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SAMMANFATTNING 

Vårdpersonal ska i vårdmötet agera så att de undviker att kränka patienter och arbeta för att 

upprätthålla och stärka patientens identitet och värdighet. Patienter med övervikt/fetma 

upplever en stigmatisering i mötet med primärvården. Syftet med den här studien var att 

undersöka hur personer med övervikt/fetma upplever bemötandet i primärvården. Metoden 

som valdes var kvalitativ intervjustudie och åtta informanter intervjuades. Resultatet visar att 

informanterna önskar att informationen de får från vårdpersonalen är korrekt och 

faktabaserad. När informanterna beskriver en bra vårdsituation så beskriver de vårdpersonal 

som lyssnar, inte uttrycker fördomar och tar dem på allvar. Där vårdpersonalen inte ser 

övervikten som orsak till alla patientens besvär utan utreder bakomliggande orsaker. När 

informanterna beskriver en dålig vårdupplevelse så beskriver de vårdpersonal som hånar dem, 

som ser de som lata och omedvetna om det faktum att de är överviktiga. Informanterna känner 

sig skuldbelagda av vårdpersonalen och samhället och beskriver en syn på överviktiga som 

inte lika bra och inte lika värdefulla som andra människor. Till viss del skuldbelägger de sig 

själva för sin situation och de kan tveka inför att söka vård för att de känner oro för att bli 

stigmatiserade. Informanterna önskar att vårdpersonalen blev mer utbildade om det komplexa 

problem övervikt/fetma innebär och att vårdpersonal skulle inta ett mer holistiskt 

förhållningssätt och ha informanternas psykiska hälsa i åtanke när de ger information. 

 

Nyckelord  

Bemötande i primärvården, stigma, övervikt, fetma 

 

 

ABSTRACT 

Health professionals are supposed to act in a way where they avoid violations and work to 

maintain and strengthen the patient's identity and dignity. Patients that are overweight/obese 

experience a stigmatization in contact with healthcare. The purpose of this study was to 

examine the experience of people with overweight/obesity when treated by healthcare 

personnel. The method chosen was a qualitative study and eight informants were interviewed. 

The result shows that the informants wish the information they receive from health personnel 



 
 

to be correct and based on facts. When describing a good primary care experience, they 

describe health personnel that listens, does not express prejudices, and takes them seriously.  

The health personnel should not list all their health problems as caused by overweight but 

investigate underlying causes. When the informants describe a bad primary care experience 

they describe health personnel that mocks them or, views them as lazy and unaware of the fact 

that they are overweight. The informants feel blamed by the health personnel and the society 

and describes a perception of overweight people as not as good or as valuable as other human 

beings. In some ways they blame themselves for their situation and can be reluctant to seek 

care because of the fear that they will be stigmatized. They wish for the health personnel to be 

more educated on the complex problem of obesity, and for the health personnel to have a 

holistic approach and takes the informants psychological health into consideration when 

giving information.  
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BAKGRUND  

Etik och bemötande i vården 

Etik kommer från ordet ethos och betyder karaktär, sedvänja, värdering hos individer, folk 

eller kultur (Merriam Webster, 2016). Vårt etiska tänkande påverkar vårt förhållningssätt och 

handlande i olika situationer och följer vissa mönster som anses vara mer acceptabla än andra. 

Inom etiken ryms normer som vägledning för hur vi ska agera. Det finns olika typer av 

normer exempelvis professionella normer. I de fall vårdpersonal bryter mot dessa normer kan 

det leda till att patienten går miste om optimal behandling och orsakas onödigt lidande. I 

samband med vårdande är det viktigt att värna om patientens identitet och värdighet vilket 

bygger på personens självuppfattning. Det innefattar hur personen ser på sig själv utifrån 

autonomi, integritet och tidigare erfarenheter. Dessa faktorer skapar en individs identitet och 

värdighet. Den personliga värdigheten påverkas av andra människors agerande och kan 

skadas eller gå förlorad. Vårdpersonal ska agera på ett sådant sätt som undviker kränkning 

och arbeta för att upprätthålla och stärka patientens identitet och värdighet (Sandman & 

Kjällström, 2015). 

Övervikt och fetma i världen och i Sverige 

Enligt WHO (2016) var 2014 mer än 1,9 miljarder människor överviktiga. Av dessa 1,9 

miljarder hade 600 miljoner fetma. Detta innebär att 39 % av världens befolkning är 

överviktiga och 13 % av världens befolkning har fetma. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har närmare hälften av Sveriges befolkning ett Body 

Mass Index (BMI) över 25 och 14 procent av har ett BMI över 30. BMI är ett verktyg för 

beskriva förhållandet mellan längd och vikt och beräknas genom att ta vikten (i kg) dividerat 

med längd (i kvadrat). Gränsen för övervikt går vid 25 och gränsen för fetma går vid 30. 

Andelen av den svenska befolkningen som har ett BMI över 30, har från år 2004 till 2013 

ökat från 11 procent till 14 procent, utvecklingsmönstret gäller både kvinnor och män.  

Socialstyrelsen (2013) belyser ökad risk för medicinska, psykiska och sociala problem senare 

i livet hos barn med fetma. Barnhälsovården och elevhälsan jobbar förebyggande gällande 

övervikt/fetma hos barn. De förebyggande insatserna fokuserar på att ändra beteenden för att 

uppnå en mer hälsosam livsstil i form av bättre kost och mer fysisk aktivitet. Fetmakirurgi hos 

framför allt unga vuxna kvinnor har ökat. 
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Folkhälsa 

Övervikt/fetma innebär ökad hälsorisk och påverkar så väl den fysiska som den psykiska 

hälsan. Många professioner har en roll i arbetet för att få en mer hälsosam befolkning med 

ökad livskvalitet och minskad kostnad för samhället. Uppgiften är komplex och kräver 

insatser från flera håll i samhället, dock har hälso- och sjukvården en viktig roll i arbetet 

(Naidoo & Wills, 2007). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska jämlik vård 

erbjudas alla människor i Sverige. Jämlik vård innebär att ett gott bemötande, behandling och 

omvårdnad ska erbjudas alla oavsett ålder, kön, utbildning, bostadsområde, personliga 

egenskaper, social ställning, funktionshinder, religiös eller etisk tillhörighet och sexuell 

läggning. Enligt Socialstyrelsen (2013) är ett gott bemötande i hälso- och sjukvården en viktig 

faktor för att kunna uppnå jämlik vård. WHO (1998) har identifierat fem riktlinjer för 

hälsofrämjande arbete, vilka är jämlikhet, empowerment, brukarmedverkan, tvärvetenskapligt 

samarbete och tonvikt på primärvården. Enligt Naidoo och Wills (2007) kan vårdpersonalens 

antaganden och förhållningssätt likt ideologin ”sunt förnuft” förstärka traditionella 

värderingar och leda till ökad ojämlikhet inom vården. Ett reflekterande förhållningssätt hos 

yrkesutövarna och tron på den goda effekten av ökad empowerment hos individen skapar 

bättre möten och är en förutsättning för det hälsofrämjande arbetet.  

Teoretisk referensram 

Enligt Goffmans (2014) teori om stigmatisering kommer det inom varje samhälle finnas 

kategoriseringar av människor utifrån någon egenskap som nedvärderar individen. För att en 

egenskap ska nedvärdera en individ krävs det att egenskapen i fråga avviker på ett icke-

önskvärt sätt från normstandarden i samhället. Normerna för hur individer ska vara i 

samhället (identitetsmönster) samt för hur dessa ska bete sig bestäms av ”normala” individer 

rutinmässigt och utan större eftertanke. Man förväntar sig att människorna i ens omgivning 

ska bete sig på förväntat sätt annars störs interaktionen. De normala blir förvirrade och söker 

efter förklaringar till individens avvikande beteende eller sätt att vara. Individen som på detta 

sätt avviker anser sig själv vara normal. När hen upptäcker att de andra ser hen som 

avvikande, uppstår en brist på överensstämmelse mellan hens faktiska och tillskrivna sociala 

identitet. I denna diskrepans uppstår någonting som kallas för stigma. 

Stigmatisering av personer med övervikt/fetma 

Människor som lever med övervikt eller fetma utsätts ofta för en stigmatisering. I vissa kretsar 

har det ansetts att denna stigmatisering kommer uppmuntra personen med övervikt/fetma att 

vilja gå ner i vikt (Lewis, Thomas, Warwick Blood, Castle, Hyde & Komesaroff, 2011). 
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Enligt Major, Hunger, Bunyan och Miller (2014) är detta en paradox, det är snarare så att 

överviktiga som blir stigmatiserade får ökade problem med ätstörningar, blir mindre 

motiverade till träning och får sämre resultat av viktminskande åtgärder. Major et al. (2014) 

visar i sin studie att människor som upplever sig själva som överviktiga ökar sin oro över att 

bli stigmatiserade efter att ha läst en viktstigmatiserande artikel. Dessutom visar de att denna 

information leder till att de överviktiga ökar sin konsumtion av kalorität mat och minskar 

deras tilltro på den egna förmågan när det gäller att kontrollera sitt matintag. Enligt studien är 

diskriminering på grund av vikt associerad med negativa hälsokonsekvenser.  

Enligt Lewis et al. (2011) påverkas patientens självförtroende och självkänsla negativt av 

stigmatisering. När det sker i kontakt med sjukvården uppstår det ofta en känsla hos patienten 

att de förtjänar samhällets kritik. Stigmatiseringen leder också till att överviktiga personer 

undviker att delta i olika aktiviteter som skulle förbättra deras fysiska och psykiska hälsa. 

Enligt Major et al. (2014) är det upplevelsen av att vara överviktig snarare än aktuellt BMI 

som framförallt påverkar en persons upplevelse av diskriminering relaterat till övervikt. 

Scimeca, Alborghetti, Bruno, Troili, Pandolfo, Muscatello och Zoccalis (2016) hypotes att 

överviktiga kvinnor påverkas mer av stigmatisering i den västerländska kulturen än män 

bekräftas av resultatet i deras studie. Deras studie visar på att stigmatisering hos överviktiga 

flickor har större negativ effekt på deras känsla av minskat värde, otillräcklighet och minskad 

självkänsla, än hos överviktiga pojkar. Låg självkänsla kan bidra till ökad vikt som i sin tur 

ökar risken för stigmatisering och en ond cirkel har skapats (Scimeca et al., 2016).  

Enligt Mooney och El-Sayard finns det en korrelation mellan övervikt, stigmatisering och 

depression. Risken för depression på grund av övervikt och stigmatisering är större i områden 

där förekomst av övervikt och fetma är mindre vanligt. Personer med övervikt som bor och 

verkar i områden där övervikt och fetma är mer vanligt, löper mindre risk för att drabbas av 

depression kopplat till stigmatisering och minskad självkänsla. Mooney och El-Sayards 

(2016) uppfattning om att det finns en korrelation mellan övervikt, stigmatisering och 

depression överensstämmer med Stevens, Herbozo, Morrell, Scheafer och Thopson (2016) 

uppfattning. Enligt Stevens et al (2016) kan stigmatisering kopplat till övervikt leda till 

minskat viktkontrollbeteende så som minskad aktivitet och ökat kaloriintag. Stigmatiseringen 

kan också leda till att dessa personer undviker kontakt med hälso- och sjukvården. De skriver 

i sin rapport att genom att minska stigmatiseringen av personer med övervikt/fetma kan den 

psykiska hälsan förbättras.  
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En artikel skriven av sjuksköterskorna Bladt Frydendak Lorentsson och Krogh Hansen (2011) 

belyser stigmatisering i relation till den överviktige patienten och det komplexa för 

sjuksköterskor att vårda de kraftigt överviktiga patienterna när övervikt är så stigmatiserat i 

det offentliga rummet. Stigmatiseringen har betydelse för de kraftigt överviktigas självkänsla, 

de förlorar tron på sin egen vård och hålls kvar i offerrollen. 

I USA har Buxton och Snethen (2013) gjort en studie där de intervjuat kvinnor med fetma om 

deras uppfattning och erfarenheter av primärvården. Kvinnorna själva nämner inte begreppet 

stigma men alla hade exempel på negativa erfarenheter inom vården. Kvinnor upplever enligt 

Muennig, Lubetkin, Jia och Franks (2006) en oproportionell börda av sjukdom och sämre 

livskvalitet relaterat till övervikt än män. Kvinnor som sökte vård för besvär orelaterade till 

deras vikt upplevde att deras primärvårdsgivare tenderade att snarare fokusera på deras vikt 

som ett hälsoproblem än det kvinnorna faktiskt sökt för (Cossrow, Jeffery & Mcguire, 2001).  

Kvinnorna upplevde att deras primärvårdsgivare måste fokusera på fler saker än kvinnornas 

övervikt, som stress, familjesituation, tidsbrist. Att bli sedda som en individ var viktigt, inte 

bara som en siffra eller en fet kvinna. Det var viktigt att bli trodd och de gånger kvinnorna 

inte blev trodda ledde till negativa vårdupplevelser. Okänsliga kommentarer och gester från 

primärvårdsgivaren rapporterades i intervjuerna, något som fick kvinnorna att känna sig arga 

och inte respekterade. De upplevde dessa fenomen på akuten och hos vårdgivare de inte kände 

snarare än hos sin husläkare som de flesta utvecklat en bra relation till, något som också var 

väldigt viktigt för kvinnorna. När det gäller primärvårdsgivare såg sig alla kvinnor kapabla att 

byta primärvårdsgivare om de inte var nöjda med bemötandet. Okänsligt bemötande och 

viktfokus var anledningar till att kvinnorna valde att byta primärvårdsgivare men gjorde också 

att de i större utsträckning avstod från att söka vård (Buxton & Snethen, 2013). 

Problemformulering 

Övervikten och fetman ökar i samhället och därmed blir det fler möten mellan vården och 

patienter med övervikt/fetma. Bemötandet är en väldigt viktig del av vården och genom att 

intervjua patienter med övervikt/fetma om deras erfarenheter av bemötandet kan vi skapa ny 

kunskap inom detta område. Att skapa förståelse för deras upplevelse är viktigt och en 

förutsättning för att vårdpersonal ska kunna bevara och stärka vårdtagarens självförtroende 

och självkänsla. Med denna kunskap kan vårdpersonalen arbeta för ökad hälsa hos en stor del 

av befolkningen. I flera andra länder har det uppmärksammats att bemötandet är en viktig del 

i vården av personer med övervikt/fetma men det saknas studier utifrån en svensk kontext. 
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SYFTE  

Syftet var att undersöka hur patienter med övervikt/fetma upplever bemötandet i 

primärvården. 

METOD 

Design  

När kunskapen om fenomenet eller frågeställningen är liten är det lämpligt med en explorativ 

design (Malterud, 2014). Utifrån att ämnet är relativt outforskat i Sverige och det är 

patienternas upplevelser av bemötandet i primärvården vi ville utforska valde vi en kvalitativ 

metod för att genomföra studien.  

Urval 

Informanterna rekryterades från en grupp på sociala medier, en grupp med över 500 

medlemmar. Gruppen beskriver sig själv som ”en grupp för fabulösa fatshionistor och är 

öppen för personer som har erfarenhet av att bli identifierad som överviktig kvinna, det vill 

säga kvinnor och transpersoner samt intergender/agender”. Vid förfrågan om att delta i 

studien ombads informanterna att anmäla intresse via mail och bifoga uppgifter om sig själva, 

detta för att få en bredd på informanterna. Informanterna var kvinnor i åldern 20-60 år, vissa 

hade upplevt sig som överviktiga från att de var barn medan andra utvecklat övervikt under 

vuxenåren. Informanterna var boende i storstad, förort och mindre städer och hade skiftande 

utbildningsnivå. Civiltillstånd var varierande, en del var sammanboende medan andra bodde 

ensamma, lite drygt hälften hade barn. 

Datainsamlingsmetod 

Författarna utformade en intervjuguide (se bilaga I) med öppna frågor som gav författarna 

möjlighet att täcka alla teman samtidigt som informanten gavs möjligheten att prata fritt och 

så detaljerat som hen ville (Polit & Beck, 2016). Intervjuerna inleddes med generella frågor 

som beskriver urvalet och sedan följde frågor som svarar på syftet med studien. Vid behov 

ställdes följdfrågor till intervjuguidens frågor, så som På vilket sätt då? Kan du ge ett 

exempel? Finns det något mer du vill tillägga?  

Tillvägagångssätt 

Först lades förfrågan (se bilaga II) ut i gruppen på sociala medier. Det var flera (n=18) som 

direkt svarade och ville vara med i studien men många föll bort på grund av att de inte kunde 

de tider författarna avsatt (n=5) eller bodde i en annan del av landet (n=7). Efter tre veckor 

lades samma förfrågan ut igen då inte tillräckligt många informanter rekryterades första 
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gången, på detta sett rekryterades ytterligare två informanter (n=2). Från början var tanken att 

endast intervjua på plats men i slutändan tog författarna även till videointervjuer via Skype då 

antalet informanter som kunde intervjuas på plats var för få. Därför är sex av intervjuerna 

genomförda på plats i Stockholm/Uppsala och två utförda via Skype med personer som bor i 

andra delar av landet. Intervjuerna utfördes löpande medan ytterligare informanter 

rekryterades.  

Intervjuguiden testades med hjälp av en pilotintervju. Detta är viktigt för att se att 

intervjuguiden har relevanta frågor som täcker de teman författarna eftersöker (Polit & Beck, 

2016) och författarna upplevde att så var fallet. Pilotintervjun är inkluderad i resultatet. 

Eftersom analysprocessen inleds redan vid intervjun enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det 

en fördel om båda författarna är närvarande vid intervjun. En författare genomförde själva 

intervjun och en antecknade under tiden samt ställde följdfrågor vid behov. Intervjuerna 

spelades in. Två av intervjuerna fick dock genomföras av en författare då det inte passade 

informanten att bli intervjuad de tider båda författarna kunde.  

I enlighet med Trost (2010) genomfördes intervjuerna i ett avskilt rum utan störande moment 

och informanterna informerades muntligt om att de när som helst kunde avbryta intervjun. De 

informerades också om studiens syfte och problemområde, något som enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) alltid är en avvägning, då för mycket information kan påverka studiens 

resultat. Intervjuerna avslutades med att fråga informanterna om de hade några fler frågor 

eller något att tillägga. Alla informanter har informerats om möjligheten att få ta del av 

studien då den är klar. 

Efter åtta intervjuer upplevde författarna att inget nytt längre tillkom och att materialet var 

mättat så då avslutades rekryteringen av informanter. 

Etiskt övervägande 

En av de forskningsetiska principer som är viktigast är den om informerat samtycke 

(Medicinska forskningsrådet, 2003). För att det informerade samtycket ska vara något värt 

måste det vara frivilligt (Medicinska rådet, 2003). De personer som anmälde sig som frivilliga 

att intervjuas informerades muntligt innan intervjun om studiens syfte och problemområdet 

och att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan att ange orsak.  

Det inspelade materialet raderades efter att det blivit transkriberat (Kvale & Brinkman, 2014). 

All information som kunde identifiera personerna i fråga avidentifierades under arbetets gång 
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(Medicinska rådet, 2003). Vidare informerades intervjupersonerna om att det är författarnas 

tolkning som redovisas i arbetet samt att de gärna fick ta del av det färdiga arbetet. Genom 

detta säkerställdes konfidentialiteten, ytterligare en viktig princip i kvalitativ forskning 

(Medicinska rådet, 2003). 

Situationer vid kvalitativa intervjustudier kan uppstå då deltagaren reagerar negativt på en 

upplevd känslig fråga. I dessa situationer krävs uppmärksamhet och inkännande hos den som 

intervjuar (Sandman & Källström, 2013). Personer som är med i internetgruppen och som 

väljer att delta i studien kan vid intervjutillfället uppleva att det är mycket mer känsligt att 

berätta om sina upplevelser än de tidigare upplevt då de diskuterat i gruppen sittandes vid sin 

dator. Vid genomförandet av intervjuerna var författarna lyhörda för om informanterna visade 

tecken på att inte vilja svara på frågorna eller önskade avbryta intervjun. Ingen av 

informanterna visade tecken på detta och alla intervjuer kunde genomföras fullt ut. Författarna 

hörde också av sig efteråt till informanterna för att stämma av hur de mådde. 

Analys 

Analysen genomfördes som en innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). Samtliga intervjuer transkriberades och detta skedde löpande under perioden för 

genomförandet av intervjuerna. Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att i 

transkriberingen återge intervjun i sin helhet. Det är viktigt att i texten tydligt markera vem 

det är som säger vad, vi använde I för informant och S för den som intervjuade. I enlighet 

med detta beslutade författarna att transkribera innehållet i intervjuerna men att utesluta vissa 

utfyllnadsljud som inte påverkade intervjuns innehåll. Författarna delade på transkriberingen 

så att de transkriberade hälften av intervjuerna var, därefter läste den ene igenom vad den 

andre transkriberat (Polit & Beck, 2016). Detta gjordes för att säkerställa att innehållet var 

korrekt transkriberat och att inga missförstånd skulle uppstå. 

Genom att båda författarna varit delaktiga i både intervjuer och transkriberingen säkras att den 

textade versionen av intervjuerna innehållsmässigt omfattar det som sagts i intervjuerna. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det viktigt att de kategorier och teman 

som analysen lett fram till överensstämmer med det som sagts under intervjuerna. 

Analysen genomfördes utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Analysen 

påbörjades redan under intervjuerna och togs med i det vidare arbetet. När intervjuerna var 

genomförda fortsatte analysen med en genomgång av den transkriberade intervjun, 

analysenheten, för att säkerställa att textinnehållet stämde överens med den genomförda 
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intervjun. För att få en överblick av materialet eftersöktes delar i texten som behandlade 

specifika områden, domäner. Utifrån domänerna tog författande ut meningsenheter ur texten 

som kondenserades och skrevs om till skriftspråk från talspråk för att underlätta läsbarheten. 

De kondenserade meningsenheterna försågs därefter med koder och koder med liknande 

innehåll sammanfördes till kategorier och underkategorier.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim är framtagandet av tema ofta en process som pågår 

under analysarbetet och formuleras när kategorierna är klara. Analysen ska byggas upp från 

datamaterialet, det vill säga ha en induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

När analysen var klar framstod kategorier och underkategorier som var självklara och 

författarna var överens. Den ena författaren är själv aktiv i olika kroppsacceptansrörelser och 

forum för överviktiga medan den andra författaren inte är det vilket gjorde att författarna 

kunde komplettera varandra i arbetet med analysen. Författarna tog sin förförståelse i 

beaktande och lät den inte påverka analysen.  

Tabell 1. Exempel på analysarbetet 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategorier Kategorier 

Det som gjorde den 

här vårdupplevelsen 

bra var att han tog dig 

på allvar, lyssnade på 

vad man faktiskt sa… 

... han ser mig för att 

jag är en person och 

inte bara för att jag är 

tjock. 

Vårdupplevelsen 

bra när läkaren 

lyssnar 

Läkaren 

lyssnar. 

Bli bemött som 

en person. 

Att bli sedd som 

människa. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategorier Kategorier 

Ja, det är ju alla 

tjockas dröm att de 

har något problem 

med sköldkörteln… 

oviljan att vilja 

utreda mina 

problem vidare 

därför att läkaren i 

fråga redan har 

bestämt sig vad de 

beror på…  

 

Läkaren har redan 

bestämt sig för att 

övervikten är 

orsaken till 

symptom 

Läkaren 

lyssnar inte 

Ett odynamiskt 

vårdmöte. 

Att bli hjälpt eller 

hånad. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier, Att bli sedd som människa, Att känna sig mindre 

värd, Att bli hjälpt eller hånad. Till varje kategori hörde två underkategorier och för att öka 

resultatets trovärdighet användes citat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Att bli sedd 

som 

människa 

  Att känna sig 

mindre värd 

  

Att bli hjälpt 

eller hånad 

  

Under-

kategorier 

Bli bemött 

som en 

person 

Bli 

bemött 

som en 

diagnos 

Skuldbeläggande Skuldkänslor Ett 

dynamiskt 

vårdmöte 

Ett odynamiskt 

vårdmöte 

 

De använda citaten har skrivits om till skriftspråk för att värna konfidentialiteten och 

integriteten samt för att göra dem mer lättlästa för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 

2010). 

Att bli sedd som människa 

Informanterna uppgav att ett bra bemötande från vårdpersonal är när de lyssnar och visar ett 

intresse för det personen vill förmedla i form av upplevelse av symptom. Ett bra bemötande är 

när vårdpersonal är lyhörda, visar förståelse och inte avfärdar problemet. Det var viktigt för 

informanterna att vårdpersonalens förutfattade meningar inte lyste igenom i vårdmötet. Även 

om vårdpersonalen ansåg att övervikt var dåligt eller ohälsosamt så ville informanterna bli 

bemötta som människor, utan nedvärderande kommentarer eller gliringar.  

Där man liksom blir bemött som en människa med problem som behöver 

fixas. 

Bli bemött som en person 

Informanterna ville att vårdpersonalen skulle framföra korrekt information som var relevant 

för den åkomma de sökte för. Det var viktigt att informationen inte var annorlunda bara för att 

informanterna hade en annan kroppsform utan att till exempel information om fysisk aktivitet 

gavs till alla som hade en stillasittande livsstil, inte bara till de som även var överviktiga. Det 

som återkom i intervjuerna var hur tydlig och korrekt information som var faktabaserad var 

grundläggande för att informanten skulle känna att hen blev tagen på allvar. Informationen 

skulle inte grundas på förutfattade meningar. 
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Han är väldigt saklig, han är väldigt rak. Han pratar mycket om siffror och 

tar inte för givet att jag har ohälsosamma värden för att jag är tjock. 

När vårdpersonal uppfattar personens problem och tar det på allvar har det enligt 

informanterna ofta lett till vidare undersökningar och provtagningar för att ta reda på 

bakomliggande orsak. Informanterna beskrev hur problem de gått med i flera år, äntligen 

undersöktes och kunde lindras eller till och med botas. Informanterna beskrev det som att 

vårdpersonalen inte tog den lätta vägen och skyllde på informanternas övervikt utan 

undersökte bakomliggande orsaker och remitterade informanten vidare vid behov. 

Hon har inte överhuvudtaget tagit upp det, hon har gått igenom allting, hon 

har låtit, jag har skickats på massa olika tester för att kolla vad det är. Hon 

har inte en enda gång förutsatt att det beror på min övervikt och det visade 

det sig i slutändan att det gjorde det inte. 

Vårdpersonalen fick gärna ha ett holistiskt synsätt där de såg hur olika delar i informanternas 

liv hängde ihop och påverkade varandra, oavsett övervikten. Det var viktigt att vårdpersonal 

visade ett intresse i vårdmötet. Att bli tagen på allvar och bli bemött med respekt var det 

informanterna återkom till i intervjuerna.  

…att läkaren eller den vårdpersonal jag träffar faktiskt visar ett intresse av 

att ta reda på vad det är som är fel och att hjälpa mig med det här på ett bra 

sätt och som sagt inte bara avfärda det med att du bör röra på dig mer och 

gå ned i vikt. Helt enkelt bli tagen på allvar och bemött med respekt 

Det fanns tillfällen när även informanten själv antagit att symptom berott på övervikten och 

inte reflekterat över att det kunde ha haft andra orsaker. Det vanliga var då att vårdpersonalen 

stödde informantens uppfattning och inte gjorde några vidare undersökningar och det blev en 

aha-upplevelse att stöta på vårdpersonal som inte höll med och hade andra förklaringar till 

symptomen. 

Tror du kanske att det hänger ihop och vad kom först? Och jag bara, ja… 

det har jag inte ens tänkt på, att jag hade astma och inte riktigt orkade röra 

mig och då har jag haft astma i 20 år… 

Uppfattningen är att vårdens uppdrag är att hjälpa människor, inte att få dem att må sämre. 

Det såg som grundläggande bli sedd som människa i sin helhet. Det kunde också vara att 
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informanternas förväntningar var låga och de inte förväntade sig att få någon hjälp med sina 

besvär. När de sedan fick hjälp var det en bra vårdupplevelse. 

Och det är nog den bästa vårdupplevelse jag haft någonsin för jag trodde 

inte jag skulle få hjälp. 

Bli bemött som en diagnos 

Att inte bli tagen på allvar eller till och med bli ignorerad återkom när informanterna berättade 

om vårdmöten som inte varit bra. Många hade upplevelsen av att läkaren på bara några 

sekunder bestämt sig att personens övervikt är orsak till symptom och därför inte lyssnar 

vidare på vad personen har att säga. Informanterna kände att de ofta bara blev bedömda 

utifrån sin storlek och att det fanns en ovilja hos läkaren att utreda vidare.  

Det är så uppenbart att de redan har bestämt sig för varför man är sjuk. 

Informanterna uppgav att även tystnad kan uppfattas som att inte bli tagen på allvar. Det är 

inte alltid det som sägs utan kan också vara det som inte sägs som gör att personen känner att 

läkaren inte tar problemet på allvar. 

Jag blev ignorerad under väldigt, väldigt många år. 

Informanterna upplevde att deras hälsa påverkades negativt när de inte blev tagna på allvar. 

Detta ledde till en stor frustration hos informanterna, att de visste att något var fel men hela 

tiden fick höra att det endast berodde på övervikten och/eller att det skulle försvinna om de 

gick ner i vikt. Upplevelsen att behövt stå ut med hälsoproblem på grund av sin övervikt eller 

att hälsoproblem inte upptäcktes på grund av fokus på övervikten var återkommande i 

informanternas berättelser. 

Så det var en stor grej som missades för att man inte gick till botten med… 

Det kunde till och med vara så att sjukdom missades eftersom informanterna inte fått hjälp då 

det funnits en ovilja att utreda vidare relaterat till personens övervikt. Informanterna hade fått 

gå lång tid med besvär, upp till tio år, för att vården inte velat utreda besvären utan bara sagt 

att det berodde på övervikten. 

Men det där försvinner när du går ner i vikt har jag alltid fått höra. Sen gick 

jag ned i vikt men det försvann inte i benen/…/och då visade det sig att jag 

hade lymfödem. 
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För informanterna var det frustrerande och kränkande att de inte fick hjälp med sina 

hälsoproblem utan hela tiden fick höra att hälsoproblemen orsakades av deras övervikt och att 

problemen skulle försvinna vid en viktnedgång. Ibland upplevdes det som att deras problem 

utreddes först när de gått ned i vikt, trots att problemen från början inte orsakades av övervikt 

och inte blev bättre av viktnedgången. Ibland ledde hälsoproblemen till värre sjukdomar för 

att informanterna gått obehandlade så länge. 

…att mina hjärtklappningar berodde på övervikten, att min ångest berodde 

på övervikten, att min yrsel beror på övervikten, att mina muskelkramper, 

domningar, alla möjliga typer av stressymptom som jag har kommit med 

har av läkare efter läkare avfärdats som att de beror på övervikten. 

Det skapades en motvilja till att söka vård, när informanterna upplevde att oavsett vad de 

sökte för så fick de svaret att det berodde på deras övervikt. Informanterna valde ibland att 

vänta längre eller att inte söka alls för att de inte mäktade med det dåliga bemötandet. 

Det spelar ingen roll varför jag går till doktorn för det kommer alltid vara 

det som är orsaken, vad det än är. 

Att känna sig mindre värd 

Informanterna upplevde ibland skuld över att själv ha orsakat sin övervikt eller över att de 

fortsatte vara överviktiga. Denna känsla förstärktes av vårdpersonalens kommentarer. 

Vårdpersonalens skuldbeläggande ledde till att informanterna kände sig mindre värda som 

människor och ibland upplevde att de inte var lika välkomna att söka vård. 

Skuldbeläggande 

Informanterna återkom till bilden av den överviktige och hur den påverkade hur de kände sig 

men också hur de upplevde vårdsituationen. De uppgav att i negativa vårdsituationer så kunde 

vårdpersonal utgå ifrån att de hade ett ohälsosamt leverne. 

Att man ligger på soffan och äter hamburgare och chips och dricker läsk. 

Informanterna uppfattade att vårdpersonalens syn på överviktiga är att de är karaktärslösa och 

svaga individer, som själva orsakat sin övervikt. Detta gjorde också att de i en vårdsituation 

hamnade i ett upplevt underläge, de kom med sina problem till vården och fick tillbaka att det 

var deras eget fel eftersom de valt att bli överviktiga.  
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Man tycker att det är en svag person eller tycker det är väl bara att skärpa 

sig. 

Mötet med vården i dessa situationer gjorde att informanterna kände sig mindre värda som 

människor. Genom att förutsätta att de skulle bli dåligt bemötta eller inte skulle få hjälp 

försökte informanterna förbereda sig inför vårdsituationen.   

Däremot så har jag ju alltid vetat att ok, nu kommer jag känna mig lite 

tilltufsad efteråt. Det är ju inte så kul innan, för man vet ju alltid vad de 

kommer säga 

Skuldbeläggandet handlade inte bara om bemötandet från vården utan också samhället i stort. 

Att vara överviktig i samhället var en utmaning i sig som bara det kunde vara svårt nog. 

Tjock lika med inte lika bra och inte lika värdefull. 

Det framkom också att bemötandet från vårdpersonal under barndomen kunde ha stor 

påverkan på informanternas självbild. Att som vårdpersonal skuldbelägga barn/ungdomar 

och/eller utsätta dem för kränkande behandling på grund av deras övervikt sågs som extra illa. 

Utseende är så himla centralt i den åldern så jag tror att det värsta 

vårdbeteendet, eller det värsta vårdbemötandet man kan få är just i den 

osäkra åldern och någonting som är utseenderelaterat. Det är precis lika 

illa som att säga till någon så här. Du är ful. För det är det man säger. 

Även om man inte förstår hur illa det är. 

Skuldkänslor 

Informanterna talade också om sin egen känsla av skuld och hur de kunde skuldbelägga sig 

själva. Det handlade dels om att de kunde skuldbelägga sig själva för att de var överviktiga 

eller att de fortsatte vara överviktiga, dels att de upplevde att de själva orsakat de problem 

som drabbade dem på grund av övervikten. I vårdsituationen önskade informanterna att 

vårdpersonalen skulle känna av hur informanten kände, fråga hur hen tänkte runt situationen. 

Det skapade stor ångest hos informanterna när de redan skuldbelagt sig själva och blev 

skuldbelagda ännu en gång i vårdmötet. 

Jag hade ju redan skyllt mig själv för det flera gånger. 

Informanterna fick ibland känslan att de inte var lika välkomna som andra att söka vård. De 

upplevde att de inte var lika mycket värda eller inte hade lika stor rätt att söka vård på grund 
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av sin övervikt. Vårdpersonalens skyll-dig-själv-mentalitet förstärkte den egna känslan av att 

skuldbelägga sig själv. När vårdpersonalen uttryckt att informanten själv orsakat sina problem 

genom sin övervikt kunde det leda till att informanten skuldbelade sig själv framgent. 

Då kände jag skuld och jag kände mig så dålig för att jag fortsatte vara 

tjock. 

Att bli hjälpt eller hånad 

Informanterna upplevde att skillnaden mellan ett bra och ett dåligt bemötande berodde på hur 

väl kommunikationen fungerade med vårdpersonalen. Det är viktigt att vårdpersonal lyssnar 

till det patienten säger och inte avfärdar det som sägs på grund av att patienten är överviktig. 

Vårdpersonal får gärna framföra överviktens betydelse relaterat till symptom och sjukdom i 

de fall den är relevant. Dock ska det sägas på ett respektfullt och ödmjukt sätt. 

Kommunikation sker inte bara verbalt, utan även kroppsspråk kommunicerar. Detta påtalades 

av informanterna som uppgav att även tystnad, att undvika ögonkontakt och hur vårdpersonal 

tog i patienten påverkade upplevelsen av bemötandet. 

Ett dynamiskt vårdmöte 

I ett bra vårdmöte var kommunikationen central. Ett jämställt samtal där informanterna förde 

en dialog med vårdpersonalen, kunde framföra sina bekymmer och få respons på dessa. 

Vårdpersonalen fick gärna repetera det personen sagt för att säkerställa att mottagaren förstått 

det sändaren ville säga. Välmenande råd utan bakomliggande kunskap om personen var inte 

välkomna. 

Så jag tror att neutralitet är viktigt/…/det är lite som i sociala situationer att 

man inte ska mena så mycket väl så man kommer med välmenande råd som 

kanske inte är efterfrågade eller kanske behövs, utan man förhåller sig 

sakligt till situationer. 

Informanterna ville gärna att vårdpersonalen tog upp deras övervikt där det var relevant, om 

till exempel en sjukdom kunde bli bättre av en viktnedgång. Detta var en viktig del i ett bra 

vårdmöte. 

Det handlar inte om att ingen får säga till mig att jag är tjock, jag är varken 

blind eller dum i huvudet, jag vet att jag är tjock. 

Informanterna uttryckte även att de gärna ville veta om åkomman de drabbats av kunde bero 

på övervikt, eller om symptom kunde bli bättre av en viktnedgång om det faktiskt var så. Det 
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som var viktigt var hur det sas, informationen skulle vara saklig och utan värdering och det 

var viktigt med attityd och tonläge. 

Han har konstaterat att, visst, det här skulle bli bättre om du gick ner i vikt 

men han har aldrig sagt, jag kan inte göra något mer för att du är tjock och 

får skylla dig själv. 

Ett odynamiskt vårdmöte 

Informanterna beskrev situationer där de sökt för andra hälsoproblem men istället fått 

information om viktoperationer, oftast utan frågor om deras hälsostatus i övrigt. Dels 

upplevde informanterna det som negativt i sig att få den informationen när de sökte för andra 

åkommor, dels var det sättet informationen gavs ut på, att vårdpersonalen utan några övriga 

frågor och kunskap om personernas övriga hälsostatus föreslog operation. 

Och sedan hade han en hög med såna här informationsbroschyrer om 

gastric by pass som han lyckligt tryckte flera i näven på mig. 

Att föreslå viktoperationer som enda lösning på övervikten ifrågasattes av informanterna. De 

upplevde övervikten som ett komplext problem där en del av orsakerna inte var rent fysiska. I 

och med detta var lösningen inte enbart att operera. 

Och jag tycker att det är fel att operera i magen, när det är ett problem man 

har i huvudet egentligen. För ofta så är det att man behöver ändra sitt 

levnadssätt och man kanske behöver få prata med en psykolog eller... 

komma vidare på ett annat sätt. 

Alla informanter uttryckte tydligt att de var mycket medvetna om att de var överviktiga men 

att de upplevde att vårdpersonal bemötte dem som att de själva inte skulle veta om att de var 

överviktiga. Detta skapade en frustration hos de intervjuade då de kände sig behandlade som 

mindre vetande. När information om övervikt eller fetma gavs tyckte informanterna att det var 

viktigt att vårdpersonalen individanpassade denna information. Att informationen anpassades 

till vem som satt i rummet, vad hen hade för förutsättningar och hur hen mådde. Om detta inte 

gjordes kunde det få negativa konsekvenser. 

Jag var rätt psykiskt instabil kan man lugnt säga, jag hade något som sedan 

utvecklades till ett självskadebeteende, jag hade redan något som mina 

läkare idag skulle kalla för bulimi och att då smacka någon i ansiktet med 
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att man har fetma och säga det på ett sådant negativt sätt utan att ens veta 

om hur jag mår… 

Informanterna beskrev situationer där känslan av att inte bli lyssnad på infunnit sig och där 

bemötandet från vårdpersonalen hade varit väldigt negativt. Det hände att vårdpersonal inte 

tog i ordentligt när de genomförde fysiska undersökningar och att informanterna då fick påtala 

det för vårdpersonalen. Det kunde vara vårdpersonal som inte hälsade på personen, inte tittade 

personen i ögonen under samtalet eller kom med hånfulla kommentarer.  

Då tittar han upp på mig och så fnös han till lite så här hånfullt, ja, det är ju 

alla tjockas dröm att de har något problem med sköldkörteln så det ska du 

inte fundera på tycker jag. 

Informanterna efterlyste mer utbildning för vårdpersonal i den komplexitet fetma innebär. En 

del av det dåliga bemötandet antogs bero på att vårdpersonalen inte hade kunskapen och 

fyllde ut sina kunskapsluckor med eget tyckande. 

Jag tror att det har med okunskap att göra. Jag läste någon liten artikel i, 

jag tror det var Icakuriren, att läkaren har tolv timmars utbildningstid, tolv 

timmar som handlar om kost och dieter. Det tyckte jag var ganska 

skrämmande när jag läste det men också att man kan få en förståelse för att 

det är mycket eget tyckande, att det inte är så ingående under de här 

lektionerna 

Informanterna upplevde att vårdpersonalen gärna informerade dem att de var överviktiga men 

sedan inte tillförde så mycket mer. Om informanterna sökte vård för sin övervikt eller för 

någon annan åkomma så var det inte ett konstaterande om att de var överviktiga det de 

behövde. 

Det hjälper ju inte bara att du berättar för patienten att den är tjock, det har 

ju ingen gått ner i vikt av! 

DISKUSSION 

Tre kategorier har identifierats, Att bli sedd som människa, Att känna sig mindre värd samt 

Att bli hjälpt eller hånad. Kategorin, Att bli sedd som människa, sammanfattar informanternas 

upplevelse av att bli tagna på allvar och respekterade samt motsatsen att inte bli lyssnade på 

och deras upplevelse av att vårdpersonal inte visar på vilja att hjälpa. Kategorin, Att känna sig 
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mindre värd, sammanfattar informanternas upplevelse av hur vården skuldbelägger dem och 

har förutfattade meningar om hur de lever sina liv men också informanternas skuld över sin 

situation och att kontakt med vården ofta innebär ökad skuldbeläggning. Kategorin, Att bli 

hjälpt eller hånad, beskriver informanternas önskan att få korrekt information utan värdering 

och otrevliga kommentarer om deras vikt, att bli bemötta som en människa med hjärta och 

hjärna som en del av ett bra vårdmöte. Kategorin beskriver också när ett vårdmöte inte blir 

bra, hur hånfulla kommentarer och information utan anpassning till den enskilda individen ger 

dåliga förutsättningar för ett jämlikt vårdmöte. 

Resultatdiskussion 

I bakgrunden låter vi Goffmans teori (2014) om stigmatisering utgöra vår teoretiska 

referensram. Att vara överviktig avviker från det som ses som ”normalt” i samhället och 

stigmatisering av personer med övervikt/fetma förekommer i samhället i stort. I vår bakgrund 

presenterar vi studier som visar att stigmatisering av personer med övervikt/fetma 

förekommer i primärvården och vad den stigmatiseringen kan leda till. Informanterna 

upplever stigmatisering både i vården och i samhället och den får informanterna att känna sig 

mindre värdefulla. Med tanke på vad stigmatisering kan leda till i form av negativa 

hälsokonsekvenser som i sin tur leder till ökade samhällskostnader bör arbetet med detta 

prioriteras i framtiden. 

I Sverige har få studier gjorts på området, i diskussionen nedan använder vi oss av Hansson, 

Ahlström och Rasmussens rapport från 2010 som undersökt om stigmatisering av personer 

med övervikt/fetma förekommer i hälso- och sjukvården. Vi använder oss även av Hansson et 

al. studie från 2011. Människor med övervikt/fetma ser sig själva som normala individer, med 

alla de känslor och behov andra människor också har. Enligt Goffman (2014) är det i 

diskrepansen mellan detta och vårdpersonalens uppfattning som stigmat uppstår. Att som 

ungdom bli utpekad som avvikande från normen är enligt informanterna extra sårbart, här 

finns det en viktig uppgift för skolhälsovården att se över hur sitt arbete med överviktiga barn 

och ungdomar. Att skuldbelägga eller stigmatisera den överviktiga ungdomen har väldigt 

negativa följder, något som informanterna också nämner i denna studie. 

I enlighet med Goffmans (2014) teori gällande stigmatisering av personer som sticker ut från 

normen och nedvärderas i samhället, visar resultatet på att personer med övervikt/fetma 

upplever att bemötandet från vårdpersonal ofta förstärker känslan av att vara mindre värd på 

grund av sin storlek. Kontakt med vårdpersonal innebar enligt dem en risk för stigmatisering 



 
18 

 

och minskad självkänsla. Detta överensstämmer med Sandman och Kjällströms (2015) 

uppfattning att den personliga värdigheten går förlorad vid dåligt bemötande. Vårdpersonal 

ska agera på ett sådant sätt som undviker kränkning och arbeta för att upprätthålla och stärka 

patientens identitet och värdighet. Vårdpersonalen som informanterna beskriver i denna studie 

har inte alltid arbetat på detta sätt. 

Kategorin, att känna sig mindre värd, visar på att stigmatisering uppstår då informanterna 

upplever att vårdpersonal har en förutfattad mening gällande deras leverne, att vårdpersonal 

utgår ifrån att informanterna är inaktiva och äter stora mängder ohälsosamma livsmedel. Detta 

i enlighet med Lewis et al (2011) uppfattning om att en stigmatisering sker när vårdpersonal 

ger uttryck för att överviktiga är personer som faller för lättja, frosseri och överkonsumerar 

ohälsosamma livsmedel. Vårdpersonalen måste fråga men också lyssna enligt våra 

informanter, det vill säga eftersträva en symmetrisk relation. Det går inte att veta vad 

informanten äter och hur genom att bara titta på denna, vårdpersonalen måste ta reda på fakta 

och agera utifrån det. 

Hansson, Ahlström och Rasmussen (2010) har i sin rapport undersökt om människor med 

fetma stigmatiseras i hälso- och sjukvården i Sverige. Tre grupper med normalvikt, moderat 

fetma samt svår fetma med totalt 5018 individer har fått fylla i en enkät med frågor om 

stigmatisering i hälso- och sjukvården, längd och vikt samt bakgrundsfrågor, enkäten 

genomfördes 2008. I en separat kvalitativ intervjustudie  (Hansson et al, 2011) intervjuades 10 

allmänläkare och 10 distriktssköterskor om sin uppfattning om människor med fetma och 

deras behandling. En uppfattning som vårdpersonalen hade var att det var deras uppgift att 

öka patientens medvetenhet om sin fetma och sin livsstil. Utifrån de intervjuer vi genomfört är 

detta inte något patienterna uppskattar, de är väl medvetna om sin fetma och uppskattar inte 

att vid varje besök bli påminda om att de är överviktiga. Att vårdpersonal beter sig som att 

personen med övervikt/fetma inte vet om att hen är överviktig uppskattas inte heller. Här 

verkar det finnas en diskrepans mellan den överviktiges uppfattning om sig själv och vad 

vårdpersonalen tror är den överviktiges uppfattning om sig själv. Enligt Major (2014) kan 

vårdpersonalens fokus på att öka den överviktiges medvetenhet om sin övervikt/fetma snarare 

leda till negativa hälsokonsekvenser med sämre resultat av viktminskande åtgärder och 

mindre motivation till träning som följd.  

Vidare framkommer det exempel i Hanssons et al studie (2011) på hur vårdpersonal använder 

sig av skrämseltaktik i mötet med patienter med fetma. Genom att skrämma patienten med de 
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sjukdomar hen kan drabbas av på grund av sin övervikt eller att hen skulle lämna sina barn 

föräldralösa hoppas vårdpersonalen kunna motivera patienten till en viktnedgång. Enligt 

Lewis et al (2011) är detta en inställning som ibland återfinns hos vårdpersonal men att 

skrämma eller stigmatisera patienten leder enligt Major et al (2014) snarare till viktuppgång 

och försämrad självkänsla hos den enskilde individen. Detta sågs även i Hansson et al. rapport 

(2011) där kvinnorna med svår fetma i högre grad gick upp i vikt om de upplevt 

stigmatisering i kontakt med vården. Informanterna i vår studie tar inte upp exempel på att de 

blivit skrämda av vårdpersonal men däremot hur de i samband med ett vårdmöte blivit 

informerade om att det de råkat ut för endast beror på övervikten och att det kan hända igen 

om de inte går ner i vikt vilket också uppfattas som en typ av skrämseltaktik. 

Både läkarna och distriktssköterskorna i Hanssons et al studie (2011) utryckte ett behov av att 

lära sig mer om övervikt, fetma och behandling i sin utbildning och fortbildning. Detta 

efterfrågades också av informanterna i vår studie, informanterna återkom till att det fanns en 

kunskapsbrist hos vårdpersonalen som påverkade bemötandet negativt. Forskning om vad 

övervikt beror på och hur det kan förebyggas pågår ständigt och det kommer nya rön med 

jämna mellanrum. Att ständigt hålla sig uppdaterad som vårdpersonal är nödvändigt men inte 

så lätt.  

Vårdpersonalen i Hansson et al studie (2011) beskriver hur arbetet lätt blir beroende av att det 

finns enstaka eldsjälar och att ett systematiskt arbete saknas. En del anser också att det inte är 

vårdens ansvar att förebygga fetma. I rapporten nämns också att nuvarande forskning visar att 

en varaktig viktnedgång med hjälp av de metoder som finns idag stannar på som mest tio 

procent vilket innebär att de flesta som är i kontakt med vården som överviktiga/med fetma 

kommer ha det framledes också. Det är också en utmaning för vården att förhålla sig till. 

Vårdpersonalen visade enligt Hansson et al (2011) en förståelse för det stigma många 

patienter bär på samtidigt som de bar på uppfattningen att patienter med fetma ofta saknar 

motivation, är lata och har ett undvikande beteende. Informanterna i denna studie hade 

uppfattat detta hos vårdpersonalen, att de uppfattas som lata och karaktärslösa av 

vårdpersonalen. Citaten i Hansson et al studie ligger i linje med detta, vårdpersonalen tror inte 

på att den överviktige äter så lite som hen säger, eller rör på sig som hen säger. Att inte bli 

trodd är otroligt svårt i en situation där patienten redan är i underläge. En av de intervjuade i 

Hansson et al studie uttrycker det som att när patienten avslöjas så slutar hen att komma till 

vården men enligt det som framkommit i denna studie kan det vara så att patienten inte dyker 
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upp igen för att hen inte blivit trodd. Enligt Lewis et al (2011) leder denna stigmatisering till 

att personer med övervikt/fetma undviker att delta i olika aktiviteter som skulle förbättra deras 

fysiska och psykiska hälsa. 

Hansson et al (2010) analys visar att det finns ett starkt samband mellan BMI-status och 

upplevd stigmatisering i vården. Hälften av alla kvinnor med svår fetma hade upplevt 

stigmatisering i hälso- och sjukvården mot cirka 20 procent av männen med svår fetma. 

Personer med svår fetma hade dubbel så stor sannolikhet att rapportera stigmatisering som 

personer med normalvikt. Sambandet mellan BMI-status och upplevd stigmatisering var 

starkare för personer under 45 år, personer med hög/medelhög utbildning och personer 

boende i storstad. Även Scimeca et al. (2016) lyfter fram överviktiga kvinnors ökade 

sårbarhet för stigmatisering jämfört med överviktiga män i den västerländska kulturen. 

Informanterna uppgav i intervjuerna samhällets nedlåtande syn på överviktiga och hur de 

upplevde stigmatisering inte bara i kontakt med vården utan även ute i samhället. 

Enligt Buxton och Snethen (2013) är kvinnor med kraftig övervikt i USA mer utsatta för 

stigmatisering i kontakterna med primärvården. Hansson et al skriver i sin slutsats att kvinnor 

med svår fetma (BMI över 35) är en särskilt utsatt grupp som i större grad utsätts för 

stigmatisering. Mot bakgrund av detta kan informanternas upplevelse i vår studie troligtvis 

överföras på upplevelsen många kvinnor med svår fetma har av primärvården. I vår bakgrund 

använder vi oss av den studie Buxton & Snethen (2013) genomfört i USA. Deras studie har 

liknande resultat som vår, kvinnorna vill bli sedda som individer, bli trodda och inte utsättas 

för hånfulla kommentarer eller skuldbeläggande. 

Enligt Gudzune, Bennet, Cooper och Bleich (2014) har tidigare studier visat att patienter som 

känner hög tillit för sin primärvårdsgivare i högre grad följer de medicinska råd de får. Det är 

alltså av yttersta vikt att överviktiga patienter får möjlighet att få förtroende för sin 

läkare/sjuksköterska. Genom en tillitsfull relation mellan patient och vårdgivare kan 

patienternas följsamhet till de råd de får ökas. 

Patienter som upplevde att de blev dömda på grund av sin vikt i primärvården hade en lägre 

tillit för sin primärvårdsgivare. Detta är enligt Gudzune et al (2014) farligt då det finns ett 

känt samband mellan låg tillit för sin primärvårdgivare och non-compliance hos patienten och 

detta kan i sin tur leda till lägre kvalitet på vården och större hälsoskillnader för patienter med 

fetma. Ur ett samhällsperspektiv är det självklart kostsamt att ha vård där patienter blir 

stigmatiserade och avstår från att följa de råd de får. Stigmatiseringen är förknippad med 
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negativa hälsokonsekvenser som leder till ökande kostnader. Det talas ofta i samhället om de 

kostnader övervikt och fetma för med sig, däremot inte om att stigmatisering av överviktiga i 

samhället och inom vården leder till sämre hälsa, ökade kostnader och sämre vård för denna 

patientgrupp. 

Khandalavala et al (2014) har i sin studie undersökt fördomar om fetma/övervikt hos 

primärvårdsgivare. Det visade sig att primärvårdsgivare som arbetat längre i högre grad hyste 

ogillande mot feta patienter, detta kan enligt författarna bero på att de som arbetat längre inte 

känner till nytillkommen kunskap om övervikt och dess komplexitet. Khandalavala et al 

(2014) kommer till slutsatsen att även om fördomar i hög grad florerar så leder inte dessa till 

att primärvårdsgivaren allmänt hyser ogillande mot patienter med fetma. Målet borde vara att 

ge varje patient ett bra bemötande och se dem som individer samt att hantera just deras 

individuella hälsobehov, utan att låta sina egna upplevelser och fördomar komma mellan. I 

inledningen i bakgrunden beskriver vi hur vårt etiska tänkande påverkar vårt förhållningssätt. 

Det informanterna beskriver i studien är exempel på hur de gått miste om vård och orsakats 

onödigt lidande, tvärtemot det etiska förhållningssätt Sandman och Kjellström (2015) 

beskriver att vårdpersonal ska arbeta utefter. Ur en etisk synvinkel är det skrämmande hur 

kränkningar och stigmatisering i vården får fortgå mot en patientgrupp som redan är 

stigmatiserad i samhället. Det finns en vilja hos vårdpersonal att lära sig mer och många är 

duktiga på att bemöta patienter med övervikt/fetma på ett bra sätt. Den här personalen skulle 

kunna lära ut hur de arbetar och vad som är ett bra bemötande men också handleda kollegor 

som behöver stöd. 

Dessa erfarenheter och studier från USA kan troligtvis i stor utsträckning överföras på våra 

svenska förhållanden. Informanterna i vår studie efterlyser just det Khandalavala et al (2014) 

kommer fram till i sin slutsats, utbildning och fortbildning av vårdpersonal behövs. 

Vårdpersonalen är medveten om att kunskapen saknas enligt Hansson et al (2011), samtidigt 

har de förutfattade meningar som enligt Khanalavala et al (2014) kan undvikas genom 

utbildning. Både patienterna och vårdgivarna tjänar på att vårdpersonalen blir bättre på att 

bemöta patienter med den komplexitet övervikt/fetma innebär. 

I resultatet framkommer informanternas upplevelse av att fetmakirurgi är det som ofta erbjuds 

i första hand vid behandling av fetma. Det är inte ovanligt enligt dem att vårdpersonal mer 

eller mindre säljer in det kirurgiska ingreppet som en enkel lösning på deras problem, ofta 

utan att de efterfrågat hjälp för sin fetma överhuvudtaget. Enligt Socialstyrelsen (2013) ser 
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man en ökning av antal fetmakirurgiska ingrepp framförallt hos unga vuxna kvinnor, frågan är 

om det kan vara för att de utsätts för mer påtryckningar av primärvården vilket är det 

informanterna i vår studie upplevt. Detta bör ställas i relation till att fler unga kvinnor än män 

väljer kirurgiskt ingrepp som behandling. Ur ett samhällsperspektiv är det problematiskt att 

operationerna görs under de här förutsättningarna, att vården skulle utsätta överviktiga unga 

kvinnor för påtryckningar som leder till att de känner sig tvingade att genomgå en operation 

för att bli accepterade och få den vård de behöver. Operation är ett kostsamt ingrepp och 

kanske skulle det vara lämpligt att försöka andra metoder, till exempel samtalsstöd eller 

livsstilsmottagning, om patienten efterfrågar det. 

Flera av informanterna har definierat sig som överviktiga sedan barndomen. Samtidigt som 

stort fokus ligger på att förebygga att barn och ungdomar blir överviktiga visar resultatet på 

att flera av informanterna har tydliga minnen av hur de har blivit illa bemötta av vårdpersonal 

redan som barn. Fokus har legat på deras vikt och antaganden om hur de äter och rör på sig 

medan lite hänsyn har tagits till deras psykiska hälsa. Enligt Mooney et al. (2016) och Stevens 

et al. (2016) finns det en korrelation mellan övervikt, stigmatisering och depression och enligt 

Scimeca et al. (2016) kan låg självkänsla leda till viktökning och stigmatisering. Salaheddin 

och Mason (2016) belyser unga vuxnas ovilja att söka vård för psykiska problem relaterat till 

oro för stigmatisering och det ska tilläggas att primärvården idag har svårigheter att upptäcka 

psykisk ohälsa med de metoder och verktyg som finns.  

Med den kunskapen borde mer fokus riktas mot barns psykiska hälsa och faktiska 

förutsättningar för den enskilda individen. Det gäller att stärka barnets tro på sin egen förmåga 

och absolut inte skuldbelägga barnet eller peka ut det som avvikande. 

Författarnas förhoppning är att studien ska leda till en större medvetenhet om situationen för 

personer med övervikt/fetma i primärvården och en större förståelse hos vårdpersonal för den 

här patientgruppen. Författarna hoppas också att studien ska leda till att personer med 

övervikt/fetma får en bättre vård och den vård de har rätt till. Eftersom både personal och 

informanter efterfrågar utbildning så är det något både läkarutbildningen samt 

sjuksköterskeutbildningarna behöver jobba med men det är också primärvårdens uppdrag att 

ständigt vidareutbilda sina medarbetare. 

Metoddiskussion 

Behov av antal intervjupersoner står i relation till studiens syfte och kan skifta beroende på 

den tid och de resurser som finns tillgängliga (Kvale & Brinkman, 2014). Målsättningen var 
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dock för författarna att få med en så bred intervjugrupp som möjligt med olika utbildning, 

bakgrund, ålder och familjesituation. Antalet informanter beräknades vara 5-10 i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014). Enligt Trost (2010) är inte antalet intervjuer avgörande utan det 

är innehållet i dem som avgör hur många intervjuer som behövs. Ett för stort antal intervjuer 

kan leda till att materialet blir svårt att hantera vilket gör att det blir svårare att skaffa sig en 

överblick. Efter några intervjuer började samma information återkomma. Det tillkom därefter 

mindre information för varje ny intervju och efter den åttonde intervjun upplevde författarna 

att de uppnått det som Trost (2010) kallar lagen om avtagande information. Detta innebär att 

informationsflödet är mättat och att fler intervjuer inte skulle tillföra någon ny väsentlig 

information. 

Genom att testa frågorna i intervjuguiden med en pilotintervju stärktes trovärdigheten i 

studien (Carlsson, 2012). Utifrån Granskär & Höglund-Nielsen (2012) var båda författarna 

aktiva genom hela processen och diskuterade och reflekterade över olika tolkningsmöjligheter 

vilket ökar tillförlitligheten och därmed trovärdigheten. Resultatet har tagits med i sin helhet 

och inga delar har uteslutits vilket också ökar trovärdigheten. Genom en väl beskriven 

analysprocess visas att resultatet äger trovärdighet. Genom att författarna gemensamt 

genomfört analysen och läst igenom intervjuerna ökar tillförlitligheten i resultatet (Lundman 

& Graneheim, 2012). När det inte fanns möjlighet för den ena författaren att närvara vid 

intervjun har den författaren fått lyssna på intervjun i efterhand för att öka studiens 

tillförlitlighet.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och 

situationer (Polit & Beck, 2016). Det som framkommit i vårt resultat är troligtvis inte 

överförbart på till exempel män, utan mäns upplevelse skulle behöva undersökas i en annan 

studie. Vi anser att vårt resultat visar att de upplevelser överviktiga kvinnor i andra delar av 

världen har av bemötandet i primärvården stämmer överens upplevelser överviktiga kvinnor i 

Sverige har. Det som framkommer i vårt resultat stöds av Hansson et al (2010) rapport, likväl 

som i de studier vi tagit upp i bakgrunden (Buxton & Snethen, 2013;Muennig et al, 

2006;Major et al, 2014; Lewis et al, 2011). För att underlätta läsarens bedömning av studiens 

överförbarhet har författarna strävat efter att ge en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling och analys (Lundman & Graneheim, 2012). För att öka överförbarheten är det 

inte hur många som säger samma sak som är viktigt utan att beskriva ett fenomen så rikt och 

så djupt som möjligt vilket författarna strävat efter (Rosberg, 2012). 
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Ett resultats giltighet handlar om hur sant ett resultat är. Resultatet anses giltigt om det lyfter 

fram de kännetecken är typiska eller representativa för det som var avsett att beskrivas (Long 

& Johnson, 2000). Genom att ge en noggrann beskrivning av urval och analysarbete samt 

använda oss av citat från intervjuerna ökar vi läsarens möjlighet att bedöma tolkningarnas 

giltighet. 

Studiens styrka är att resultatet stämmer väl överens med vad andra studier visat om 

överviktigas upplevelse av bemötandet i primärvården. Bredden på informanterna har gett en 

bredd i resultatet, informanterna var i olika åldrar, hade olika utbildning, olika civilstånd och 

vissa hade barn medan andra inte hade det. Materialet är genomarbetat med stöd av Granskär 

och Höglund-Nielsen (2012) och resultatet är noggrant redovisat med hjälp av citat för att 

stärka trovärdigheten och studiens giltighet. 

Enligt Lewis et al (2011) är det få överviktiga personer som utmanar i situationer då de 

upplever stigmatisering. Då författarna valt att rekrytera informanter från en grupp människor 

som tagit eget initiativ till att vara medlemmar i en internetgrupp för överviktiga är det möjligt 

att de inte kommit i kontakt med personer som upplever ämnet allt för känsligt att samtala om 

och viktig information då inte kommit författarna till känna. Det var också så att många i 

gruppen uttryckte en vilja att vara med och/eller tyckte att det var ett viktigt och aktuellt ämne 

men när det sedan kom till att boka in en intervju så kom de med olika anledningar till att inte 

vara med. Anledningen till detta tror vi kan vara att det kan upplevas som ett känsligt ämne. 

Det finns en vilja att belysa problematiken och lyfta problemet men samtidigt vågar inte alla 

ställa upp på en intervju om detta. 

En av studiens svagheter kan vara att vi endast intervjuat kvinnor. I gruppen där vi 

rekryterade finns inte män representerade och det kan tänkas att män har andra upplevelser av 

bemötandet av överviktiga i primärvården. Å andra sidan visar Hansson et al rapport (2010) 

att kvinnor med svår fetma upplever en högre grad av stigmatisering än män och Buxton och 

Snethen (2013) har i sin studie endast studerat kvinnor så i ett arbete på den här nivån är det 

lämpligt att begränsa urvalet. Däremot vore det absolut intressant att i fortsatta studier 

undersöka männens upplevelser. 

Att vi använde olika metoder vid intervjuerna kan ses som en annan svaghet. Vi ansträngde 

oss för att hitta informanter som vi kunde intervjua på plats men tyvärr fanns det inte 

tillräckligt många som kunde ställa upp inom den tidsram vi hade. Materialet i från de 

intervjuer vi genomfört via Skype skiljer sig dock inte från vårt övriga material så vi anser 
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inte att det påverkat resultatet att ha olika metoder vid intervjuerna. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver om datorstödda intervjuer men då endast om sådana som utförs textledes. De 

nämner nackdelar som att den kvalitativa intervjun då missar talspråk och gester men det har 

författarna fått med då vi intervjuat via Skype med webbkamera där vi sett informanten och 

informanten sett oss. Oates (2015) har i sin studie undersökt skillnader mellan intervjuer via 

Skype med intervjuer på plats. Oates har därefter jämfört sina resultat med andra studier på 

området. Det finns stora fördelar med att intervjua via Skype, det går att få en större 

geografisk bredd på ett säkrare, mer kostnadseffektivt och enkelt sätt. Det kan vara så att de 

som intervjuas via Skype påverkas annorlunda och tar andra beslut gällande sitt medgivande 

men detta kan undvikas genom att intervjuarna är noggranna med att fråga på samma sätt 

oavsett om intervjun sker ansikte mot ansikte eller via Skype. Samförstånd, samarbete och 

konfidentialitet kan uppnås i användandet av Skype.  

Den ena författaren är själv aktiv i grupper för kroppsacceptans och andra forum för 

överviktiga. Det kan ha bidragit till att det blev lättare att rekrytera informanter från den 

slutna internetgruppen och att de kände en annan trygghet i intervjusituationen och därmed 

bidrog med mer information. Författaren har under intervjuerna försökt inta en väldigt neutral 

hållning och inte låta sin förförståelse påverka intervjusituationen. Genom att författarna varit 

två genom hela arbetet och att den andra författaren inte besitter denna förförståelse anser 

författarna att de ökat tillförlitligheten som annars kunnat påverkas av den ena författarens 

förförståelse. Samtidigt kan det vara så att det hade varit svårt för två utomstående författare 

att få tillgång till de informanter vi intervjuat. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) bör forskare innan de genomför en studie fråga sig vilka 

goda effekter undersökningen får. Intervjuerna har inneburit att informanterna öppet fått 

berätta om svåra situationer de varit med om och därigenom blottat sin sårbarhet. Samtidigt 

har informanterna uttryckt tacksamhet över att detta problem uppmärksammats och att det 

funnits ett intresse för att skapa en mer jämlik vård vilket denna studie hoppas kunna bidra 

till. 

Fortsatta studier 

Det är alltid svårt att avgränsa en studie och i vårt material kom det fram en del som inte var 

relaterat till primärvården. Utifrån perspektivet vad överviktiga kvinnor upplever vore det 

intressant att undersöka överviktiga kvinnors upplevelse av mödravården. Gällande 

bemötande av överviktiga i primärvården är det självklart männens perspektiv som vore 
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intressant att undersöka och jämföra eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns 

upplevelser av bemötandet. En annan del som vore intressant att undersöka och utveckla är ett 

utbildningsmaterial för primärvården där dels orsaker och behandling för övervikt framgår 

men också tydliga riktlinjer för ett bra bemötande. Ett större fokus på hela patienten där 

hänsyn tas till hur patienten mår, hur just den här patienten vill arbeta runt sin övervikt (om 

hen vill det) och hur bemötandet i övrigt kan optimeras. 

Slutsats 

Patienter med övervikt/fetma upplever bemötandet i primärvården olika. När de beskriver bra 

vårdmöten beskriver de vårdpersonal som lyssnar, utreder vidare och inte förutsätter att alla 

problem beror på övervikten. När de beskriver vårdmöten som inte blivit bra beskriver de 

skuldbeläggande vårdpersonal som inte lyssnar, kommer med hånfulla kommentarer och som 

sätter diagnos efter en blick på patienten. De beskriver vårdgivare som i varje given situation 

fokuserar på övervikten utan att ta hänsyn till andra faktorer eller hur patienten mår.  

Det behövs vidare studier och utbildning av vårdpersonal i den komplexitet som övervikt 

innebär. Ett bättre bemötande i vården skulle kunna öka dessa patienters möjlighet till 

förbättrad hälsa och kunna minska sjukvårdskostnaderna. Diskriminering på grund av vikt är 

förknippat med negativa hälsokonsekvenser. 
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BILAGA I 

Intervjuguide 

 

Allmänt 

 Vad arbetar du med? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur ser din familjesituation ut? 

 Hur länge har du själv definierat dig som överviktig? 

Vårdupplevelsen 

 Kan du berätta om en vårdupplevelse som var bra? 

 Vad var det som gjorde den bra? 

 Kan du berätta om en vårdupplevelse som inte varit bra? 

 Vad var det som gjorde att det inte var bra? 

 Har du någon uppfattning om vad det är som påverkar hur du blivit bemött som 

överviktig i primärvården? 
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BILAGA II 
 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie om bemötandet av överviktiga i primärvården 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska vid Uppsala universitet vid 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och nu skriver vårt examensarbete om 

bemötandet av överviktiga i primärvården. Vi söker både personer med bra erfarenheter och 

personer med dåliga erfarenheter som kan tänka sig att ställa upp på en intervju i Stockholm 

eller Uppsala med omnejd.  

Kan du tänka dig att ställa upp så skicka gärna ett meddelande här eller maila 

smslinder@gmail.com. Har du frågor kan du skriva här nedan eller skicka meddelande. 

Då vi strävar efter att intervjua en så varierande grupp som möjligt får du gärna bifoga lite 

bakgrundsinformation om dig själv. 

Studenter: Susanne Arnetz Linder och Linda Svensson 

Handledare: Cecilia Arving 

Titel: Intervjustudie om hur patienter med övervikt/fetma upplever bemötandet i 

primärvården.

mailto:smslinder@gmail.com
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