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Nyckelord 

Obesitas, personal-patient relationer, social stigma, vårdlidande. 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Viktstigma är negativa attityder, fördomar eller stereotyper om individer som har 

övervikt eller obesitas och som leder till särbehandling. Patienter med obesitas rapporterar om 

negativa erfarenheter kopplat till deras kroppsvikt. Den teoretiska utgångspunkten i 

examensarbetet var det vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande. 

Syfte. Syftet var att ta reda på och beskriva patienten med obesitas erfarenheter av 

vårdpersonalens bemötande. 

Metod. Examensarbetet var en litteraturstudie med systematisk ansats där kvalitativa studier 

utförda inom mödra- och förlossningsvården bearbetades och analyserades. 

Resultat. Syntesen delades in i två teman. Dessa teman var neutrala eller positiva erfarenheter 

samt negativa erfarenheter. De negativa erfarenheterna handlade om förutfattade meningar, 

icke-individanpassad vård, att inte bli tillfrågad, att bli tvingad, att bli nekad, att rådgivning 

uteblev eller inte var hjälpsam samt erfarenheter av att bli anklagad, utskälld och hånad. 

Slutsats. Bemötandet av patienten med obesitas behöver ske med respekt för människovärdet 

och vården baseras på patientens individuella förutsättningar och behov. Den perioperativa 

vården behöver göra studier i hur patienter med obesitas bemöts inom deras verksamhet. 

Samhällets, hälso- och sjukvårdens och individens syn på patienter med obesitas behöver 

belysas ytterligare.  
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INLEDNING 

Teoretisk utgångspunkt 

På en operationsavdelning befinner sig patienten i en utsatt situation där kroppen är 

försvarslös och patienten är tvungna att förlita sig på att vårdpersonalen vill dem väl. 

Operationssjuksköterskan träffar människor med olika typer av kroppar och dessa kroppar 

behöver behandlas med värdighet (Martinsen, 2012). Patienter med obesitas har erfarenheter 

av dåligt bemötande inom hälso- och sjukvården (Sobczak, Leoniuk & Rudnik, 2020) och 

detta examensarbete kommer att belysa patienten med obesitas erfarenheter av bemötande 

utifrån det vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande. Lidande som uppstår i vårdsituationen 

mellan patient och vårdare kallas för vårdlidande. Vårdlidande är onödigt mänskligt lidande 

som kan förebyggas. Vårdare utsätter patienter för vårdlidande omedvetet och detta beror på 

avsaknad av reflektion och bristande kunskap om människans lidande. För att förklara i vilka 

situationer vårdlidande uppstår delas begreppet in i kategorierna: kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård eller icke-vård (Eriksson, 

2018). 

 

Vårdlidande - kränkning av patientens värdighet 

Patienten upplever vårdlidande när patientens värdighet kränks. Kränkning av patientens 

värdighet kan ske genom direkta eller abstrakta handlingar. En direkt handling är till exempel 

när vårdaren negligerar patienten eller inte skyddar patienten vid vårdsituationer som är 

intima. Kränkningen kan även ske mer abstrakt genom att vårdaren har en bristande etisk 

hållning och inte ser patienten som en människa (Eriksson, 2018). 

 

Vårdlidande - fördömelse och straff 

Vårdlidande uppstår när patienten upplever fördömelse och straff. Fördömelsen har sin grund 

i uppfattningen om att vårdaren avgör vad som är rätt eller fel med patienten. Exempel på 

detta är när vårdaren tar beslut utan att ta hänsyn till patienten eller när vårdaren har en syn på 

hur en idealpatient borde vara. När patienten inte lever upp till förväntningen av att vara 

idealpatient kan patienten känna av fördömelse. Straff kan upplevas när vårdaren inte ger 

omsorgsfull vård eller nonchalerar patienten (Eriksson, 2018). 
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Vårdlidande - maktutövning 

När vårdaren utövar sin makt kan vårdlidande uppstå. Att inte ta patienten på allvar är ett sätt 

för vårdaren att utöva makt. När patienten inte blir tagen på allvar kan en känsla av 

maktlöshet uppstå. Ett annat sätt att utöva makt är att tvinga patienten att handla mot sin vilja. 

Ett sätt att tvinga patienten att handla mot sin vilja är genom konkreta tvingande handlingar 

eller genom att ha en viss attityd som gör att patienten känner sig tvingad att handla mot sin 

vilja (Eriksson, 2018). 

 

Vårdlidande - utebliven vård eller icke-vård 

Att en patient upplever utebliven vård beror på vårdarens bristande förmåga att se och 

bedöma vad en patient behöver. Utebliven vård kan handla om allt från mindre förseelser och 

slarv till medveten vanvård. Icke-vård uppstår när vårdaren inte utför vård eller där den 

vårdande dimensionen saknas (Eriksson, 2018). 

 

Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 

BMI (Body Mass Index) är ett mått som ger en uppskattning av mängden kroppsfett hos en 

individ och som baseras på individens längd och vikt. Ett BMI som är lika med eller över 30 

klassas som obesitas (Weir & Jan, 2020). Viktstigma är negativa attityder, fördomar eller 

stereotyper om individer som har övervikt eller obesitas och som leder till särbehandling. 

Viktstigma förekommer inom bland annat familjen, skolan, arbetsplatsen och hälso- och 

sjukvården (Puhl, Moss-Racusin, Schwartz, & Brownell, 2008; WHO, n.d.). En studie visar 

att intensivvårdssjuksköterskor har negativa attityder om patienter med obesitas men den 

påverkar inte deras beteende mot patienten (Robstad, Westergren, Siebler, Söderhamn & 

Fegran, 2019). 

Individer med obesitas rapporterar i högre grad att de har blivit diskriminerade av hälso- och 

sjukvården än individer med normalt BMI (Gupta, Bombak, Foroughi & Riediger, 2020). En 

polsk studie undersökte patienter med obesitas erfarenheter av bemötande från vårdpersonal. 

Studien visar att 82,6 % av patienterna har upplevt dåligt bemötande från vårdpersonal på 

grund av deras vikt. Det dåliga bemötandet kommer vanligtvis från läkare (90%) och 

sjuksköterskor (51%) och visar sig oftast som obehagliga och dömande kommentarer (81%) 

kopplat till patienternas vikt (Sobczak et al., 2020).  
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Konsekvenserna av viktstigma är många. En individ som förväntar sig eller upplever 

viktstigma inom hälso- och sjukvården kan känna stress, kan undvika att söka vård, ha misstro 

till vårdpersonalen eller inte följa givna ordinationer (Phelan et al., 2015). Att uppleva 

viktstigma påverkar individens fysiska och psykiska hälsa negativt. En systematisk 

översiktsstudie sammanställde kvantitativa studier som handlade om sambandet mellan 

viktstigma och fysisk och psykisk hälsa hos vuxna individer med övervikt eller obesitas. 

Resultatet av studien visar att individens upplevelse av vikstigma har samband med obesitas, 

diabetes, kortisolnivå, oxidativ stress, C-reaktivt protein, ätstörningar, depression, ångest, 

negativ kroppsbild samt dålig självkänsla (Wu & Berry, 2018). 

Att utsätta en patient för viktstigma är att kränka patientens människovärde och värdighet. 

Enligt Brandheim (2017) är viktstigma konstruerad av samhället och hålls vid liv av att 

kunskap om individer med obesitas framställs på ett okunnigt sätt, att kunskapen används på 

ett oetiskt sätt samt att individen med obesitas har en ökad benägenhet till självdiskriminering. 

Det finns till exempel en allmän syn att individer med obesitas är sjuka men i en studie av 

Brandheim (2017) motbevisas detta. Det finns ingen linjär koppling mellan BMI och 

rapportering av psykisk ohälsa. Vid ett BMI på över 35 ökar rapportering av psykisk ohälsa 

något. 

 

Problemformulering 

Det finns en övergripande kunskap om att patienter med obesitas har negativa erfarenheter av 

bemötande inom vården samt vilka konsekvenser dåligt bemötande har på patientens fysiska 

och psykiska hälsa. Det saknas specifik kunskap om patienten med obesitas levda erfarenheter 

av bemötande inom den perioperativa vården. Viktstigmats inverkan på patienten behöver 

åskådliggöras för hälso- och sjukvården och samhället för att förebygga ohälsa och förbättra 

vården av patienter med obesitas. Ett steg för att belysa viktstigma är att beskriva patienten 

med obesitas erfarenheter av vårdpersonalens bemötande. 

 

Syfte 

Syftet var att ta reda på och beskriva patienten med obesitas erfarenheter av vårdpersonalens 

bemötande. 
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METOD 

Design 

Examensarbetet är en litteraturstudie med systematisk ansats (Rosén, 2017). 

 

Sökstrategi 

För att hitta en lämplig sökstrategi i databasen PubMed rådfrågades vid två tillfällen en 

bibliotekarie. Motivet till att enbart använda en databas var att sökningen av artiklarna ska 

kunna replikeras samt att resultatet av studien skulle baseras på sex artiklar. Avancerad 

sökning gjordes i PubMed. Valet av sökord och MeSH-termer samt kombinationen av dessa 

presenteras i tabell 1. Resultatet av sökningen blev 156 artiklar. Artiklarna som inkluderades 

skulle vara av kvalitativ design, vara originalartiklar, ha patientperspektiv, handla om övervikt 

eller obesitas samt baseras på vuxna deltagare. Urvalet av artiklarna började med att titlarna 

lästes igenom. Abstracten lästes på titlarna som hade inklusionskriterierna. Av 156 artiklar 

valdes fem artiklar ut efter att titlar och abstract hade lästs igenom. En artikel valdes ut från 

listan “cited by” med anledning av att det var brist på kvalitativa originalartiklar utifrån den 

vuxna patientens perspektiv samt artikeln hade en intressant titel. En artikel exkluderas efter 

att artikeln hade lästs igenom och granskning av kvaliteten hade utförts. Den exkluderade 

artikeln hade två deltagare med undervikt samt att resultat var otydligt beskrivet. För att 

kompensera den exkluderade artikeln valdes en annan artikel från sökresultatet. 
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Tabell 1. Sökmatris. 

Söknr Sökning Fält Träffar Kommentar 

1 
Overweight OR Obesity OR Body 

Mass Index 
MeSH 306,347  

2 
Overweight OR Obes* OR Body 

Mass Index OR BMI OR Bariatric 
title/abstract 512,430  

3 1 OR 2  573,029  

4 
Professional-Patient Relations OR 

Weight Prejudice OR Social Stigma 
MeSH 153,473  

5 

”Professional-Patient Relations” OR 

prejudice* OR stigma* OR 

discriminat* 

title/abstract 289,962  

6 4 OR 5  433,976  

7 

Health Personnel OR Nursing staff 

OR Nurses OR Perioperative Nursing 

OR Perioperative Period OR 

Perioperative Care 

MeSH 777,676 
 

 

8 
Nurse* OR Worker* OR Personnel* 

OR Professional* OR Perioperative*  
title/abstract 911,123  

9 7 OR 8  1,484,835  

10 

“Patient* experience*” OR “patient* 

view*” OR “patient* report*” OR 

“patient* account*” OR “patient* 

perception*” OR “patient 

satisfaction” OR qualitative 

title/abstract 347,515  

11 3 AND 6 AND 9 AND 10  156 

6 artiklar 

1 artikel via 

“cited by” 

 

Bearbetning och analys 

Granskningen av artiklarnas syfte, urval, datainsamlingsmetod, analys och resultat utfördes 

med hjälp av en granskningsmall utformad av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 

[SBU] (SBU, 2020a) och tillhörande vägledning (SBU, 2020b; 2020c). Syftet för studien 

skulle vara väldefinierat. Eventuell teoretisk ram skulle vara relevant. Urvalet av deltagare 

skulle vara relevant och tydligt beskrivet. Resonemang om forskningsetik, kontext och 

relationen mellan deltagare och forskare skulle föras. Datainsamlingen och analysen skulle 

vara relevant och tydligt beskriven. Författarnas förförståelse skulle finnas med samt att 

resultatet skulle vara logiskt och begripligt. Efter att alla kriterier hade granskats gjordes en 
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total bedömning av kvaliteten. Termerna ”hög”, ”medelhög” och ”låg” användes när den 

totala bedömningen av artiklarnas kvalitet gjordes. Artiklarna som inkluderades i denna 

litteraturstudie skulle vara av ”medelhög” eller ”hög” kvalitet. 

Analysen av artiklarnas resultat gjordes med hjälp av en syntes beskriven av Evans (2002). 

Första steget i syntesen var att läsa igenom artiklarnas resultat ett flertal gånger. Därefter 

samlades nyckelfynden från varje artikel i ett Word-dokument. Teman identifierades och 

nyckelfynden kategoriserades under de olika teman. Därefter identifierades subteman. Teman 

och subteman granskades för att leta efter likheter och olikheter i texten. De olika teman 

jämfördes med originalartiklarna för att kontrollera att de stämmer någorlunda överens med 

varandra. Analysen sammanställdes och presenterades i examensarbetets resultatdel med 

teman och subteman som rubriker. Under varje rubrik återgavs exempel från 

originalartiklarna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Detta examensarbete tog hänsyn till att artiklarna som inkluderas i examensarbetet skulle ha 

gjort noggranna etiska överväganden eller fått tillstånd från etisk kommitté. Alla artiklar i 

examensarbetet redovisades samt att resultat som både stöder och inte stöder författarens 

antaganden togs med i examensarbetet (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna som ingick 

i litteraturstudien var på engelska och detta medförde risken att texterna tolkades fel på grund 

av att engelska inte behärskades fullt ut av författaren. Dessutom fanns risken att 

litteraturstudien utfördes på ett felaktigt sätt på grund av oerfarenhet och okunskap 

(Kjellström, 2017). 

 

RESULTAT 

Samtliga sex studier var av kvalitativ design där kvinnliga patienter med obesitas från mödra- 

eller förlossningsvården intervjuades angående deras erfarenheter av hälso- och sjukvården. 

En artikel var av hög kvalitet och fem artiklar var av medelhög kvalitet. En sammanställning 

av artiklarnas syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitet presenteras i bilaga 1. Resultatet av 

syntesen presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Syntesens teman och subteman. 

Tema 
Neutrala eller positiva 

erfarenheter 
Negativa erfarenheter 

Subtema 
Professionell som ser 

människan bakom vikten 

Förutfattade meningar och icke-

individanpassad vård 

Utan samtycke och att bli tvingad 

Att bli nekad 

Att bli anklagad, utskälld och hånad 

Utebliven eller icke-hjälpsam 

rådgivning 

 

Neutrala eller positiva erfarenheter 

Professionell som ser människan bakom vikten 

Det fanns patienter med obesitas som berättade om neutrala erfarenheter (Lauridsen, Sandøe 

& Holm, 2018) eller positiva erfarenheter av mötet med vårdpersonalen. Det betraktades som 

positivt när vårdpersonalen såg patienterna som unika individer, såg bortom kroppsvikten, 

visade genuint intresse, tog hänsyn till önskemål samt visade respekt för patienten (DeJoy, 

Bittner & Mandel, 2016; Dieterich et al., 2021; Thorbjörnsdottir, Karlsen, Dahl & Røseth, 

2020). I exemplet nedan illustreras en händelse där vårdpersonalen inte la värde i patientens 

kroppsvikt utan såg en unik individ som behövde hjälp med amningen: 

 

“The breastfeeding lady didn’t see my weight, she saw me, a mom who needed 

help breastfeeding to get her baby to eat better. I don’t feel they should be 

aware of - I mean that sort of thing [my size]. The only thing they were 

concerned about me with the breastfeeding was my medication. And I think 

that’s a good thing” (Dieterich et al., 2021). 

 

Negativa erfarenheter 

Patienterna berättade om en bred variation av negativa händelser som var kopplade till deras 

kroppsvikt. De negativa händelserna i mötet med vårdpersonalen handlade om förutfattade 

meningar, icke-individanpassad vård, att inte bli tillfrågad, att bli tvingad, att bli nekad, att 

rådgivning uteblev eller inte var hjälpsam samt att bli anklagad, utskälld och hånad. 
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Förutfattade meningar och icke-individanpassad vård 

Det fanns vårdpersonal som såg patienterna med obesitas som en homogen grupp och detta 

resulterade i vård som inte var individanpassad. Patienterna berättade även att vårdpersonal 

hade förutfattade meningar om individer med obesitas. Detta kunde yttra sig i att vårdpersonal 

gav rådet att sluta äta godis till en patient som inte åt godis eller att vårdpersonal ansåg att 

individer med obesitas var sjukare än andra och utförde ökat antal kontroller i form av 

blodprov och blodtrycksmätningar trots att tidigare testresultat varit bra (DeJoy et al., 2016; 

Dieterich et al., 2021; Lauridsen et al., 2018; Lindhardt, Rubak, Mogensen, Lamont, & 

Joergensen, 2013; Thorbjörnsdottir et al., 2020). Nedan följer ett exempel på en patients 

erfarenhet av att genomgå flera undersökningar: 

 

“You get tested so many times, and everything was always really good—blood 

pressure, blood sugar . . . everything was always really great, so you know, it 

was a little rude” (Thorbjörnsdottir et al., 2020). 

 

Utan samtycke och att bli tvingad 

Det förekom att vårdpersonal hade skickat remiss till en specialistmottagning eller att 

vårdpersonal hade pratat med närstående angående patientens vikt utan patientens tillåtelse. 

Det fanns även berättelser som handlade om att patienten kände sig tvingade att gå med på 

viss typ av undersökning eller behandling (Lindhardt et al., 2013; Thorbjörnsdottir et al., 

2020). En händelse handlade om en kvinna som fick en epiduralkateter trots att hon inte ville 

det: 

 

“They said, “Because you are obese and follow this programme, we are 

required to insert an epidural catheter in you now . . . We are not required to 

give you the analgesics, but we need to put in the needle . . . Because very often 

one doesn’t have the stamina to complete the birth without it and that’s why it’s 

better to have it in place as soon as possible” . . . I feel that kind of sucks 

because . . . I didn’t want that needle, I was a little afraid of it” 

(Thorbjörnsdottir et al., 2020). 
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Att bli nekad 

Patientens kroppsvikt utgjorde ett hinder för att få önskemål uppfyllda. Nedan visas ett 

exempel då patientens önskemål om viss behandling nekades med anledning av kroppsvikten: 

 

“Unfortunately, my weight became an issue for them [mid-wifery practice] and 

I was not going to be able to have the birth that I was interested in having with 

them and they politely told me that I would have to seek out a high-risk OBGYN, 

then gave me a reference to one” (DeJoy et al., 2016). 

 

Att bli anklagad, utskälld och hånad 

Det förekom att patienterna blev anklagade, utskällda och hånade på grund av kroppsvikten 

(Atkinson & McNamara, 2017; DeJoy et al., 2016; Lauridsen et al., 2018; Lindhardt et al., 

2013). Anklagelserna kunde handla om att patientens kroppsvikt gjorde det svårt för 

vårdpersonalen att utföra en undersökning eller behandling: 

 

“Well she said, sort of almost directly, that it was really impossible to scan me 

because I was so big […] I’m not the first they met out there who is overweight. 

And I’m certainly not the last. And I am not the largest they have seen either. So 

I just could not understand why she should scold me like that. But I think she 

had a bad day. We have written it off as that” (Lauridsen et al., 2018). 

 

En annan berättelse illustrerar en patient som blev hånad av en sjuksköterska: 

 

“There was a nurse . . . who said before I stepped on the scale, “I hope you 

don’t break it.” . . . It reminded me of school-yard bullies who would say [stuff] 

like, “Hope you don’t break the see-saw” (DeJoy et al., 2016). 

 

Utebliven eller icke-hjälpsam rådgivning 

Vårdpersonal undvek att prata om patienternas kroppsvikt och hur den påverkar behandling, 

undersökning och hälsa. Patienterna vet att övervikt inte är bra för hälsan och förväntade sig 

att vårdpersonalen skulle prata om konsekvenserna av att väga för mycket men att det 

samtalet uteblev. Dessutom fick patienterna rådgivning som inte var hjälpsam eller 
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konsekvent (Atkinson & McNamara, 2017; Lauridsen et al., 2018; Lindhardt et al., 2013). 

Nedan följer ett exempel på en händelse där samtalet om övervikt uteblev: 

 

”You are pussy footing around and then it's like, look are they saying I’m fat or 

are they not saying I’m fat. What are they trying to say to me and then they 

don’t feel you are being honest with them either like, so, you know, there is an 

awful lot of that alright” (Atkinson & McNamara, 2017). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

För att ge patienten personcentrerad vård behöver operationssjuksköterskan ta del av 

patientens berättelse (Ekman & Norberg, 2013). Detta examensarbete ger 

operationssjuksköterskan och övriga läsare en inblick i patienten med obesitas tidigare 

erfarenheter av vårdpersonalens bemötande. Syntesen visade att patienten med obesitas hade 

neutrala, positiva och negativa erfarenheter av vårdpersonalens bemötande. De negativa 

händelserna handlade om förutfattade meningar, icke-individanpassad vård, samtycke, tvång, 

utebliven vård och kränkningar.  

Syntesen baserades på artiklar där patienter med obesitas inom mödra- och förlossningsvården 

intervjuades. Resultatet kan diskuteras ur ett perioperativt sammanhang. Ett av subteman var 

förutfattade meningar. Förutfattade meningar om individer med obesitas finns i flera delar av 

samhället (Puhl et al., 2008) och finns troligtvis även på operationsavdelningar. På en 

operationsavdelning skulle förutfattade meningar kunna visa sig som en kommentar från 

vårdpersonal att patienten borde sluta äta godis och börja motionera för att gå ned i vikt. Ett 

annat subtema handlade om att bli anklagad, utskälld och hånad. Detta skulle kunna visa sig 

som att operationspersonalen beklagar sig för att det är tungt för personalen att positionera 

patienten eller att personalen undrar varför patienten har låtit kroppen bli så stor när 

huddesinfektion och sterildrapering utförs. Det skulle även kunna handla om att personalen 

uttrycker att sjukdomen patienten ska opereras för är självförvållat. Operationer utförs på både 

vakna och sovande patienter. Människan och dennes kropp behöver behandlas med värdighet 

oberoende av om patienten är vaken eller inte. 

Vårdlidande uppstår när patientens värdighet kränks, när patienten upplever fördömelse och 

straff, när vårdpersonalen utövar sin makt samt när patienten upplever utebliven vård eller 
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icke-vård (Eriksson, 2018). Patienter med obesitas inom mödra- och förlossningsvården hade 

erfarenheter av vårdlidande. Förutfattade meningar och kränkningar kan få patienten att känna 

sig som en icke-idealpatient och därmed orsaka lidande. Patienterna berättade att de hade 

blivit nekade och känt sig tvingade att gå med på viss typ av behandling och detta kan klassas 

som vårdlidande. Att undanhålla viktig information om patientens hälsa kan leda till lidande 

längre fram i patientens liv. Information som ges till patienten behöver dock ske på ett 

individanpassat och respektfullt sätt. 

En studie visar att vårdpersonal har negativ syn på patienter med obesitas men att den inte 

påverkar deras uppförande mot patienten (Robstad et al., 2019) medan det finns andra studier 

som visar att vårdpersonalens negativa syn på patienter med obesitas syns i vårdarbetet 

(DeJoy et al., 2016; Dieterich et al., 2021; Lauridsen et al., 2018; Lindhardt et al., 2013; 

Thorbjörnsdottir et al., 2020). Det är av vikt att diskutera inom hälso- och sjukvården sin egen 

och samhällets syn på individer med obesitas samt hur viktstigma påverkar dessa individer. 

Viktstigma påverkar patientens fysiska och psykiska hälsa negativt (Wu & Berry, 2018) samt 

patientens tilltro till hälso- och sjukvården (Phelan. 2015). Att åskådliggöra patienternas 

erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården ger vårdpersonalen en bild av vad som 

kan uppfattas positivt och negativt i mötet med patienterna och som i sin tur kan leda till att 

bemötandet förbättras. 

 

Metoddiskussion 

Från början var syftet med examensarbetet att ta reda på och beskriva patienten med obesitas 

erfarenheter av den perioperativa personalens bemötande eller patienten med obesitas 

erfarenheter av bemötande inom den kirurgiska vården. Baserad på författarens sökstrategi 

visade sig detta inte vara genomförbart då det inte fanns artiklar att tillgå i ämnet och 

resulterade i att sammanhanget ändrades till att gälla alla delar av hälso- och sjukvården. 

Kvalitativ forskning som undersöker den vuxna patienten med obesitas erfarenheter av 

bemötande inom hälso- och sjukvården bedrivs inom mödra- och förlossningsvården men är 

nästintill obefintlig inom andra delar av vården. För att undersöka patienten med obesitas 

levda erfarenheter av den perioperativa vårdpersonalens bemötande behöver empiriska studier 

genomföras. Det fanns en ursprunglig plan att enbart inkludera artiklar från de senaste fem 

åren men det resulterade i svårigheter att få tillräckligt många artiklar så tidsramen ändrades 

till 10 år. 
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Svagheten med examensarbetet var att enbart en databas användes, sex artiklar inkluderades, 

författarens okunskap och oerfarenhet i att utföra en systematisk litteraturstudie samt 

språkförståelse. En annan svaghet var att syntesen baserades på en individs bearbetning av 

text. Examensarbetet hade gynnats av ytterligare en författare. Resultatet baserades på 

kvinnliga patienter inom mödra- och förlossningsvården och detta gav en begränsad bild på 

hur patienter i andra delar av sjukvården upplever vårdpersonalens bemötande.  

Styrkan med examensarbetet var att biblioteket konsulterades angående sökord och 

sökstrategi samt transparensen i hur litteraturstudien var genomförd. Neutrala, positiva och 

negativa erfarenheter presenterades i resultatet för att inte enbart ge en negativ bild av 

patienternas erfarenheter. De forskningsetiska övervägandena som gjordes var att de 

inkluderade artiklarna hade noggranna etiska resonemang eller fått tillstånd av en etisk 

kommitté. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara av kvalitativ design, vara originalartiklar, ha 

patientperspektiv, handla om övervikt eller obesitas samt baseras på vuxna deltagare. 

Exklusionskriterierna var motsatsen till inklusionskriterierna. För att få en djupare förståelse 

för patienternas erfarenheter var anledningen till att artiklarna skulle vara av kvalitativ design. 

Kriterierna var lämpliga för att hitta artiklar till detta examensarbete. Att ha inklusion- och 

exklusionskriterier gjorde det lättare att välja artiklar men samtidigt fanns risken att missa 

artiklar som var av värde.  

Kvalitetsbedömningen utfördes med hjälp av en granskningsmall och detta medförde att 

granskningen av artiklarna genomfördes på ett systematiskt sätt. Granskningsmallen och 

tillhörande bilaga var en hjälp i kvalitetsgranskningen men baserades även på författarens 

egna kunskaper och förståelse för vad som utmärker god kvalitet på kvalitativa studier. 

Artiklarna som skulle ingå i syntesen skulle vara av hög eller medelhög kvalitet för att göra 

resultatet mer trovärdigt.  

 

Slutsats 

Bemötandet av patienten med obesitas behöver ske med respekt för människovärdet och 

vården baseras på patientens individuella förutsättningar och behov. Den perioperativa vården 

behöver göra studier i hur patienter med obesitas bemöts inom deras verksamhet. Samhällets, 

hälso- och sjukvårdens och individens syn på patienter med obesitas behöver belysas 

ytterligare. 
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Bilaga 1. 

Författare, publiceringsår, 

land  
Syfte  Kvalitativ metod, deltagare  Resultat  Kvalitet  

Atkinson & McNamara, 

2017, Irland 

På djupet undersöka den levda erfarenheten av 

kvinnor som har ett BMI ≥30 kg/m². 

Fenomenologiskhermeneutisk. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med 15 kvinnor. BMI över 30. 

Att prata om övervikt är svårt och undviks. Hög 

DeJoy et al., 2016, USA  
Att utforska kvinnor med obesitas erfarenheter 

av mödra- och förlossningsvården i USA. 

Fenomenologisk. Semi-

strukturerade 

telefonintervjuer med 16 kvinnor. 

BMI över 30. 

Tre huvudteman. (1) Personlig vård. 

(2) Opersonlig vård. (3) Ange tonen. 
Medelhög 

Dieterich et al., 2021, USA  
Undersökta individens upplevelse av 

viktstigma under graviditeten samt dess 

påverkan på amningsupplevelsen. 

Semi-strukturerade 

telefonintervjuer med 18 kvinnor. 

Tre teman. (1) ”Storleken spelar ingen roll: de 

såg bortom vikten". (2) "Mitt självförtroende 

och önskan att amma är viktigare än vikt". 

(3)"Jag var på egen hand"- Begränsat socialt 

stöd inte viktstigma påverkad amningen, 

Medelhög 

Lauridsen et al., 2018, 

Danmark  

Att undersöka kvinnors erfarenheter av att bli 

markerade som ”allvarligt överviktiga” under 

graviditeten när de ser tillbaka 

på hälsointerventionen 4–5 år senare. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med 21 kvinnor, 4–5 år efter 

interventionen, BMI över 30. 

Tre kategorier. (1) Att identifieras som en 

"allvarligt överviktig gravid kvinna". (2) Möten 

med hälso- och sjukvårdspersonal. (3) 

Reflektioner om långsiktigt utfall av 

interventionen. 

Medelhög 

Lindhardt et al., 2013, 

Danmark  

Undersöka kvinnors (BMI >30 kg/m2) 

erfarenheter av möten med vårdpersonal under 

graviditeten. 

 

Fenomenologisk. Djupintervjuer 

med 16 kvinnor med ett BMI 

över 30. 

Två teman. Anklagelser från vårdpersonal. Brist 

på råd och information om obesitas. 
Medelhög 

Thorbjörnsdottir et al., 

2020, Norge  

Att utforska överviktiga kvinnors upplevelse 

av förlossningen med avseende på mötet med 

förlossningspersonalen. 

Fenomenologisk. Semi-

strukturerade intervjuer med 10 

kvinnor. 

(1) Förutfattade meningarna och fördomarna av 

att vara ohälsosam och mindre kapabel. (2) Att 

vara unik bland alla andra unika kvinnor. (3) 

"Prata med mig, inte till mig" - vikten av 

information och kommunikation. (4) Känner 

mig tillräckligt säker för att vara i 

”födelsebubblan". 

Medelhög 

 


