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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Tidigare studier visar att sjukvårdspersonal bemöter patienter med obesitas med 
negativa attityder och att patienterna känner sig stigmatiserade. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur patienter, på en överviktsmottagning, med 
obesitas skattar bemötandet hos sjukvårdspersonal samt hur betydelsefullt ett gott 
bemötande anses vara för dem. Studien syftar även till att undersöka om patienter på 
en överviktsmottagning uppfattar att det finns skillnader i bemötandet hos personal på 
överviktsmottagning och vårdcentral. Vidare syftar studien till att studera vad ett gott 
bemötande innebär för patienter med obesitas samt hur de påverkas av ett bra och 
mindre bra bemötande av sjukvårdspersonal.  
 
Metod 
Studien genomfördes på en överviktsmottagning i Sverige under hösten 2014. 
Patienter med obesitas besvarade en enkät innehållande frågor om ämnet. 
 
Resultat 
Resultatet visar att patienter med obesitas överlag skattar att sjukvårdspersonal har ett 
gott bemötande. Mellan 60 och 84 procent instämde helt eller till stor del att personal 
verkade förstå deras situation, bemötte dem med respekt samt visade engagemang. 
Ungefär hälften av respondenterna ansåg att de hade bra möjlighet att samråda om 
beslut gällande sin vård. Drygt 75 procent ansåg att det var av allra största betydelse 
eller av stor betydelse med ett bra bemötande. Det kan inte ses någon signifikant 
skillnad i hur patienter uppfattar att de blir bemötta på överviktsmottagning jämfört 
med besök på vårdcentral. Efter att ha rangordnat respondenternas beskrivning av vad 
ett gott bemötande innebar upplevde de att respekt, trygghet och förståelse var de 
viktigaste delarna i gott bemötandet. Ett bra bemötande från sjukvårdspersonal fick 
respondenterna att känna sig glada och trygga. Respondenterna upplevde att ett 
mindre bra bemötande påverkade dem på ett sådant sätt att de kände ilska och 
hjälplöshet, men det framkom även att de kände sig ledsna och i värsta fall kränkta.   
 
Slutsats 
Studien visar att sjukvårdpersonal på överviktsmottagning har ett gott bemötande till 
patienter med obesitas, studien påvisar också att det inte föreligger någon skillnad i 
hur patienterna blir bemötta på överviktsmottagning jämfört med besök på 
vårdcentral. För patienterna anses detta vara av allra största eller av stor betydelse. 
Den genomförda studien visar också att patienter upplever respekt, trygghet och 
förståelse som viktiga delar i bemötandet. Patienter med obesitas påverkas med 
positiva känslor, såsom glädje, av ett bra bemötande och upplever känslor av irritation 
och ledsamhet av mindre bra bemötanden.  
 
Nyckelord 
Sjuksköterska, patient, obesitas, bemötande, vårdlidande. 
 
 



ABSTRACT 
 
Background 
Previous studies show that healthcare professionals interaction with patients, with 
obesity, has negative attitudes and that the patients feel stigmatized. 
 
Aim 
The study aims to investigate how patients with obesity, in an obesity clinic, estimates 
healthcare givers attitudes and how important a good interaction is. The aim is also to 
investigate if patients experience any different interactions at an obesity clinic and a 
visit at a healthcare centre. Further the study aims to study what a good interaction 
means to patients with obesity and how they are affected by a good and less good 
interaction from healthcare givers.  
 
Methods 
A survey was distributed at an obesity clinic in Sweden during fall of 2014. Obese 
patients answered a questionnaire containing questions about the subject. 
 
Results 
The results in the study show that patients with obesity generally estimate that the 
healthcare givers have a good attitude. Between 60 and 84 per cent agreed completely 
or largely that the staff seemed to understand their situation, responded to them with 
respect and was committed. About half of the respondents felt that they had good 
opportunity to consult on decisions regarding their care. About 75 per cent felt that it 
was important or of great importance that the healthcare givers treated them with a 
good attitude. It cannot be seen any significant difference in how patients perceive 
that they are treated on obesity clinic compared with a visit to the health centre. The 
respondents' descriptions of what a good interaction meant was ranked after the most 
common words. The respondents experienced respect, confidence and understanding 
as the most important parts in a good interaction. A good interaction by a healthcare 
professional made the respondents feel happy and secure. Respondents felt that a less 
good interaction influenced them in such a way that they felt anger and helpless, but it 
was also revealed that they felt sad and at worst violated. 
 
Conclusions 
The study shows that health care givers at an obesity clinic have a good interaction 
with patients with obesity. The study also indicates that there is no difference in how 
patients are treated at an obesity clinic compared with visits to the health centre. For 
patients this is considered of paramount or of great importance. The current study also 
shows that patients experience respect, confidence and understanding as important 
elements of a good interaction. Obese patients are affected with positive emotions, 
such as joy, of good interaction and experiencing feelings of irritability and sadness of 
less good interaction. 
 
Keywords 
Nurse, patient, obesity, interaction, care suffering 
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BAKGRUND 
!
Definition av obesitas och övervikt 

Word Health Organization (WHO) definierar övervikt som ett body-mass index 

(BMI) över 25 och obesitas som ett BMI över 30. BMI är en uträkning av kroppsvikt 

dividerat med sin meterlängd i kvadrat. Ett BMI-värde över 25 betyder att det i 

kroppen finns överdrivna eller onormala ansamlingar av fett som kan leda till en 

försämrad hälsa (WHO, 2014). En svaghet med måttet BMI är att det inte skiljer på 

muskel- och fettmassa. Forskning visar att fördelningen av fettmassa är förknippat till 

de riskfaktorer som är kopplande till obesitas, därför kan måttet BMI inte enbart 

användas för riskbedömning. För att kunna göra en helhetsbedömning av patienten 

krävs det inte bara ett BMI-mått utan även midjemått (SBU, 2002).   

 

Historiskt perspektiv av obesitas 

Människor som hade förutsättningar att lagra fett hade evolutionsmässigt sett en 

fördel och ansågs även ha haft och har även idag en estetisk hög värdering i vissa 

kulturer. Ordet obesitas uppkom i det engelska språket på 1600-talet och blev då en 

beskrivande term för överdriven fetma. I Europa på 1700-talet ansågs obesitas vara ett 

tecken på hög materialistisk och mental välfärd. På 1850-talet började obesitas ses 

som en orsak till ohälsa med dödliga komplikationer och under de första decennierna 

på 1900-talet dokumenterades en ökad dödlighet, detta till följd av ohälsa i samband 

med obesitas (Eknoyan, 2006). Under 1950-talet definierades obesitas som en stark 

fettanhopning i kroppen, vilken ansågs göra människor mindre aktiva (Svensk 

uppslagsbok, 1950). Under de senaste 60 åren har obesitas uppmärksammats 

medicinskt på grund av förekomsten samt dess ökning. Detta har vidare lett till att 

WHO klassificerat obesitas som en global epidemi (WHO, 2014) samt en 

folkhälsorisk (Eknoyan, 2006). 

 

Obesitas globalt och nationellt 

Övervikt och obesitas i ett globalt perspektiv har nästan fördubblats under de senaste 

35 åren. År 2008 var mer än 1,4 miljarder vuxna överviktiga varav 500 miljoner hade 

ett BMI över 30. Statistiskt sett betyder det att 35 procent av de vuxna i världen (20 år 

och över) var överviktiga och 11 procent kategoriserades som feta. Under 2012 
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beräknades cirka 40 miljoner barn, i åldern fem år eller yngre, vara överviktiga eller 

ha ett BMI över 30. Detta har tidigare ansetts vara problem som höginkomstländer är 

drabbade av, men har under senare åren även blivit ett stort problem i låg- och 

medelinkomstländer. I utvecklingsländer har obesitas och övervikt ökat med mer än 

30 procent jämfört med I-länder. Det betyder att 65 procent av jordens befolkning 

lever i länder där övervikt och obesitas leder till fler dödsfall än vad svält gör, det ger 

en siffra på 3,4 miljoner vuxna som dör varje år (WHO, 2014). 
 

Även i Sverige har siffran för hur många personer med obesitas nästan fördubblats de 

senaste 20 åren (SBU, 2005). Andelen har ökat med cirka tre procent från 2004 till 

2013 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det betyder att omkring 500 000 människor i 

Sverige lider av sjukdomen (SBU, 2005). Orsaken till den kraftiga ökningen beskrivs 

av WHO (2014) som en minskning av fysisk aktivitet i kombination med ett ökat 

intag av livsmedel som innehåller höga halter fett, det vill säga energitäta livsmedel. 

Kroppen hamnar i obalans mellan förbrukade kalorier och intag av kalorier (WHO, 

2014). 
 

Riskfaktorer för att utveckla obesitas 

För kvinnor är de främsta riskfaktorerna att utveckla obesitas under graviditet och vid 

klimakteriet, men även rökstopp genererar i genomsnitt en viss viktuppgång. När det 

kommer till rökstopp drabbas män av viktuppgång i högre grad än kvinnorna. Denna 

viktuppgång är ofta en kompensationsmekanism där energiintaget ökar under en 

period. Metabola förändringar sker i kroppen som lagrar mer fett i samband med att 

nikotinanvändningen avtar och slutar. Män utvecklar i större utsträckning bukfetma 

medan kvinnor istället lagrar fettceller på höfterna. Bukfetma är klassificerat som 

farligare och förknippat med större hälsorisker (SBU, 2002). 
 

Hälsorisker 

Barn som lider av obesitas är associerade med högre risk att även vara överviktiga i 

vuxen ålder. Det ökar risken för barnen att drabbas av frakturer, andningssvårigheter, 

hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck samt insulinresistens. Dessa risker kan leda till 

funktionshinder i vuxen ålder och i värsta fall en för tidig död (WHO, 2014). Obesitas 

i vuxen ålder utgör även det en risk att drabbas av följdsjukdomar och komplikationer 

såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes mellitus, påverkan på andning och lungor samt 
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vissa typer av cancer. Kvinnor kan drabbas av hormonella störningar vilket kan 

orsaka ofrivillig barnlöshet. Personer som lider av obesitas riskerar även i högre grad 

än andra att drabbas av ätstörningar, depression samt psykosociala problem (Edlund 

& Zethelius, 2009). Stroke och hjärtsjukdom är den följdsjukdom, relaterat till 

obesitas, som under 2012 hade högst dödlighet (WHO, 2014). 
 

För att minska riskerna att utveckla övervikt och obesitas samt dess följdsjukdomar 

bör samhällen skapa stödjande miljöer. Tillgång och tillgänglighet till regelbunden 

fysisk aktivitet samt prisvärda hälsosammare livsmedel är grundläggande för att 

forma människors val och därmed kunna förebygga obesitas. Hälso- och sjukvård, 

livsmedelsindustri, arbetsplatser och skola är tillsammans ansvariga för att skapa 

möjlighet till ökad fysisk aktivitet samt att främja goda kostvanor (WHO, 2014).  

Studier visar att västvärlden generellt sett har negativa attityder mot patienter som 

lider av obesitas (Brown et al., 2006; 2005). Dagens samhälle är starkt influerat av 

massmedia. Studier visar att ungdomar med låga BMI-värden har bättre självkänsla 

och är generellt sett mer nöjda med sina kroppar än ungdomar med högre BMI-värden 

(Henderson-King & Henderson-King, 1997). Detta tros bero på massmedias 

framställning av människoideal som är en slank kvinna med lågt BMI-värde. Bilden 

av den ideala människan påverkar framförallt kvinnor, ungdomar och barn negativt 

(Brown, 2006). Missnöjet kan även ses vid exempelvis fysisk aktivitet där ungdomar 

med höga BMI-värden inte orkar lika mycket som de med låga värden på grund av en 

försämrad kondition. Detta kan vara en bidragande faktor till att fler väljer att inte 

delta under till exempel skolgymnastiken då dessa ungdomar känner ett ökat missnöje 

(Henderson-King & Henderson-King, 1997). Minskad vilja att delta i fysisk aktivitet 

belyser även Schmalz (2010) och Sikorski (2012) i sina studier där stigmatisering tros 

vara orsaken till denna känsla, men även negativa attityder och åsikter i omgivningen. 

Detta kan också bidra till att patienterna drar sig för att söka vård (Brown et al., 2006; 

2005) och komma i kontakt med vårdgivare (Maclean, 2008). 
 

Tidigare forskning 

Enligt Maclean (2008) är stigmatisering hos människor kopplat till negativa 

stereotyper samt uppfattningar från andra (Crocker & Major, 1989). Detta leder till en 

känsla av att folk utesluter dem och ser dem som förgiftade eller skamliga. Grupper 

som utsätts för stigmatisering har fallit offer för fördomar och diskriminering, detta 
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tros vara en viktig orsak till hälsoskillnader (Maclean, 2008). Enligt Drury och Louis 

(2002) enkätstudie förelåg en social stigmatisering hos patienter som lider av obesitas, 

vilket även ses i Brown och medarbetare (2006; 2007) studie. Schmalz (2010) menar 

att den stigmatisering som föreligger påverkar patienternas vilja att delta i fysisk 

aktivitet, vilket även Sikorski (2012) belyser i sin studie. SBU (2002) belyser i sin 

litteraturöversikt att sjukvårdspersonal samt omgivningen har en skuldbeläggande syn 

vilket kan påverka att patienten gärna håller sig i sin egen bostad ”för att slippa visa 

upp sig”. Känslan av stigmatisering kan förvärra patientens obesitas vilket kan yttras 

genom en rädsla för att gå ut samt för att bli till åtlöje under träning. Det kan också ge 

sig i uttryck genom perioder av ätande. Intaget av mat ökar periodvis och är 

sammankopplat till, för individen, negativa känslor. Det kan även utvecklas till 

ätstörningar (Maclean, 2008). 
 

Merrill & Grassley (2008) beskriver, i sin intervjustudie, kvinnor med obesitas 

erfarenheter av bemötande hos hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet visar till stor 

del en kamp om att passa in, varav fyra huvudteman kan urskiljas: Kämpar för att 

passa in, till exempel i ett undersökningsrum, att bli avfärdade, vilket kan bestå av 

förnedrande och pinsamma interaktioner med vårdpersonal, känslan av att inte vara 

riktigt mänsklig, vilket har att göra med stigmat av att inte vara som alla andra på 

grund av kroppsstorlek, samt vägran att ge upp, som består av tålamod att söka 

professionellt stöd och råd trots tidigare negativa erfarenheter (Merril & Grassley, 

2008). 
 

Eftersom många människor i samhället riskerar att drabbas av obesitas bör de 

fördomar som föreligger stävjas oavsett hur många människor som är drabbade (SBU, 

2005). Dessa fördomar kan vara att patienter med obesitas är lata och omotiverade 

(Brown et al., 2006) samt att ”det är deras egna fel” att de är drabbade av sjukdomen 

(SBU, 2002). Om sjukvårdspersonal samt omgivningen har en ökad kunskap kan 

attityder som är nedsättande och nedvärderande minska och därmed öka livskvalitén 

för människor som utvecklat obesitas. Fördomar finns hos vårdpersonal och därför 

krävs det att de har en ökad kunskap och bättre attityd mot patienterna (SBU, 2005). 

Detta är ett mål enligt 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) “en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen”. Vidare är målet att “vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
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värdighet”. Vården ska “bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet “ samt “främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen”. Vidare nämns att vården och behandlingen i så stor 

utsträckning som möjligt ska ske enligt överenskommelse med patienten. Detta 

belyser även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007), antagen och publicerad av 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). Sjuksköterskan ska skapa en vårdmiljö där 

vårdpersonal värnar om mänskliga rättigheter och värderingar samt dess ansvar 

gentemot individen. Sjuksköterskan ska också skapa stödjande åtgärder för att främja 

olika befolkningsgruppers hälsa samt ge alla människor god vård (ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor, 2007). 
 

Attityder och föreställningar påverkas av vad sjuksköterskan själv har för BMI, vilket 

ses i Brown och medarbetares (2007) studie där 30 procent av sjuksköterskorna anser 

att patienter som lider av obesitas är lata individer. Åtta procent anser att patienterna 

hade dålig motivation till att fullfölja en viktnedgång. Detta medför att patienterna 

tvekar inför att söka vård, relaterat till en osäkerhet hos patienterna om hur de skulle 

bli bemötta (Brown et al., 2006). Teachman och Brownell (2001) talar i sin studie om 

sjukvårdspersonals omedvetna attityder. Huruvida dessa attityder var negativa mot 

patienter som lider av obesitas eller om de var mer positiva mot smala personer kunde 

dock inte urskiljas i studien. Smala personer klassas ofta som mer smarta och 

motiverade jämfört med patienter som lider av obesitas. Attityderna som framkommer 

är av negativa inslag såsom värdelös, lat och dum. Desto högre BMI-värde en patient 

har ju längre tid undviker personen att söka vård, trots att det finns ett tydligt 

vårdbehov (Drury & Louis, 2002). 
 

Sjuksköterskor har möjlighet att minska den stigmatisering som är kopplat till 

övervikt eller obesitas. Sjuksköterskor bör studera sina egna attityder och sitt språk 

om övervikt och obesitas för att skapa en respektfull och vårdande miljö. Att som 

vårdpersonal vara medveten om sina egna fördomar samt ha en förförståelse kring 

obesitas bidrar till ett gott första möte och gynnar framtida kontakter med patienten 

(Merrill & Grassley, 2008). Upplevelsen avgör om patienten vill återvända till vården. 

Det betyder att personal måste ha en inställning att vara icke-dömande, höra och 

respektera patienten och dess önskemål för att bygga förtroende (Drury & Louis, 

2002). 



!
 

 6!

 

Teoretisk referensram 

Kommunikation och bemötande 

Kommunikation definieras enligt Rosengren (2014) i Nationalencyklopedin som 

ömsesidigt utbyte och härstammar från det latinska ordet commu’nico som betyder 

göra gemensamt. För att kunna kommunicera krävs det ett språk eller en kod. 

Människan har redan från spädbarnsålder ett tydligt behov av att kunna kommunicera. 

Detta krävs för att människan skall kunna tillgodose sitt primära behov och fortsätter 

under hela livet för att kunna utvecklas kulturellt, socialt och psykiskt (Rosengren, 

2014). 
 

I vårdvetenskaplig litteratur används begreppet kommunikation i många olika 

sammanhang. Som exempel kan kommunikation delas in i två aspekter, instrumentell 

och emotionell. Med den instrumentella kommunikationen menas att patienten 

förmedlas objektiv information om exempelvis sjukdomen eller behandlingen, vilket 

har till syfte att förbereda patienten eller minska ångesten. Den emotionella 

kommunikationen inbegriper tillit, tröst och respekt. Den har till syfte att stödja 

patienten, att i så stor utsträckning som möjligt öka patientens möjligheter att hantera 

sin situation samt skapa en god atmosfär där patienten känner sig förstådd och ges 

utrymme att berätta sina upplevelser om sjukdomen (Fredriksson, 2012). 

Ett annat sätt att beskriva kommunikation är vårdande samtal/kommunikation. 

Vårdande kommunikation kan indelas i tre olika kategorier. Med relationell 

kommunikation menas den samhörighet som en patient och vårdgivare skapar mellan 

varandra. Narrativ kommunikation är den process där patienten öppnar sig för 

vårdgivaren och berättar om sig själv och sin sjukdomshistoria. Patienten får också 

utrymme att tala om sitt lidande, vilket kan ge vårdaren möjlighet att få inblick i 

patientens värld. Etisk kommunikation innebär att patient och vårdgivare skapar en 

trygghetszon som bygger på ömsesidig respekt (Fredriksson, 2012). 
 

Ordet bemöta definieras enligt Nationalencyklopedin (2014) som uppträdande 

gentemot en andra part. Bemötande i vården handlar till stor del om kommunikation 

där språk och kroppsspråk är de viktigaste verktygen. Människor är duktiga på att 

anpassa sig efter den de pratar med vilket är en resurs då samtal krävs för ett gott 

samarbete. Kommunikation i vården fordrar ett möte, där vårdpersonal bidrar med sin 
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specifika kompetens och förmåga att kommunicera med människor som har olika 

sorters fysiska och psykiska problem och där patienterna är kunniga gällande egna 

upplevelser (Robertson, 2013). Det kräver också att sjuksköterskan ska kunna göra 

både patienter och närstående delaktiga i vården. Den dialog och det samspel som 

sker med patienterna ska grunda sig i respekt för allas lika värde, patientens integritet 

och självbestämmande. I mötet mellan vårdare och patient krävs det ofta att den som 

vårdar både kan vara professionell och personlig gentemot patienten. Relationen 

mellan parterna är inte jämlik, vilket i sin tur ställer krav på att vårdaren måste ta 

ansvar för sitt bemötande, detta speciellt inom psykiatrisk vård (Kunskapsguiden, 

2011). 
 

Bemötande i vårdvetenskaplig kontext 

Joyce Travelbee presenterade teorin om “Human-to-Human Relationship” i boken 

Interpersonal Aspects of Nursing (1966, 1971). Teorin innebär att sjuksköterskan i 

omvårdnaden skall vara tillgänglig för en individ, familj eller ett samhälle för att 

hantera och förebygga lidande och sjukdom. I dessa erfarenheter ska sjuksköterskan 

hjälpa till att finna mening samt inge hopp. 
 

Travelbee’s människosyn beskriver varje individs unika värde, där varje människa är 

den enda av sitt slag, vilken aldrig kommer att ersättas. Varje unik individ tros 

komma i kontakt med lidande, sjukdom och smärta vilket är en individuell upplevelse 

som ger varje människa en möjlighet att utvecklas. Därigenom beskrivs även familjen 

som en viktig aspekt sett från patientens omgivningsmiljö. Hälsa är ett begrepp som 

ofta nämns i vårdvetenskapen och enligt Travelbee är det definierbart med individens 

andliga, fysiska och känslomässiga tillstånd. Syfte och mål med 

omvårdnadsprocessen kan endast möjliggöras genom att skapa en så kallad “Human-

to-Human Relationship”. Det innebär att sjuksköterskan i omvårdnaden av patienten 

uppnår en god kvalité i patientmötet. Begreppet “Human-to-Human” innebär att 

vårdpersonal skapar en medmänsklig relation till patienten, vilket betyder att se 

människan bakom patienten som sitter framför sig. Med det menas att sjuksköterskan, 

i omvårdnadsprocessen, möter patienten där båda parter skapar identiteter som är 

både personliga och professionella. Genom att se människan kan sjuksköterskan 

utveckla känslor av empati. Endast genom att utveckla dessa känslor kan en genuin 

mellanmänsklig relation skapas (Alligood & Marriner-Tomey, 2010). 



!
 

 8!

 

Vårdlidande 

Lidande orsakas av olika typer av kränkningar. Dessa handlingar är 

skadeståndsrättsliga och kan exempelvis vara hot, förtal eller sexuella övergrepp 

(Bengtsson, 2014). I vårdvetenskapen skildras lidande som den subjektiva 

upplevelsen av patienten, vilka orsakas av dolda eller synliga händelser. Det kan 

handla om emotionellt, fysiskt eller existentiell lidande vilket i sin tur orsakar smärta, 

ångest och/eller oro. Orsakerna kan vara somatisk sjukdom, smärta, förluster eller 

möte med död/döden (Arman, 2013). 
 

Vårdlidande skapas genom att vårdpersonal frambringar ett lidande för en patient till 

följd av vård och behandling. Det kan också orsakas av brister och oavsett orsak kan 

dessa elimineras av personal då de uppmärksammas. Vårdlidande beskrivs ofta som 

kränkning eller brist på kontroll vilket ökar patientens lidande (Wiklund, 2003). I all 

vård är målet att minska det mänskliga lidandet (Arman, 2013). 
 

Bemötande i relation till patienter med obesitas 

Att som patient få känna sig betydelsefull bekräftas genom att bli sedd, lyssnad på, 

trodd samt bli tagen på allvar. I relationen till andra människor är det önskat att känna 

sig respekterad vilket i sin tur leder till en känsla av att bli bekräftad som en unik 

person. Patienter som lider av specifika sjukdomar eller befinner sig i vissa tillstånd 

kan ibland uppleva att de blir placerade i vissa fack, såsom ”gammal” eller ”fet”, 

vilket patienter beskriver som ett kränkande bemötande (Sjögren, 2012). 

 

Sjukvårdspersonal har ofta mer kunskap och kompetens i jämförelse med vad 

patienter har. De som söker sjukvård lider vanligtvis av en eller flera sjukdomar vilket 

kan bidra till att de känner sig mer sårbara. Detta medför att de kan känna sig 

utelämnade till sjukvårdspersonal. För att patienterna ska känna att de får ett gott 

bemötande av personalen krävs det därför att de blir behandlade med respekt och som 

jämlika (Croona, 2005). För att kunna uppnå ett gott bemötande och därmed kunna ge 

patienten en god omvårdnad krävs det att sjukvårdspersonal har en god värdegrund 

(de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar) 

(Jahren & Nordvedt, 2005). 
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Problemformulering 

Obesitas är ett tillstånd som förknippas med negativa attityder samt diskriminering i 

västerländska samhällen (Brown et al., 2006). Kunskap om omvårdnad och 

bemötande är en grundläggande del av yrket som professionell sjuksköterska. Det är 

av stor betydelse att patienter med obesitas inte särbehandlas, därför är det av intresse 

att undersöka hur dessa patienter uppfattar att de blir bemötta inom sjukvården. Inom 

sjukvården söker sig patienter med olika sjukdomstillstånd, däribland patienter med 

obesitas. Det är viktigt att alla patienter inom hälso- och sjukvården får ett gott 

bemötande och blir behandlade med respekt (Croona, 2005). Därför är det viktigt att 

studera hur sårbara grupper i samhället blir bemötta inom sjukvården samt hur de 

upplever att de påverkas vid olika typer av bemötande.  

!
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur patienter, på en överviktsmottagning, med 

obesitas skattar bemötandet hos sjukvårdspersonal samt hur betydelsefullt ett gott 

bemötande anses vara för dem. Studien syftar även till att undersöka om patienter på 

en överviktsmottagning uppfattar att det finns skillnader i bemötandet hos personal på 

överviktsmottagning och vårdcentral. Vidare syftar studien till att studera vad ett gott 

bemötande innebär för patienter med obesitas samt hur de påverkas av ett bra och 

mindre bra bemötande av sjukvårdspersonal.  

!
Frågeställningar 

1. Hur uppfattar patienter med obesitas sjukvårdspersonalens bemötande och hur 

betydelsefullt anser de att det är att få ett gott bemötande? 

2. Hur uppfattar patienter med obesitas personalens bemötande på 

överviktsmottagning jämfört med när de besöker vårdcentral?  

3. Vad innebär ett gott bemötande för patienter med obesitas? 

4. Hur blir patienter med obesitas påverkade av ett bra och mindre bra bemötanden av 

sjukvårdspersonal? 
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METOD 

!
Design 

Studien var en kvantitativ och kvalitativ tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Studien genomfördes på ett sjukhus i Mellansverige under hösten 2014. Den 

genomförda studien syftade till att studera hur patienter med obesitas uppfattade och 

upplevde bemötande inom sjukvården. Undersökningsgruppen som tillfrågades om att 

delta i studien var patienter, både män och kvinnor, med ett BMI över 30. Patienterna 

som tillfrågades nåddes enklast via en överviktsmottagning, eftersom dessa patienter 

skall ha diagnostiserad obesitas för att bli remitterade. Studien förlades därför på en 

överviktsmottagning av bekvämlighetsskäl.  

!
Respondenterna var i åldern 18 år och uppåt samt hade ett BMI-värde på 30 eller 

över. Då enkäterna var utformade på svenska var även att förstå svenska i skrift ett 

inklusionskriterium. Totalt tillfrågades 70 patienter att delta i studien. Efter 

enkätsammanställningen kunde ett bortfall på 64 procent konstateras. 

 

Rutiner 

Patienter som inkluderades i studien besökte mottagningen på torsdag respektive 

fredag varje vecka. På torsdagarna kallades sex patienter till mottagningen för 

enskilda besök, medan det på fredagarna kallades 15 patienter till mottagningen för en 

gruppträff. 

 

Datainsamlingsmetod 

Den insamlade datan baserades på en enkätundersökning som var utformad med tolv 

frågor. De inledande åtta frågorna syftade till att besvara hur patienter med obesitas 

uppfattade sjukvårdpersonalens bemötande samt hur betydelsefullt detta ansågs vara 

för dem. Frågorna syftade även till att jämföra om det fanns skillnad i bemötande på 

överviktsmottagning och besök på vårdcentral. Dessa frågor var utformade efter 

likert-skala som utgjordes av fasta svarsalternativ, denna typ av skala ansågs vara 

lämplig vid genomförande av kvalitativ analys (Patel & Davidsson, 2011), se bilaga 1. 
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De inledande åtta frågorna i enkäten var utformad av den redan validerade KUPP 

(Kvalitet ur patientens perspektiv) - enkäten. Genom e-mailkontakt med ImproveIT 

AB gavs tillstånd (via e-mail) att använda delar av ett basformulär för mottagning. 

KUPP är en enkät vars frågor är tillförlitliga och vetenskapligt validerade. Det är 

också ett modifierat mätinstrument som noggrant undersöker, fångar samt gör 

väsentlig statistik, detta utifrån de mest betydelsefulla upplevelserna från patienternas 

perspektiv. Enligt Socialstyrelsen anses KUPP-enkäten vara den bäst lämpade 

mätmetoden inom omvårdnad både validitetsmässigt och i praktisk tillämpbarhet 

(ImproveIT AB & Wilde Larsson, 2013).  

!
Frågorna nio till tolv var öppna frågor och syftade till att besvara vad det för, patienter 

med obesitas, innebar med ett gott bemötande samt hur de påverkades av bra och 

mindre bra bemötande från sjukvårdpersonal. Dessa frågor var utformade av 

författarna, med hjälp av handledare och utifrån studiens syfte. Respondenterna hade 

genom de öppna frågorna möjlighet att uttrycka sina åsikter i fri text, se bilaga 2. 

Detta skulle bidra till mer varierade svarsalternativ samt att kunna tillgodose mer 

information om hur patienter med obesitas upplever bemötande i sjukvården. Enkäten 

avslutades neutralt där det fanns utrymme för övriga kommentarer. Respondenterna 

fick därigenom möjlighet att skriva kommentarer kring frågornas innehåll eller lägga 

till något som inte hade berörts i frågorna men som ändå upplevts som betydelsefullt 

av respondenterna (Patel & Davidsson, 2011).  

!
Då enkäten delvis är utformad med frågor från en redan validerad enkät stärks därmed 

denna studies validitet (ImproveIT AB & Wilde Larsson, 2013). När författarna hade 

utformat enkäterna granskades dessa av en sjuksköterska på mottagningen samt av 

handledaren. Om en enkät anses vara reliabel eller inte är svårt att veta förrän enkäten 

har blivit besvarad (Patel & Davidsson, 2011), dock stärks denna studies reliabilitet 

då ett vetenskapligt beprövat frågeformulär (ImproveIT AB & Wilde Larsson, 2013) 

utformat de första frågorna i enkäten.  

!
Innan enkätutdelningen togs en fråga bort på begäran av en sjuksköterska på 

mottagningen. Frågan togs endast bort från de enkäter som delades ut på fredagar, 

därmed korrigerades frågornas numrering i enkäten, se bilaga 3. Orsaken till att 
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frågan togs bort var för att den ansvariga sjuksköterskan på mottagningen ansåg att 

patienterna inte hunnit få en rättvis bild av hur de blir bemötta vid endast ett besök. 

Frågan som togs bort var “Personal på överviktsmottagning verkade förstå hur jag 

upplevde min situation”. Därmed exkluderades denna fråga ur dataanalysen vilken 

jämför bemötandet av sjukvårdspersonal på överviktsmottagning och vårdcentral.  

 

Tillvägagångssätt 

En överviktsmottagning kontaktades genom ett telefonsamtal till dåvarande 

avdelningschef som i sin tur hänvisade till verksamhetschefen. Efter en kort 

presentation om studiens syfte samt presentationsform fick studien ett muntligt 

godkännande. Efter inlämning av projektplan till verksamhetschef delgavs även 

skriftligt tillstånd för att kunna genomföra studien. Se bilaga 4.  
 

Undersökningen gjordes på en mottagning där en sjuksköterska var ansvarig för 

utdelning av enkäterna vilket gjordes under en period av sex veckor. Vid varje 

utdelningstillfälle fick patienten/patienterna muntlig samt skriftlig information, se 

bilaga 1. Informationen som patienterna delgavs var främst om studiens syfte, 

anonymitet, frivillighet och hantering om personuppgifter. Enkäterna delades ut under 

två veckodagar, torsdagar och fredagar. Under torsdagar kom patienter för enskilt 

besök och på fredagar samlades cirka 15 patienter i en föreläsningssal för en 

gruppträff. Vid varje utdelningstillfälle var det olika patienter, därmed riskerade ingen 

att få enkäten två gånger.  

!
Enkäterna som delats ut, av de sjuksköterskor som arbetade på mottagningen, 

samlades sedan in i en insamlingslåda. Under perioden då enkäterna fanns på 

mottagningen gjordes en insamling av författarna, av de enkäter som blivit besvarade. 

Insamlingen syftade till få en uppfattning om hur svarsfrekvensen såg ut samt att 

personal på mottagningen skulle ha möjlighet att ställa frågor till författarna. Under 

sex veckor upprätthölls mailkontakt med studieansvarig sjuksköterska på 

mottagningen för uppdatering om hur datainsamlingen fortskred samt om eventuella 

frågor uppkommit under studien gång. Vid studiens slut bokades ett möte in med 

studieansvarig sjuksköterska i syfte att ta del av insamlad data och eventuella 

muntliga kommentarer från respondenterna i studien. Mötet syftade även till att få en 

överblick om bortfall i genomförd studie och dess orsak. Påminnelse om att svara på 



!
 

 13!

enkäterna blev inte aktuell, då patienterna på plats hade möjlighet att välja om de ville 

eller inte ville delta i studien.  
 

Forskningsetiska överväganden 

När forskning berör människor är det en huvudregel att personerna som involveras i 

forskningen informeras om vad det är för forskning, sin medverkan samt att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. 

Innan respondenterna besvarade enkäten för studien blev de informerade om studiens 

syfte, anonymitet, frivillighet samt hur uppgifterna skulle hanteras under och efter 

studiens genomförande. Denna information fanns skriven i ett informationsbrev som 

respondenterna kunde läsa innan de besvarade enkäten (CODEX, 2013; PUL 

1998:204). Det är forskaren som har ansvaret för de människor som hen forskar på, 

detta gäller både de involverade människors välmående samt den information som 

samlas in om dem (CODEX, 2013). 

 

Bearbetning och analys 

För kvantitativ analys av enkätfrågorna har programmet Statistical Package for the 

Social Sciences (Spss) använts och de kvalitativa frågorna har sammanställts och 

redovisats i löpande text.  

 

I enkäten var första frågan enligt nominalskala. Resterande kvantitativa frågor var 

enligt ordinalskala. Respondenternas uppfattning om hur personal inom sjukvården 

bemöter dem presenteras i tabell samt i löpande text tillsammans med hur 

betydelsefullt patienterna ansåg att bemötande var. För att jämföra hur patienter 

uppfattade personalens bemötande, på mottagning och vårdcentral, användes 

Wilcoxons tecken-rangtest. Detta test användes då studien syftade till att studera 

variablerna i parvisa observationer. För att undersöka huruvida det fanns någon 

skillnad mellan variablerna formulerades följande hypoteser. H0, det finns ingen 

skillnad i hur personal på en överviktmottagning och vårdcentral bemöter patienter. 

Ha, det finns skillnad i hur personal på en överviktsmottagning och vårdcentral 

bemöter patienter. Alfa-värdet sattes till α = 5 %.  
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I de kvalitativa frågorna i enkäten fick respondenterna svara fritt utifrån egen 

uppfattning. På frågan vad ett gott bemötande innebar för respondenterna, 

rangordnades sedan svaren efter de tre viktigaste kriterierna. De presenteras i löpande 

text och i tabell. Svaren från patienternas upplevelser av bra och mindre bra 

bemötanden av sjukvårdspersonal presenterades i löpande text med de vanligaste 

förekommande svarsalternativen. Övriga kommentarer presenteras under egen rubrik. 

 

 

RESULTAT 

 

Av de totalt 70 enkäterna som delades ut, av sjuksköterskor på en 

överviktsmottagning, valde 25 (36 %) patienter att delta i studien. Det externa 

bortfallet motsvarade 64 % av de tillfrågade. Det interna bortfallet var spritt bland 

enkätfrågorna och finns presenterade i tabell 1.   

!
Uppfattning av sjukvårdpersonalens bemötande och hur betydelsefullt ett gott 

bemötande var för respondenterna 
 

Tabell 1. Respondenternas skattning av bemötande (N=25) 
* = Gruppen som medverkade på torsdagar (n=10) 

 Instämmer 
helt 
n  

Instämmer 
till stor del 
n  

Instämmer 
delvis 
n  

Instämmer 
inte alls 
n  

Ej 
aktuellt 
 
n 

Bortfall 
 
n  

Personal på överviktsmottagning… 
 

      

… verkade förstå hur jag upplevde min situation.* 
 

3  6  0  0  0  1 

… bemötte mig med respekt. 
 

18  2  2 0  1   2  

… visade engagemang ”brydde sig om mig”. 
 

15  3  2  0  0  5  

Personal på vårdcentral… 
 

      

… verkade förstå hur jag upplevde min situation. 
 

7  8 6  2 0  2  

… bemötte mig med respekt. 
 

13  8  1  1  0  2  

… visade engagemang ”brydde sig om mig”. 
 

10  9  2  0  0  4  

Jag hade bra möjlighet…       

… att samråda om beslut när det gällde min vård. 8  6  6  0  2  3  

 



!
 

 15!

Tabell 2. Respondenternas skattning av hur betydelsefullt bemötande var (N=25) 
• = Gruppen som medverkade på torsdagar (n=10) 

 Av största 
betydelse 
 
n  

Av stor 
betydelse 
 
n  

Ganska 
stor 
betydelse 
n  

Av ingen 
eller liten 
betydelse 
n  

Ej 
aktuellt 
 
n 

Bortfall 
 
 
n  

Personal på överviktsmottagning… 
 

      

… verkade förstå hur jag upplevde min situation. 
Såhär betydelsefullt var det för mig.* 
 

2 4 1 0 0  3 

… bemötte mig med respekt. Såhär betydelsefullt var 
det för mig 
 

16 4 0 0  0  5 

… visade engagemang ”brydde sig om mig”. Såhär 
betydelsefullt var det för mig 
 

14 6 1 0  0  4 

Personal på vårdcentral… 
 

      

… verkade förstå hur jag upplevde min situation. 
Såhär betydelsefullt var det för mig 
 

11 6 1 0 0  7 

… bemötte mig med respekt. Såhär betydelsefullt var 
det för mig 
 

12 7 0 1  0  5 

… visade engagemang ”brydde sig om mig”. Såhär 
betydelsefullt var det för mig 
 

12 6 0 0  0  7 

Jag hade bra möjlighet…       

… att samråda om beslut när det gällde min vård. 
Såhär betydelsefullt var det för mig 

11 1 1 0  1 11 

 
 

Av respondenterna som deltog i studien på torsdagar (n=10) svarade tre respondenter 

att de instämde helt med att personal på överviktsmottagning verkade förstå hur de 

upplevde sin situation och sex personer instämde till stor del. På frågan hur 

betydelsefullt det ansågs vara svarade sex respondenter antingen att det var av allra 

största betydelse eller av stor betydelse. Alla deltagare (n=25) fick möjlighet att skatta 

hur personal på mottagning bemötte dem. Av respondenterna svarade 18 att de 

instämde helt med att personal bemötte dem med respekt, varav 16 ansåg att det var 

av allra största betydelse. På frågan om de ansåg att personal visade engagemang 

svarade 15 respondenter att de instämde helt, tre att de instämde till stor del och 14 att 

det var av allra största betydelse. 

!
Alla deltagare fick också möjlighet att svara på frågor som berörde hur personal på 

vårdcentral bemötte dem. På frågan som handlade om hur personal verkade förstå hur 

de upplevde sin situation skattade ungefär hälften (n=15) av respondenterna att de 

antingen instämde till stor del eller delvis. Av alla respondenter ansåg elva att det var 



!
 

 16!

av allra största betydelse. Ungefär hälften av respondenterna (n=13) instämde helt 

med att personal bemötte dem med respekt. Lika stor andel angav att ett respektfullt 

bemötande var av allra största betydelse och sju respondenter ansåg att det var av stor 

betydelse. Frågan som berörde om personalen visade engagemang skattade 19 

respondenter antingen att de instämde helt eller till stor del. 

!
På frågan om respondenterna ansåg att de hade bra möjlighet att samråda om beslut 

gällande sin vård, svarade 8 respondenter att de instämde helt och 6 delvis. Hur 

betydelsefullt detta ansågs vara för patienterna skattade nio att det var av allra största 

betydelse.     

 

All data om hur respondenterna uppfattade bemötande och hur betydelsefullt de ansåg 

att det var presenteras i tabell 1 och 2.  

!
Uppfattning av bemötande på överviktsmottagning jämfört med vårdcentral 

Wilcoxons teckenrangtest användes för att jämföra hur patienter ansåg sig bli bemötta 

på överviktsmottagning och besök på vårdcentral. Ingen signifikant skillnad kunde ses 

i hur patienterna upplevde att de blev bemötta med respekt (z=0,734, p=0,463) och 

inte heller hur betydelsefullt det var för patienten (z=1,633, p=0,102). 

!
Respondenternas skattning i hur de ansåg att personalen visade engagemang på 

mottagning och vårdcentral visade ingen statistik signifikans (z=0,397, p=0,691). Hur 

betydelsefullt detta ansågs vara för patienterna visade inte heller någon skillnad 

(z=1,414, p=0,157).   

!
Resultatet påvisar ingen skillnad i hur personal på överviktsmottagning bemöter 

patienter jämfört med vårdcentral. Därmed accepteras nollhypotesen “Det finns ingen 

skillnad i hur personal på en överviktmottagning och vårdcentral bemöter patienter”.  

!
!
!
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Vad ett gott bemötande innebar för patienter med obesitas 

 
Tabell 3. Beskrivande ord för ett gott bemötande.!
Ord  Antal 
Respekt 13 
Trygghet 6 
Förståelse 5 
Presentera sig 4 
Glad 4 
Lyssna 4 
Trevlig 3 
Påläst 2 
Tydlig information 2 
Handskakning  2 
Lyhördhet 2 
Empati 2 
Vänlighet 2 
Omtanke 2 
Förtroende 2 
Känna sig välkommen 2 
Känna sig sedd 1 
Känna sig värdefull 1 
Tacksamhet 1 
Tillmötesgående 1 
Positivitet 1 
Bekräftande 1 
Frågande 1 
Ögonkontakt 1 
Engagemang 1 
Agerar och återkommer snart 1 
Säkerhet 1 
Ansvar 1 
Professionell 1 
Kompetent 1 
Tillit 1 
Ej dömande 1 

 
Respondenterna fick möjlighet att i fri text skriva tre ord om vad ett gott bemötande 

innebar för dem. De tre vanligaste förekommande orden var respekt, trygghet och 

förståelse. Vad som också ansågs betydelsefullt var att personalen lyssnade, visade 

empati samt ingav förtroende. Ord som förekom mer sällan var att personalen inte var 

dömande, att personalen var tillmötesgående och bekräftande. Alla ord finns 

presenterade i tabell 3.  

!
Hur patienter med obesitas påverkades av ett bra och mindre bra bemötande 

Påverkan av ett bra bemötande 

Respondenterna fick i fri text uttrycka hur de påverkas av ett bra bemötande. Ungefär 

hälften av respondenterna upplevde att de kände sig gladare. Flera nämnde även att de 

kände sig trygga och lugna.  
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“Blir glad, känner mig trygg och att jag blivit bemött med respekt” 

!
Flera av respondenterna nämnde att personalens bemötande påverkade dem även efter 

besöket, bland annat på ett sådant sätt att de kände sig betydelsefulla och fick en bra 

känsla efteråt. Detta bidrog i sin tur till att de blev mer villiga att fullfölja 

behandlingar samt komma tillbaka till sjukvården.  

!
“Känns bättre att komma tillbaka, fullfölja behandlingen. Positiv känsla” 

!
 “Man känner sig nöjd, glad och positiv när man går därifrån”  

!
Flera av respondenterna uppgav således att de mådde bättre efter ett besök där de fått 

ett bra bemötande. 
 

Påverkan av ett mindre bra bemötande 

Ett genomgående tema kunde ses gällande respondenternas svar angående frågan om 

hur ett mindre bra bemötande påverkade dem. Flera av respondenterna beskrev en 

känsla av att känna sig ledsen.  

!
“Blir ledsen om man blir illa bemött och någon inte förstår att man mår 

dåligt trots att det kanske inte syns att man mår dåligt”  

!
Ett mindre bra bemötande gav också upphov till känslor i form av ilska och 

frustration. Flera av respondenterna beskrev att det även kunde orsaka en känsla av 

hjälplöshet. 

!
“Man blir arg och frustrerad och kan tycka att personal behöver gå en 

etik och moralkurs samt didaktik” 

!
“Man är ju både känslig och känner sig hjälplös ofta”  

!
Något som också framkom var att respondenterna kände att sjukvårdspersonalen inte 

hade tid. En respondent beskrev även känslan av att känna sig som en i mängden som 
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bara ska betas av. Mindre bra bemötande från sjukvårdspersonal kunde även väcka 

känslor som fick respondenten att känna sig värdelös, dålig och i värsta fall kränkt.  

!
Övriga kommentarer 

Enkäten avslutades neutralt där det fanns utrymme för övriga kommentarer. 

Respondenterna hade därmed möjlighet att föra fram åsikter som inte hade kunnat 

framföras tidigare. Två respondenter skrev: 

!
“Sjuksköterskor och läkare, sjukhuspersonal i övrigt gör ett 

kanonjobb och är änglar som förtjänar bättre lön och kvinnor 

förtjänar samma lön som män. Hoppas ni kan läsa min dåliga 

handstil =)”   

!
“Bra att ni gör denna undersökning =)” 

!
!
DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att patienter med obesitas överlag skattar att sjukvårdspersonal har ett 

gott bemötande. Mellan 60 och 84 procent instämde helt eller till stor del att personal 

verkade förstå deras situation, att de bemötte dem med respekt samt visade 

engagemang. Ungefär hälften av respondenterna ansåg att de hade bra möjlighet att 

samråda om beslut gällande sin vård. Drygt 75 procent ansåg att det var av allra 

största betydelse eller av stor betydelse med ett bra bemötande. Det kan inte ses någon 

signifikant skillnad i hur patienter uppfattar att de blir bemötta på 

överviktsmottagning jämfört med besök på vårdcentral. Efter att ha rangordnat 

respondenternas beskrivning av vad ett gott bemötande innebar för dem var respekt, 

trygghet och förståelse de vanligaste förekommande orden. Ett bra bemötande från 

sjukvårdspersonal fick respondenterna att bland annat känna sig glada och trygga. 

Respondenterna upplevde att ett mindre bra bemötande påverkade dem på ett sådant 

sätt att de kände ilska och hjälplöshet, men det framkom även att de kände sig ledsna 

och i värsta fall kränkta.   
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Resultatdiskussion 

Den genomförda studien visar att patienter med obesitas uppfattar att 

sjukvårdpersonal har ett gott bemötande, vilket skiljer sig från tidigare studie av 

Merril & Grassley (2008). Denna studie belyser patienters erfarenhet av bemötande 

från sjukvårdspersonal, vilket bland annat beskrivs som förnedrande och pinsamma 

interaktioner med vårdpersonal (Merril & Grassley, 2008). Patienterna i den 

genomförda studien skattade personalens bemötande högt vad gäller hur personal 

verkade förstå deras situation. De skattade även högt på frågan om personalen visade 

respekt och engagemang samt på frågan om de kände sig delaktiga i beslut gällande 

sin egen vård. Detta betonas i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) där all vård 

skall ske på lika villkor och att vården skall bedrivas med respekt för alla människors 

lika värde. Detta bekräftas även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007). Att 

patienterna i den genomförda studien blev behandlade med respekt är något som 

också Croona (2005) belyser är viktigt för att skapa en känsla om att vara jämlika.  

!
Wilde Larsson, Starrin, Larsson och Larsson belyser i KUPP-enkäten (2007) att 

patienters upplevelser är av allra största vikt, något som också kunde ses i den 

genomförda studien. Patienterna skattade att det är av allra största betydelse eller av 

stor betydelse att få ett gott bemötande från sjukvårdspersonal vilket även bekräftas 

av Sjögren (2012). Det beskrivs hur betydelsefullt det är att som patient bli lyssnad 

på, bli sedd och bli tagen på allvar. Hur betydelsefullt ett gott bemötande är har inte 

blivit studerats tidigare i relation till patienter med obesitas, men något som skulle 

vara önskvärt.   

!
Denna studie kunde inte urskilja om det fanns skillnad i hur personal bemöter 

patienter, med obesitas, på överviktsmottagning och besök på vårdcentral. Patienterna 

skattade i samma grad hur personal på de båda enheterna bemötte dem. Detta är något 

som motsäger tidigare studier som beskriver sjukvårdspersonalens negativa attityder 

mot patienter (Teachman & Brownell, 2001; SBU, 2005; Brown et al., 2007; 2006; 

2005; Maclean, 2008). Schmalz (2010) och Sikorski (2012) beskrev också i sina 

studier om negativa attityder och åsikter som tros vara orsak till den stigmatisering 

som föreligger, även detta något som denna studie motsäger. Vårdpersonalens fokus 

att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet skulle det kunna vara en 

bidragande faktor till denna studies resultat. Eftersom hälso- och sjukvården arbetar 
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mer mot vetenskap, lagar och författningar bör fördomar och attityder inom vården 

minska, vilket även SBU (2005) nämnde i sin rapport.   

!
I studien kunde ingen direkt skillnad ses gällande vårdpersonalens bemötande på 

mottagning och vårdcentral. Tänkvärt är att ökad kunskap om patienter med obesitas 

kan minska nedsättande och nedvärderande attityder (SBU, 2005). Om ökad kunskap 

bidrar till att vårdpersonal blir mer medvetna om sina egna attityder (Merril & 

Grassley, 2008) kan patienter och personal utveckla ett så kallat “Human-to-Human 

Relationship”. Därmed kan de skapa en medmänsklig relation till varandra (Alligood 

& Marriner-Tomey, 2010) vilket kan vara en tänkbar orsak till patienternas lika 

uppfattning av personal i denna studie.  

!
Studien belyste vad ett gott bemötande innebar för patienten samt hur de påverkades 

av ett bra och mindre bra bemötande av sjukvårdpersonal. Det framkom tydligt att ett 

bra bemötande påverkade patienterna på ett sådant sätt att de upplevde positiva 

känslor. Drury & Louis (2002) framhåller att personal måste ha en icke-dömande 

inställning samt höra och respektera patienter och dennes önskemål, detta i syfte att 

skapa förtroende till patienten. 

!
Ett bra bemötande påverkade respondenterna även efter ett besök, detta i sin tur ledde 

till att de var mer positivt inställda till att fullfölja behandlingar samt återkomma till 

sjukvården. Maclean (2008), Brown och medarbetare (2007) menar att patienter kan 

tveka inför att söka vård då det finns en osäkerhet kring hur de skulle kunna bli 

bemötta av sjukvårdspersonal. I Drury & Louis (2002) studie framställs just det 

faktum att patientens upplevelse av mötet med vårdpersonal avgör om patienten vill 

återkomma till vården. 

!
Ett mindre bra bemötande visade att patienter erhöll känslor som ledsamhet, ilska och 

frustration. I Croonas (2005) studie nämns att patienter kan känna sig sårbara och 

utelämnade till personal i mötet med hälso- och sjukvården. I studien framgick även 

att patienter i värsta fall kunde känna sig kränkta av ett mindre bra bemötande. 

Lidande orsakas av olika typer av kränkningar (Bengtsson, 2014), vilket kan 

förorsakas av vårdpersonal när patienter genomgår vård och behandling (Wiklund, 
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2003). Respondenterna i studien upplevde olika former av lidande såsom att känna sig 

hjälplös och värdelös. Genom att sjuksköterskan bidrar till en vårdmiljö som värnar 

om individens värderingar samt dess mänskliga rättigheter, kan vård på lika villkor 

främjas (HSL, 1982; 763). Detta då målet är att all vård ska minska det mänskliga 

lidandet (Arman, 2013).  
 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter 

Studiens design passade bra då studiens syfte och frågeställningar bäst besvarades 

med hjälp av en enkätundersökning. Fördelen med en enkätstudie var att metoden var 

ekonomisk och snabb (Polit & Beck 2010). En av studiens styrkor var att den avsåg 

ett begränsat och tydligt område, vilket förhoppningsvis skapade bättre förutsättningar 

för att frågorna skulle bli mer tydliga och sammanhållna, som i sin tur skulle kunna 

leda till ett mer tillförlitligt resultat. En annan styrka som studien hade var att 

respondenterna fick muntlig och skriftlig information om studien innan de svarade på 

enkäterna, vilket kunde ha haft betydelse avseende deltagarfrekvensen. Möjligen hade 

deltagarfrekvensen blivit större om det i den skriftliga informationen framgick varför 

området är viktigt att studera. 

 

Som tidigare nämnts togs en fråga bort från torsdagsenkäten. Frågan valdes ändå att 

inkluderas i fredagsenkäten, vilket kan ses som en styrka då studien syftar till att 

undersöka bemötande av sjukvårdspersonal. Författarna valde att inte analysera dessa 

data vad det gäller jämförelse av överviktsmottagning och vårdcentral. Detta gjordes 

då resultaten inte ansågs kunna bli tillförlitliga.  
 

Om författarna själva hade delat ut enkäterna hade en risk funnits att respondenterna 

hade blivit påverkade. Möjligen hade respondenterna känt sig tvungna att svara på 

enkäterna, vilket i sin tur hade kunnat leda till ett mer otillförlitligt resultat. En annan 

nackdel är att det hade kunnat påverka respondenternas rättighet att vara anonyma. 

Om författarna hade delat ut enkäterna hade en positiv verkan kunnat ses. 

Respondenterna hade haft möjlighet att ställa mer djupgående frågor och information 

om studien hade kunnat ges mer detaljerat. God information hade kunnat leda till 

minskat bortfall då bland annat studiens syfte hade kunnat framgå tydligare. Om 

istället en kvalitativ studie med intervjuer hade gjorts, hade det möjligen resulterat i 
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mer ingående svar från respondenterna. Det hade även varit mindre risk för 

misstolkningar av frågorna. Respondenterna hade också kunnat fråga intervjuaren om 

något var otydligt. Däremot är det inte säkert att respondenternas svar hade varit lika 

tillförlitliga då det kan vara svårt att svara helt ärligt på alla frågor vid en intervju. 

Bortfallet hade kanske varit mindre eftersom det möjligen hade varit svårare att tacka 

nej till att bli intervjuad. 

 

Svagheter i denna studie bestod till stor del av att det blev ett större bortfall än vad 

författarna hade väntat sig. I början av studien planerades 105 enkäter att delas ut, på 

grund av omorganisation av överviktsmottagningens verksamhet kunde endast 70 

enkäter utdelas. Om fler respondenter hade besvarat enkäten, skulle en jämförelse om 

hur män och kvinnors uppfattning om de blir bemötta i sjukvården ha gjorts, då detta 

från början var planerat. 

 

Trots att enkäten godkändes och till viss del utformades i samråd med handledare och 

ansvarig sjuksköterska på en överviktsmottagning, upplevde en del respondenter att 

enkätfrågorna var svåra att förstå. Detta kan dels ha påverkat vad respondenterna 

svarade, men även deltagarfrekvensen. En del av respondenterna upplevde också att 

de inte hade tid att svara på enkäten. Dessutom kom inte så många patienter till 

mottagningen som var planerat, vilket också bidrog till ett ökat bortfall. 

Överviktsmottagningen har överlag många av- och ombokningar enligt den ansvarige 

sjuksköterskan på mottagningen. Då många av överviktspatienterna är multisjuka är 

det också av psykologiska skäl svårt att ta sig till olika besök. Vad som därför kan ha 

påverkat deltagarfrekvensen var att ämnet är känsligt. De tillfrågade patienterna kan 

ha upplevt det känslomässigt betungande att besvara en enkät i situationen som de 

befann sig i och på grund av detta bestämt sig för att inte delta. Som tidigare nämnts 

finns det studier som visar att västvärlden har oprofessionell attityd mot patienter som 

har obesitas och som i sin tur kan leda till att dessa individer överhuvudtaget drar sig 

för att söka vård samt komma i kontakt med vårdgivare (Maclean, 2008). Möjligen 

kan denna aspekt ha påverkat utfallet i denna studie då det eventuellt fanns en risk att 

respondenterna kan ha upplevt ett motstånd att överhuvudtaget söka vård. I 

genomförd studie kan utfallet ha fångat de svar som var mest positiva, vilket kan ha 

bidragit till det presenterade resultatet.  

!
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Nämnvärt är också att det möjligen hade underlättat om en tidsbegränsning hade 

gjorts i frågorna som handlade om bemötande på vårdcentral. Eftersom detta inte 

gjordes kan delar av resultatet vara mindre aktuellt då patienter kan ha besökt en 

vårdcentral för flera år sedan. Resultatet blir således inte lika rättvist om 

respondenterna syftade på besök långt tillbaka i tiden då sjukvården borde ha 

utvecklats med tiden. Dessa frågor borde därför ha tidsbegränsats till senaste besöket, 

alternativt kontakt senaste halvåret.  
 

Frågan i enkäten som handlade om hur respondenterna ansåg sig ha bra möjlighet att 

samråda i beslut gällande sin egen vård kan ha varit otydlig. I frågan framgick det inte 

om det gällde på överviktsmottagning eller vårdcentral. Detta kan ha resulterat i ett 

otillförlitligt resultat samt lägre svarsfrekvens.  

!
För studiens syfte hade det även varit av stort intresse att ta reda på var 

respondenterna ansåg sig ha blivit bäst och sämst bemötta inom olika hälso- och 

sjukvårdsinstanser. Följande frågor hade kunna ställts ”Inom vilken hälso- och 

sjukvårdsinstans anser du att du har blivit bäst bemött?” samt ”. ”Inom vilken hälso- 

och sjukvårdsinstans anser du att du har blivit sämst bemött?”. Dessa frågor skulle 

kunna ha bidragit till att respondenterna inte hade blivit begränsade till de två 

instanser som var nämnda i enkäterna. Svar på dessa frågor hade kunnat bidra till 

kunskap om var hälso- och sjukvården skulle kunna satsa sina resurser på att utbilda 

personal. Det ger i sin tur en möjlighet att förbättra hälso- och sjukvården där 

patienterna upplever det faktiska problemet. Genom att identifiera problemområdet 

och utbilda personal bör det leda till bättre bemötande för dessa patienter.  

!
En styrka avseende studiens enkät anses vara de första åtta frågorna som har stor 

validitet och reliabilitet, detta då de är utformade efter KUPP-enkäten som är ett 

vetenskapligt beprövat mätinstrument (Polit & Beck, 2014). Den externa validiteten 

anses vara relativt god då studien undersökt det den syftade till att undersöka (Polit & 

Beck, 2014). Dock är det en svaghet att studiens deltagarfrekvens endast bestod av 25 

respondenter. Bortfallet i studien beräknades till 45 respondenter (N=70), detta gör att 

resultatet inte är generaliserbart.  

!
!
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Forskningsetiska överväganden 

Målet med forskningsetiska överväganden var att alla respondenter skulle få samma 

information om vad ett medverkande i studien innebar. Innan respondenterna hade 

möjlighet att besvara enkäterna informerades de om studien och dess syfte. Ett 

informationsbrev fanns dessutom tillgängligt för respondenterna att läsa innan de 

besvarade enkäten. I informationsbrevet kunde de själva läsa information om studien, 

anonymitet, frivillighet samt information om att all data skulle behandlas 

konfidentiellt. Informationsbrevet fanns bifogat till varje enkät, vilket minimerade 

risken för att det skulle försvinna. Dessutom säkerställde detta att varje respondent 

fick tillgång till informationen (Trots, 2007). 
 

Alla patienter som fanns närvarande blev tillfrågade om att delta i studien och oavsett 

om detta skedde i grupp eller enskilt kan det ha varit svårt att säga nej eller välja att 

avstå. Anonymiteten kan här ha brustit då de som valde att svara på enkäten kan ha 

suttit nära varandra, däremot kan anonymiteten ha stärkts genom att respondenterna 

själva kunde lägga den besvarade enkäten i ett medföljande kuvert. Vad som även kan 

anses som etiskt problematiskt är att respondenterna kan ha känt sig utnyttjade och 

utpekade vid utdelningstillfället. Det är inte heller omöjligt att de kände att författarna 

drog nytta av deras ohälsa, vilket kan ha bidragit till ännu större bortfall. Frågorna i 

enkäten berörde ett känsligt ämne. Därför kan det vara svårt att veta om 

respondenterna hoppade över att svara på vissa frågor på grund av att de tyckte det 

var känslomässigt jobbigt eller om orsaken var att respondenterna inte förstod 

frågorna. 

!
Klinisk relevans utifrån ett vårdperspektiv 

För en individ som har obesitas påverkas både personens hälsa och livskvalitet 

negativt. Därför är det av stor betydelse att ur både samhällets och individens 

perspektiv hitta tillvägagångssätt att hantera problemet. Obesitas som redan har 

uppkommit är svårt att behandla, därför är förebyggande åtgärder betydelsefulla 

(SBU, 2004). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) handlar 

sjuksköterskans ansvarsområden bland annat om att främja hälsa och förebygga 

sjukdom, vilket i detta fall indikerar att sjuksköterskan bör främja hälsa samt 

förebygga obesitas. Vidare menar Joyce Travelbee att sjuksköterskan i omvårdnaden 
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ska vara tillgänglig för en individ för att hantera samt förebygga lidande och sjukdom 

(Alligood & Marriner-Tomey, 2010). 

 

Kliniska implikationer 

Personal på vårdinstanser bör möjligen skaffa ökad kunskap om obesitas eftersom ett 

dåligt bemötande medför negativa effekter. Dessa effekter kan ta sig i uttryck genom 

att patienter senare drar sig för att söka sjukvård (Maclean, 2008). Det bör 

uppmärksammas att vårdpersonalens förförståelse kring obesitas gynnar ett gott första 

möte och därmed även framtida kontakter med patienter (Drury & Louis, 2002). 

Hälso- och sjukvården ansvarar för att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet och 

goda kostvanor (WHO, 2014), detta är något som bör uppmärksammas då antalet 

personer med obesitas kan tänkas öka framöver. Det är därför av stor vikt att mer 

forskning bedrivs inom detta område samt att människor får ökad kunskap om 

personer med obesitas. 

!
Slutsats 

Studien visar att sjukvårdpersonal på överviktsmottagning har ett gott bemötande till 

patienter med obesitas, studien påvisar också att det inte föreligger någon skillnad i 

hur patienterna blir bemötta på överviktsmottagning jämfört med besök på 

vårdcentral. För patienterna anses detta vara av allra största eller av stor betydelse. 

Den genomförda studien visar också att patienter upplever respekt, trygghet och 

förståelse som viktiga delar i bemötandet. Patienter med obesitas påverkas med 

positiva känslor, såsom glädje, av ett bra bemötande och upplever känslor av irritation 

och ledsamhet av mindre bra bemötanden.  
 

Vidare forskning 

Författarna till den genomförda studien upplever att den forskning som finns inom det 

studerande område är begränsat och skulle därför uppmuntra till vidare forskning. 

Både kvantitativa och kvalitativa studier skulle vara betydelsefulla för en bredare och 

ökad kunskap inom området.      
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 Kontaktuppgifter 
Ebba Davidsson  Handledare: Lena Normark Erika Kruse   
073 - 056 77 35 lena.normark@pubcare.uu.se 070-791 02 60 
mada8316@student.uu.se   erkr2822@student.uu.se  

! ! !

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som heter Ebba Davidsson och Erika Kruse. Vi läser vår sista termin på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet och ska göra en undersökning, därför tillfrågas du att delta i 

denna studie.  

 

Vår studie syftar till att ta reda på hur patienter på en överviktsmottagning uppfattar bemötande hos hälso- och 

sjukvårdspersonal samt om det finns någon skillnad hos kvinnor och män i hur de anser sig bli bemötta.  

 

Deltagande i denna studie är helt frivilligt och allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Du har när som 

helst möjlighet att avbryta ditt deltagande, och detta utan krav på motivering. Inga personuppgifter kommer att 

samlas in under denna studie och all insamlad data kommer att raderas då studien avslutas. Studiens resultat 

kommer att presenteras i vår C-uppsats som sedan överviktsenheten kommer kunna ta del av.  

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.   

Tack för din uppmärksamhet! 

Ebba Davidsson & Erika Kruse 
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 Kontaktuppgifter 
Ebba Davidsson  Handledare: Lena Normark Erika Kruse   
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ENKÄTFRÅGOR 
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1. Kön?

 Personal på överviktsmottagning… (Kontakt som du haft det senaste året)	  

 Personal på vårdcentral…	  

 Jag hade bra möjlighet…	  
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2. verkade förstå hur jag upplevde min situation

3. bemötte mig med respekt

4. visade engagemang; “brydde sig om mig”

5. verkade förstå hur jag upplevde min situation

6. bemötte mig med respekt

7. visade engagemang; “brydde sig om mig”

Ο Kvinna 

Ο Man 

8. att samråda om beslut när det gällde min vård

SÅ HÄR VAR DET 
FÖR MIG 

SÅ HÄR 
BETYDELSEFULLT 

VAR DET 
FÖR MIG 
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 9. Beskriv med tre ord vad ett gott bemötande innebär för dig. 	  

 12. Övriga kommentarer: 	  

 10. Beskriv på vilket sätt du blir påverkad om du har fått ett bra bemötande av 
sjukvårdspersonal? 	  

 11. Beskriv på vilket sätt du blir påverkad om du har fått ett mindre bra 
bemötande av sjukvårdspersonal? 	  

	  
1.	  
	  
2.	  
	  
3.	  	  
	  
	  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! 

 
Ebba Davidsson och Erika Kruse 

Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet 
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ENKÄTFRÅGOR 

 
 
 



!
 

 37!

1. Kön?

 Personal på överviktsmottagning… 

 Personal på vårdcentral… (Kontakt som du haft det senaste året)	  

 Jag hade bra möjlighet…	  
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2. bemötte mig med respekt

3. visade engagemang; “brydde sig om mig”

4. verkade förstå hur jag upplevde min situation

5. bemötte mig med respekt

6. visade engagemang; “brydde sig om mig”

Ο Kvinna 

Ο Man 

7. att samråda om beslut när det gällde min vård

SÅ HÄR VAR DET 
FÖR MIG 

SÅ HÄR 
BETYDELSEFULLT 

VAR DET 
FÖR MIG 
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8. Beskriv med tre ord vad ett gott bemötande innebär för dig.

11. Övriga kommentarer:

9. Beskriv på vilket sätt du blir påverkad om du har fått ett bra bemötande av
sjukvårdspersonal? 

10. Beskriv på vilket sätt du blir påverkad om du har fått ett mindre bra
bemötande av sjukvårdspersonal? 

1.	  

2.	  

3.	  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

Ebba Davidsson och Erika Kruse 
Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet 

 
 


