stigmatisering som de fick utstå från 
familjemedlemmar, hälso- och sjukvårdspersonal, 
kamrater och främlingar. De människor som deltog 
i studien kände ett förtryck från samhället. 

Titel: Being 
’fat’ in 
today’s world:  
a qualitative 
study of the 
lived 
experience of 
people with 
obesity in 
Australia. 
Författare: 
Thomas, S.L., 
Hyde, J., 
Karunaratne, 
A., Herbert, 
D. & 
Komesaroff, 
P.A. 
Tidsskrift: 
Health 

Expectations, 

11, 321-330. 
Årtal: 2008. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 76 
personer som led 
av fetma. Studien 
är gjord i 
Australien. 
 

Syftet var att få en 
insikt av både 
självupplevda 
erfarenheter och 
hur det verkligen 
är att leva med 
fetma. Syftet var 
även att undersöka 
hur det 
sociokulturella 
faktorerna 
påverkar personer 
med fetma. 
 

Ungefär hälften av deltagarna berättade att de hade 
blivit förödmjukade av hälso- och 
sjukvårdspersonal och deltagarna kände att de 
själva var ansvariga för att gå ner i vikt. De ansåg 
att media och folkhälsorapporter var ansvariga för 
att människor beskyllde personer med fetma för att 
det skulle vara deras eget fel 
 

 


