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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet personer med fetma ökar i Sverige. Fetma ökar risken för flera sjukdomar. 

Forskning kring hur patienter med fetma bemöts inom vården är bristfällig i Sverige. Syfte: att 

beskriva attityder och bemötandet av patienter med fetma inom hälso- och sjukvården, utifrån 

sjuksköterskestudenters upplevelser. Metod: Deskriptiv och empirisk med en kvalitativ ansats. 

Studien genomfördes på sjuksköterskestudenter som fick svara skriftligt på en öppen fråga. 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre 

teman: Profession, personalens egna attityder samt utförande av vård. Många gånger pratades 

det bakom patientens rygg och det fanns ett tabu kring fetman. Sjukvårdspersonalen hade en 

negativ inställning till patienten, skuld för fetman lades på individen och de sågs som en ökad 

vårdtyngd. Det fanns inom vården en avsaknad av resurser för patienter med fetma. Patienterna 

fick även enligt sjuksköterskestudenternas upplevelser behovsanpassad vård. Slutsatts: 

Bemötandet av patienter med fetma var enligt sjuksköterskestudenters upplevelser både positivt 

och negativ. Bemötandet speglades av vårdpersonalens egna värderingar, ofta negativa. 

Vårdpersonalen bör tolka patienten utifrån dennes kontext och lämna sin egen förförståelse 

utanför. För att fetma inte ska bli tabu bör sjuksköterskan fokusera på att samtala med patienten 

och lägga tyngdpunkten på patientens upplevelse snarare än diagnosen. Uppfylls detta kan 

patientens omvårdnadsbehov tillgodoses och patienten känner förtroende för sjuksköterskan. 

 

Nyckelord: Fetma, bemötande, attityder, patienter och sjuksköterskestudenter  



SUMMARY 

 

Background: The rate of obesity is increasing in the Swedish population. Research about how 

obese patients are met in the Swedish health care system is lacking. The aim of this study was 

to describe the communication attitudes of patients with obesity in the Swedish health care 

system, based on the perspectives of nursing students. Method: The study had a descriptive 

design with a qualitative approach. The study was conducted on nursing students who 

answered an open-ended question in writing. The data was analyzed with qualitative content 

analysis. Results: The analysis resulted in three themes: profession, the health personals 

attitudes and implementation of care. There was a stigma around obesity and many times the 

health personnel talked behind the patient's back. Some off the medical staff had a negative 

attitude that included blaming the patient for their obesity. The obese patients were often 

regarded as an increased workload. Conclusions: The result revealed a complex picture of 

attitudes and treatment of patients with obesity. The response was reflected by the health 

professionals' own values, often negative. Health professionals should meet the patient from the 

patients’ context and make their own context invisible. For that obesity should not be taboo 

nurse should focus on talking to the patient and to focus on the patient's experience rather than 

the diagnosis. In this way the patients need will be satisfied and patient will feel confidence of 

the nurse. 

Keywords: Obesity, treatment, attitudes, patients and nursing students 
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1 INLEDNING 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi som sjuksköterskestudenter upplevt 

att det finns en attityd mot patienter med fetma bland vårdpersonal som handlar om att 

personerna ”får skylla sig själva” att de mår dåligt. Vi uppfattar att patienter med fetma 

ses som en belastning och att de själva är orsak till sin sjukdom. Vår upplevelse väckte 

ett intresse att undersöka hur patienter med fetma bemöts inom vården och hur andra 

sjuksköterskestudenter upplever detta bemötande. Tidigare under denna termin, 

vårterminen 2011, har studenter vid Röda Korsets Högskola skrivit en kandidatuppsats 

som berör upplevelsen av att leva med övervikt och fetma (Abdulla & Friberg, 2011). 

Vi vill utveckla detta ämne och aktualisera vårdens roll i frågan. I en rapport från 

Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms Läns Landsting 2010 undersöks 

huruvida personer med fetma stigmatiseras i vården (Hansson, Ahlström & Rasmussen, 

2010). I denna rapport framhålls att det gjorts väldigt lite forskning kring detta ämne i 

Sverige. Vi finner det därför angeläget att undersöka området. 
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2 BAKGRUND 
Övervikt och fetma är ett växande problem i världen (Neovius, Janson & Rössner, 

2006; WHO, 2011). Globalt är övervikt och fetma den femte vanligaste orsaken till 

dödsfall (WHO, 2011). Minst 2,8 miljoner vuxna dör varje år till följd av övervikt eller 

fetma. År 2008 var 1,5 miljarder personer över 20 år överviktiga, en tredje del av dem 

feta. 2010 var nästan 42 miljoner barn under fem år överviktiga. 65 % av världens 

befolkning lever i länder där övervikt och fetma dödar fler människor än undervikt. 

 

Internationellt sett är förekomsten av fetma i Sverige låg men andelen har fördubblats 

de senaste 20 åren (Neovius, Janson & Rössner, 2006). Siffrorna är dock 

självrapporterade och det finns studier som visar på att självrapportering kan resultera i 

underskattningar så det är mycket troligt att problemet är större. Enligt nationella 

folkhälsoenkäten 2010 är 14 % av Sveriges befolkning (16-84 år) feta, i jämförelse med 

11 % år 2004 (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Det finns en stark korrelation mellan 

utbildning, sysselsättning, privatekonomi och fetma.  

 

I Cassells (1995) socialantropologiska studie om nutrition i Amerika beskriver hon hur 

synen på fetma förändrats genom historien. Fetma har inte alltid varit något fult och 

skamligt. Förr när mat var en bristvara var en korpulent kropp ett bevis på att personen 

hade mat och råd att äta. De överviktiga var avundade i samhället. Under 1800-talet 

började fetma anses vara något fult och i början av 1900-talet kunde amerikanska 

försäkringsbolag se ett samband mellan fetma och dödlighet.  

 

2.1 Fetma som begrepp  

World Health Organization (WHO, 2011) definierar övervikt och fetma som en samlad 

mängd fett, ovanligt stor eller onormal som kan vara en risk för hälsan. WHO använder 

Body Mass Index (BMI) för att definiera övervikt och fetma. BMI räknas ut genom att 

dividera vikten i kilo med längden i meter i kvadrat det vill säga kg/(m2). BMI på 25 

eller högre räknas som övervikt. Fetma innebär ett BMI på 30 eller högre. Med 

uttrycket sjuklig/extrem fetma avses ett BMI över 35 (Neovius, Teixeira-Pinto & 

Rasmussen, 2008). WHO har delat in fetman i tre klasser där ett BMI över 30 tillhör 

klass 1, BMI över 35 klass 2 och ett BMI över 40 tillhör klass 3 (WHO, 2011). BMI 
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skiljer inte på fettmassa och muskelmassa vilket är en svaghet för mätinstrumentet 

(Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2002). Fetma och övervikt kan även 

definieras genom så kallat midjemått som innebär att bukens omkrets mäts 

(Socialstyrelsen, 2009). Som mätmetod kan likaså sagitalmått även kallat bukhöjdsmått 

användas (Risérus, de Faire, Berglund & Hellénius, 2004).  

 

2.2 Orsaker, risker och behandling av fetma 

En person går upp i vikt då energiintaget är större än energiförbrukningen och efter en 

längre tids obalans utvecklas fetma (SBU, 2002). Arvsanlagen har stor betydelse för att 

en person att utveckla fetma. När det finns en ärftlig bakgrund finns det faktorer som är 

avgörande för om en person utvecklar fetma eller ej. Dessa faktorer är 

beteendemässiga, kulturella, sociala, samhälleliga och livsstilsfaktorer i form av kost 

och motion. Vid rökstopp och användning av läkemedel vid kronisk psykisk sjukdom 

sker ofta en viss viktuppgång. Utvecklingen av fetma är vanligare hos kvinnor än hos 

män. Hos kvinnor sker det oftast i anknytning till graviditet eller klimakteriet. Att 

befolkningen blir fetare beror bland annat på att det som förr krävde muskelaktivitet i 

vardagslivet är ersatt med rulltrappor, hiss och bil och ökad tid vid datorn. Fritiden 

ägnas i högre grad åt stillasittande TV-tittande (a.a.). Ju mer stigmatiserade överviktiga 

och personer med fetma känner sig desto mer går de upp i vikt (Puhl & Heuer, 2009) 

 
Personer med fetma löper högre risk att drabbas av diabetes typ 2, stroke, hypertoni, 

och hjärt- kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Med stigande kroppsvikt ökar även 

risken för sömnapné, ryggproblem, ledproblem och vissa cancersjukdomar (SBU, 

2002). Fetma påverkar livskvaliteten särskilt ur ett psykiskt perspektiv. Personer med 

fetma har även en ökad risk att dö en för tidig död jämfört med normalviktiga. De 

metabola riskerna är övervägande kopplade till ett ökat bukomfång snarare än till ett 

högt BMI (Lönnkvist, 2007). Det flesta med övervikt har kunskap om hur de ska äta  

men har svårt att leva efter detta en längre tid och detta leder till känslor som självförakt 

och misslyckande (Stahre, 2002). Många personer är drabbade av somatiska och 

psykiska besvär pågrund av sin sjukliga fetma (Petroni et al., 2007). De psykiska 

besvären kan både vara effekt av och orsak till det sociala stigma som finns kring fetma 

Detta är inte bra för behandlingen och leder ofta till ännu sämre självförtroende. 
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Fetma som redan uppstått är svårbehandlad och således är vikten av förebyggande 

arbete stor (SBU, 2004). Olika former av behandling av fetma hos vuxna är 

kostbehandling, läkemedelsbehandling, kirurgisk behandling, fysisk aktivitet, 

beteendeterapi samt alternativmedicinsk behandling (SBU, 2002). Långsiktig 

behandling är av stor vikt för att uppnå gott resultat. Primärvården har en viktig roll 

gällande koordinering av fetmabehandling (Hansson, Ahlström & Rasmussen, 2010). 

Inom primärvården och företagshälsovården är andelen patienter med fetma 20-24% 

(Pettersson, Johansson, Rössner & Neovius, 2008). 

 

2.3 Definitioner 

Nedan följer definitioner för centrala begrepp i denna studie. 

 

Övervikt och fetma 

I denna studie används, om inget annat nämns, begreppet personer/patienter med fetma 

och inkluderar alla personer med ett BMI över 30, således även personer med olika 

grad av fetma. Personer med övervikt inkluderar personer med BMI 25 till 30. 

 

Stigmatisering 

Hansson, Ahlström och Rasmussen (2010) använder stigmatisering som ett 

samlingsbegrepp inbegripande olika sorter av diskriminerande eller kränkande 

handlingar som patienterna erfar inom hälso- och sjukvården. Link och Phelan (2001) 

definierar stigma som en märkning, statusförlust och diskriminering som förekommer 

tillsammans i en maktsituation. Författarna menar att alla tre komponenter måste finnas 

med vid stigmatisering. Att tillhöra en stigmatiserad grupp kan påverka livskvalitet och 

få konsekvenser gällande familj, jobb, ekonomi, vänner och hälsa. 

 

Attityd 

Enligt nationalencyklopedin betyder attityd ”förhållningssätt, att visa sin inställning till 

något genom t.ex. kroppsställning eller kroppshållning. Termen attityd används ofta för 

en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck 

i att man är för eller emot något” (attityd, u.å.). 
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Bemötande 

I svenska akademiens ordbok (Dalin, 1850) definieras bemötande som att ”upptaga 

någons yttrande”. Socialstyrelsen menar att bemötande av patienter ska bygga på att 

”patientens värdighet och integritet respekteras, patienten och närstående visas omtanke 

och respekt, oavsett t.ex. ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk 

eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning” (SOSFS 2005:12, 4 kap, 1§). Enlig 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL, 

u.å.) handlar bemötande om samspel och inställningar som personer har till varandra 

och hur det yttrar sig i tal, ansiktsuttryck, handlingar, tonfall, gester mm. Croona 

(2003) menar att utanför sociala relationer kan inte ett bemötande existera, vilket 

betyder att det måste finnas någon eller några som mottar ett uppträdande. Ett 

bemötande är relationen mellan uttryck och intryck och handlar om känslor och 

tankar som uppstår vid mellanmänskliga relationer . Huruvida bemötandet tolkas som 

bra eller dåligt ligger i upplevelsen. I denna studie är utgångspunkten för definitionen 

av bemötande RFSLs beskrivning, det vill säga bemötande som samspel men som 

även innefattas av inställningar. 

 

2.4 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts har Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms Läns 

Landsting nyligen kommit ut med en rapport där de undersökt huruvida människor med 

fetma stigmatiseras i hälso- och sjukvården (Hansson, Ahlström & Rasmussen, 2010). 

Rapporten visar att med ökande BMI ökade sannolikheten för att ha upplevt 

stigmatisering, så som kränkande kommentarer från personal, blivit vägrad eller fått 

sämre vård än andra. Kvinnor med ett BMI över 35 som uppgav sig ha upplevt 

stigmatisering hade gått upp cirka 5 kilo mer än kvinnor med BMI över 35 som inte 

upplevt stigmatisering. Låg självkänsla i kombination med upplevd stigmatisering hade 

starkast korrelation med viktuppgång.  Patienter med fetma som upplevt sig 

stigmatiserade inom sjukvården undviker troligtvis sjukvården (a.a.). Personer med 

fetma screenar sig mer sällan för bröst- och livmodercancer samt kolorektalcancer än 

normalviktiga (Puhl & Heuer, 2009). 

 

Kvalitativa studier ger en komplex bild av hur sjuksköterskor och läkare uppfattar 

människor med fetma (Hansson, Ahlström & Rasmussen, 2010). Hansson, Rasmussen 
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och Ahlstrom (2011) beskriver hur sjuksköterskor och läkare inom primärvården i 

Sverige på grund av tidsbrist undviker att ta upp frågan om patientens fetma. Vissa 

tycker även att detta inte enbart är primärvårdens uppdrag utan skickade hellre vidare 

patienten till viktminskningsföretag. En uppfattning bland distriktsläkarna var att det 

inte var ett medicinskt problem utan mer ett socialt problem. Dock fanns det de som såg 

att regelbundna träffar, små mål och motiverande samtal hjälpte patienten till en 

viktnedgång på lång sikt (a.a).  

 

En studie från USA visar att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter anser att 

personer med fetma är långsamma, att de äter för mycket och att de är oattraktiva (Poon 

& Tarrant, 2009). Det sistnämnda var övervägande sjuksköterskors åsikter. Både 

sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor tyckte att personer med fetma borde sättas på 

diet när det läggs in på sjukhus. När sjuksköterskor svarade på en nätenkät angående 

sina attityder kring patienter med fetma, visade resultatet att sjuksköterskor med ett 

BMI över 30 hade ett bättre förhållningssätt och mindre fördomar än sjuksköterskorna 

med ett lägre BMI (Gujral, Tea & Sheridan, in press).  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Ordet bemötande har ingen direkt motsvarighet på engelska. Således finns ingen 

internationell omvårdnadsforskning på begreppet. Omvårdnadsteoretikern Travelbee 

(1971) berör dock omvårdnadens mellanmänskliga aspekter och lägger stor vikt på 

kommunikation och sjuksköterskans sätt att förhålla sig till individen. Travelbee 

förkastar begreppen sjuksköterska och patient då hon menar att den mellanmänskliga 

relationen således skulle förstöras av dessa etiketter istället för att lyfta fram de unika 

särdragen hos varje individ. Författaren menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

försöker förstå individen och dennes situation genom att gå utanför sig själv och att 

inte tolka individen från tidigare erfarenheter. Det är även viktigt att samtala med 

patienten och att sätta denne i centrum. Fokus bör ligga på upplevelsen av sjukdomen 

snarare än diagnosen.  

 

Travelbee skriver att det i det första mötet mellan patient och sjuksköterska bildas en 

första stereotyp uppfattning om varandra. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om att föreställningen om patienten är stereotyp och i den medvetenheten växer 
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sjuksköterskans och patientens identiteter fram.  Det är här vikten är stor av att 

sjuksköterskan går utanför sin egen kontext eftersom intrycket under de första mötena 

bland annat bygger på erfarenheter från tidigare patienter och hur andra sjuksköterskor 

arbetar. I interaktionsprocessen skapas också empati från sjuksköterskans håll, detta är 

inte något som bara uppstår utan bygger på att sjuksköterskan och patienten har samma 

erfarenhet. Empati, menar Travelbee, är en känsla av samröre och närhet. Har 

sjuksköterskan och patienten inte liknande erfarenheter kan det vara svårt att utveckla 

empati. Empati är något sjuksköterskan har lättare att utveckla ju fler patienter hon har 

träffat. Sympati är ett resultat av empati och innefattar en önskan av att handla, det vill 

säga att samarbeta och hjälpa patienten. Sympati kräver ”psykisk öppenhet”. Har man 

uppnått sympati kan det mellanmänskliga relationen uppstå som Travelbee kallar 

”human-to-human”. I den relation ger sjuksköterskan den omvårdnad patienten behöver 

och patienten känner stort förtroende för sjuksköterskan. 

 

2.6 Sjuksköterskans ramverk 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) går att läsa ”Målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 1982:763, 2§). Det 

är med respekt för den enskilda människans värdighet, integritet och för alla 

människors lika värde som all vård skall ges.  

 

Enligt sjuksköterskornas etiska kod skall sjuksköterskor ge god omvårdnad till alla 

oavsett kön, ålder, hudfärg, kultur, trosuppfattning, handikapp eller sjukdom, 

nationalitet, ras, politisk åsikt, eller social status (International Council of Nurses 

[ICN], 2010).  
 

Sjuksköterskeutbildningen leder till sjuksköterskeexamen och sedan 1993 en 

kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap (Högskoleförordningen, SFS 1993:100). 

Således är huvudämnet omvårdnadsvetenskap där utgångspunkten är en humanistisk 

människosyn, som i likhet med Röda Korsets humanitetsprincip betonar människans 

okränkbarhet och värdighet (Röda Korsets Högskola [RKH], 2011). Omvårdnaden i 

klinisk praxis ska präglas av det mänskliga mötet och en relation av respekt, tillit och 

förståelse. . ”Att inte respektera personens sätt att forma sitt liv, är att inte respektera 

människan” (Wiklund, 2003, s.64). Det är av vikt att patientens sätt att gestalta sitt liv 
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respekteras av vårdaren. Patientens sätt att forma sitt liv är unikt oavsett om vårdarens 

värderingar om ett gott liv överensstämmer med detta (a.a). 
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3 PROBLEMFORMULERING 
I Sverige ökar antalet personer med fetma enligt litteraturen. Personer med fetma löper 

högre risk att drabbas av många sjukdomar, exempelvis stroke, diabetes typ 2, hjärt- 

kärlsjukdomar, ledproblem, och cancer. Fetma påverkar livskvaliteten, i synnerhet 

psykiskt. Stigmatisering av överviktiga i samhället leder till psykiska problem och 

ytterligare övervikt.  Forskningen i Sverige om stigmatisering av personer med fetma i 

vården är bristfällig.  Sjuksköterskor bör enligt etiska koden ge god och likvärdig vård 

till alla. Omvårdnadsvetenskap som är sjuksköterskans huvudämne utgår från 

människans värdighet och okränkbarhet. Det är kärnan i den humanistiska 

människosynen som är en av Röda Korsets grundprinciper. Bland blivande 

sjuksköterskor är det viktigt att belysa dessa frågor och undersöka vilken uppfattning 

studenterna har kring bemötande av patienter med fetma. 

 

 

4 SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva attityder och bemötandet av patienter med fetma 

inom hälso- och sjukvården, utifrån sjuksköterskestudenters upplevelser.   
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5 DESIGN 
Detta är en empirisk studie med kvalitativ ansats. I en kvalitativ studie vill författaren 

beskriva och fördjupa förståelsen för mänskliga uppfattningar och upplevelser 

(Willman & Stoltz, 2002).  Denna studie undersöker sjuksköterskestudenters 

upplevelser av attityder och bemötande kring personer med fetma.   

 

5.1 Urval 

Inklusionskriterier för studien var sjuksköterskestudenter under sista terminen av den 

treåriga utbildningen. Dessa personer har flest verksamhetsförlagda utbildningar och 

har mest erfarenhet som studenter i vården. Sjuksköterskestudenter kan komma i 

kontakt med vården som student, personal och patient. De har därför stor potential att 

skapa en uppfattning av bemötandet av patienter inom vården i allmänhet och gällande 

patienter med fetma i synnerhet. Perspektivet sjuksköterskestudenter som patienter 

valdes dock bort för att försöka eliminera privata upplevelser. Studenterna uppmanades 

således att svara på frågan utifrån erfarenhet av att vara student. 52 studenter 

medverkade varav en exkluderades helt då vederbörande svarade men inte på frågan. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis formulerades en fråga som pilottestades på fyra studenter i termin fem. 

Frågan omformulerades från att tidigare beröra även överviktiga till att endast inkludera 

personer med fetma. Detta gjordes då tidigare forskning oftast fokuserat på fetma. 

Studenterna i termin sex informerades via e-mail om studiens syfte, om frivillighet och 

garanterad konfidentialitet (bilaga 1). Datainsamlingen skedde vid en obligatorisk 

föreläsning i anslutning till den sista verksamhetsförlagda utbildningen. Det var tänkt 

att det skulle ske vid två olika föreläsningar för att få tillräckligt många svar. Vi hade 

som mål att få 30 svara och 52 studenter svarade, således erhölls tillräckliga många 

svar under första besöket då näst intill hela klassen var närvarande. Därför gjordes inget 

andra besök. Studenterna fick ett papper med en öppen fråga: ”Beskriv hur du som 

student/personal uppfattar att patienter med fetma (BMI över 30) bemöts inom vården”.  

Det informanterna skrev samlades in. De skrev cirka en halv A4 var för hand.  
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5.3 Dataanalys 

Studiens data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman 

och Hällgren Granheims (2008) beskrivning av analysprocessen och dess begrepp. 

Genom att identifiera likheter och skillnader bör fokus i en kvalitativ innehållsanalys, 

enlig Lundman och Hällgren Granheim, ligga på att beskriva variationer. De centrala 

begreppen i kvalitativ innehållsanalys är: analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

kod, abstraktion, kategori och tema. En analysenhet utgör hela det dokument som 

analyseras. Meningsenhet är den del av texten som är meningsbärande. Den kan bestå 

av ord, meningar och stycken av text som genom sitt innehåll och sammanhang hör 

ihop. Meningsenheterna utgör grunden för analysen. Meningsenheterna kondenseras, 

det vill säga att de görs kortare och mer lätthanterliga. Det centrala innehållet bevaras. 

Efter kondenseringen abstraheras den kondenserade texten till koder. Vid abstrahering 

lyfts innehållet till en högre logisk nivå, detta bör göras med hänsyn till meningsenheter 

och kondenserad text. Koden är en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens 

kontext. Flera koder med liknande innehåll utgör en kategori. Inga koder ska falla 

utanför två kategorier eller kunna tillhöra två eller flera kategorier. Det underliggande 

innehållet i ett antal kategorier kan sammanbindas genom teman. Ett tema kan ses som 

en röd tråd som återkommer i kategori efter kategori (a.a.) 

 

Informanternas svar lästes igenom flera gånger av de båda författarna för att få en första 

övergripande överblick av innehållet. Svaren numrerades sedan för att det under 

analysprocessen skulle vara möjligt att gå tillbaka till originalet. Detta behövdes för att 

se att fakta inte gått förlorade och att de olika delarna i analysen överensstämde med 

ursprungstexten. Efter att ha numrerat svaren extraherades de meningsbärande delarna 

som svarade på syftet till meningsenheter. Den togs ut och skrevs in i ett 

ordbehandlingsprogram. Därefter gjordes texten kortare genom kondensering för att 

sedan abstraheras till koder. För att få ett gemensamt arbetssätt tog författarna ut 

meningsenheterna, kondenserade och kodade tio svar tillsammans. Efter detta arbetade 

författarna enskilt med 21 svar var som sedan lästes igenom tillsammans med vissa 

justeringar. Sedan arbetade författarna åter tillsammans med fortsatt analys. För att 

arbeta fram kategorier skrevs analysprocessen ut på papper där varje meningsenhet med 

kondensering och kod klipptes ut och sorterades i högar med avseende på likheter och 

skillnader. Tio kategorier kvarstod som beskriver attityder och bemötandet kring 

patienter med fetma inom vården. Efter detta togs den röda tråden av innehåll i 
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kategorierna ut och sammanfördes till tre teman. Författarna har hela tiden gått tillbaka 

till ursprungstexten för att se att resultatet stämmer med ursprunget samt reflekterat 

över sin förförståelse. I resultatet används citat för att ge en bild av studenternas svar. 

Nedan (tabell 1) visas ett exempel för att tydliggöra analysprocessen: 

 

Tabell 1: Analysprocessen, från meningsbärande enheter till färdiga teman 
 

Meningsbärande enhet Kondensrad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Vården har inte anpassats efter 
att personen är överviktig. 

Vården är inte 
anpassad för 
överviktiga 

Vården ej anpassad Avsaknad av resurser Utförande av 

vård 

Mycket situationsbundet 
beroende på sjukdom och 
avdelning. 

Beror på situation, 
sjukdom och 
avdelning 

olika Kontextberoende Utförande av 

vård 

Personal diskuterar 
sinsemellan hur omvårdnaden 
ska planeras/organiseras. 

Diskuterar hur 
omvårdnaden skall 
organiseras och 
planeras 

omvårdnadsplanering Behovsanpassat Utförande av 

vård 

Men när en patient med fetma 
blir inlagt ses det automatiskt 
som mer vårdtyngd, även om 
patienten sköter all ADL 
självständigt och inte behöver 
mer hjälp än andra patienter. 

En patient med 
fetma ses 
automatisk som 
tung även fast 
denna klarar sin 
ADL själv. 

Ökad arbetsbörda Ökad vårdtyngd Personalens 

egna attityder 

De som tycker att överviktiga 
patienter är lata 

Ser dem som  lata Lata Negativ inställning Personalens 

egna attityder 

Att de alltid i viss mån har sig 
själv att skylla för en sämre 
hälsa 

Skylla sig själv för 
sin sämre hälsa 

Skylla sig själv Självförvållat  

 

Personalens 

egna attityder 

 
 

6 ETISKA ASPEKTER 
Uppsatsförfattarna har noga läst igenom och resonerat kring Röda Korsets Högskolas 

etiska självgranskningsformulär av studentprojekt (se bilaga 2) samt lämnat detta till 

delkursansvarig och fått godkännande av handledare och examinator. Polit och Beck 

(2010) beskriver tre etiska principer som ska beaktas vid vetenskapliga studier med 

människor som deltagare. Den första, principen om välgörenhet handlar om att inte 

skada. Det får inte innebära en risk för deltagaren att ingå i studien. Den andra, 

principen om mänsklig värdighet handlar om att deltagarna ska få information om 

studien, om att det är frivilligt att delta samt rätten att dra sig ur. Det är också viktigt att 

deltagarna inte är i en sårbar situation. Den sista principen handlar om rättvisa och 
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berör vikten av anonymitet (a.a.). Författarna till denna studie har tagit ovan nämnda 

principer i beaktande och särskilt diskuterat om sjuksköterskestudenter är i 

beroendeställning till läraren. Därför lämnade läraren lokalen vid datainsamlingen för 

att studenterna inte skulle känna sig tvungna att delta i studien. Författarna till studien 

är bekanta med några studenter i termin sex som deltog i studien. Dock känner ingen av 

författarna igen deras handstil och pratade inte med studenterna om studien innan 

datainsamlingen och har på inget sätt röjt någons identitet. 
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7 RESULTAT 
De tio kategorierna och tre teman som framkom svarar på hur sjuksköterskestudenter 

upplever attityder och bemötandet av patienter med fetma inom hälso- och sjukvården 

(figur 1). Innehållet i dessa teman och kategorier presenteras med exempel från 

informanternas svar.  

 

 
 

Figur 1: Resultatets tre teman med underliggande kategorier 

 

7.1 Profession 

Temat ”profession” visar att vissa studenter ser ett professionellt bemötande och andra 

ett oprofessionellt. Några studenter beskriver att bemötandet undviks och att 

vårdpersonalen inte tar upp fetman med patienten av olika anledningar men att de 

pratar med varandra om fetman. 

 

Professionellt bemötande 

Patienter med fetma får enligt studenterna precis som andra patienter en bra och 

jämställd vård med ett professionellt bemötande. Här följer några exempel på vad 

studenterna har skrivit: ”Överlag är medvetenheten om fetma bra och jag har aldrig 

upplevt att en patient har blivit sämre behandlad eller fått sämre vård på grund av sin 
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vikt”.  ”Att man generellt besitter en stor öppenhet och vilja att behandla alla lika 

oavsett vikt”.  ”Patientbemötandet tycker jag har varit sakligt och korrekt i de flesta 

fall”. ”Enligt min upplevelse behandlas personer med fetma bra”. 

 

Oprofessionellt bemötande 

Studenter skriver att patienter med fetma kan få ett dåligt och respektlöst bemötande 

inom vården. Några av informanterna skriver även att patienter med fetma ofta blir 

stigmatiserade och särbehandlade. Exempel på detta är ”bemötandet i stort är väl som 

bemötandet ser ut i samhället, en stigmatiserad grupp som ofta beror på okunskap” och 

”Med ”osynligt” förakt. Fetma är ett socialt stigma och därav förhåller sig en stor del 

vårdpersonalen [sic] nedlåtande mot personer som är feta”. Studenter vittnar om att 

personal har suckat vid omvårdnad av patienter med fetma och att de kan få 

information om sin vikt i helt fel sammanhang. En student skriver: ”Bemötandet 

generellt gentemot patienten är negativt”. 

 

En del av de studenter som uppger att patienterna bemöts bra menar dock att det talas 

bakom ryggen på patienten. Även studenter som inte beskriver ett professionellt 

bemötande skriver att det talas bakom ryggen på patienter med fetma. Studenterna 

skriver att personalen baktalar patienterna med fetma och skämtar om dem i 

personalrummet eller när de inte hör. Exempel på detta är: ”Sen kanske det kan 

förekomma ”skämt” på deras bekostnad men det går inte ut över patienten, vad jag har 

sett”.  ”Många bland sjukvårdspersonalen saknar viss självinsikt och säger sig vara 

fördomsfria, trots detta kan de ibland baktala patienterna.” ”Vårdpersonal pratar bakom 

ryggen på dessa patienter angående deras levnadsstil, att de inte sköter sig o.s.v.”. ”Jag 

har även hört kommentarer på överviktigas personers matönskemål ”hon borde väl 

tänka på att inte beställa hela köket””.  

 

Tabu 

Studenterna skriver att personalen har svårt att prata med patienterna om deras vikt. I 

vissa fall är personalen rädd att kränka patienten och väljer hellre att tiga. Exempel på 

detta är ”Det finns rädsla om att kränka personen och därför frågas ej om 

viktproblematik” och ”Vikten har varit ignorerad och okommenterad”. Vidare 

beskrivs det att ”det tassas på tå”. En student skriver att: ”Många är också rädda att 
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bemöta den överviktiga som överviktig. Alltså riskerar dem att inte se den överviktiga 

som överviktig. Patienten vet ju ofta om att de är överviktiga”.  

 

7.2 Personalens egna attityder 

Temat ”personalens egna attityder” berör vårdpersonalens uppfattningar om patienter 

med fetma där personalen beskrivs ha en negativ inställning och att skuld till patientens 

fetma läggs på patienten och de ses som extra tunga i vården. 

 

Negativ inställning 

Studenterna skriver att patienter med fetma bemöts med en attityd i bemötandet som 

speglas av fördomar där de bland annat anses som lata och besvärliga. Exempel på 

detta är ”På en operation suckade kirurgen över hur fet patienten var och hur besvärligt 

det var att operera en sådan person” och ”De som tycker att överviktiga patienter är 

lata”. ”Det finns ett osynligt förakt”, menar en student. En annan skriver: ” Att 

patienten lever osunt liv och inte sköter om sig.”  

 

Självförvållat  

Studenterna skriver om att det finns en attityd i bemötandet av patienterna att fetman är 

självförvållad och att det får skylla sig själva exempel på detta är ”Att det alltid i viss 

mån har sig själv att skylla för en sämre hälsa”, ”Jag vet att vissa tycker att dom får 

skylla sig själv att de har t.ex. diabetes” och ”Jag har erfarenhet från centralanestesi där 

en sjuksköterska säger: det är ju bara feta som drabbas av cancer eller andra svåra 

sjukdomar”.  Uppfattningen innefattas även av att det är patientens eget fel och att de 

själva borde ta ansvar då det är enkelt att förändra. En student skriver såhär ”Jag 

uppfattar att synen är att det är bara att ändra på sig, och att de har sig själva att skylla”.  

 

Ökad vårdtyngd 

Informanterna skriver att personalen i vissa fall ser patienterna med fetma som en extra 

arbetsbörda då de är jobbiga och tunga, exempelvis ”Patienter med fetma kan uppfattas 

som lite jobbigt att ta hand om omvårdnadsmässigt, för att de är tunga och kanske inte 

kan ta hand om sig själva” Det kan uppstå vissa praktiska problem, exempelvis ”kan 

det bli svårt vid undersökningar på grund av fetman”. En student skriver: ”att fetman 

kan ses som ett ”praktiskt” problem. Att det är tungt att vårda pat. pga storleken.” 
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7.3 Utförande av vård 

Under temat ”utförande av vård” beskriver studenterna både att vårdpersonalen 

anpassar vården efter patientens behov samt att vården inte är anpassad till patienter 

med fetma. Många menar också att den vård patienten men fetma får är beroende av 

olika sammanhang. 

 

Kontextberoende vård 

Bemötandet av patienterna beskrivs vara beroende av sammanhang. Informanterna 

skriver att bemötandet beror på situation, personalgrupp, avdelning och orsak till 

fetman: ”Väldigt olika från avdelning till avdelning och från yrkesgrupp till 

yrkesgrupp” och ”Väldigt olika. Beror på personalens egna värderingar” . Det beror 

även på patienten, dennes sjukdom och på personalens värderingar. En student skriver:  

 
Det kan alltså vara skillnad på hur en patient som vet att det är ohälsosamt att vara överviktig 
men ändå, utan uppenbart skäl, väljer att inte bry sig bemöts jämför med en patient som tex har 
en psykisk diagnos i botten […] Alltså som allt annat här i världen, så är detta mkt situations- 
och personbundet. 

 

 

Avsaknad av resurser   

Studenterna uppger att vården inte är anpassad till patienter med fetma. Utrustning och 

hjälpmedel är i fel dimension. Exempel på detta är: ”Det finns för lite hjälpmedel 

anpassade för dessa personer. Större rullstola, sittvåg och lyftmadrasser” och ”Det finns 

inte alltid tryckmanschetter eller sjukhuskläder som passar.”   Om patienten är tung kan 

detta leda till att patienten får vänta om han/hon exempelvis ska flyttas i sängen 

eftersom detta kräver mer muskelkraft. En student menar att unika lösningar i sig kan 

ses som diskriminering.   

 

Behovsanpassat 

Patienter med fetma får enligt informanterna individanpassad vård exempelvis att 

personalen motiverar patienterna. Några studenter beskriver att vårdpersonalen vågar 

prata öppet med patienten om fetma, detta i kontrast till resultatet i kategorin tabu. 

Studenterna skriver att ”det många gånger krävs ett annat handläggande” och menar att 

personal vårdplanerar i arbetsgruppen för att ge god vård. Det finns ”de som ser 
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övervikten som en diagnos patienten måste få hjälp med”, skriver en student. En annan 

skriver: ”Generellt bemöts patienter professionellt trots oväntade situationer då större 

blodtrycksmanschett eller lyftskynke behövs. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Design och urval 

Syftet har varit att beskriva attityder och bemötande med utgångspunkt från 

sjuksköterskestudenternas upplevelser. Således är det inte patienternas eller personalens 

perspektiv som beskrivs. Vi tror att det hade varit svårt att få fram att det pratas bakom 

patientens rygg med ett annat urval än sjuksköterskestudenter. Det vill säga hade vi 

frågat patienter hade de inte kunnat veta det och hade vi frågat sjukvårdspersonal 

kanske det hade haft svårt att själva se, erkänna och prata om det. Resultatet hade blivit 

annorlunda med patienter eller sjuksköterskor som informanter. Syftet med kvalitativ 

innehållsanalys är att beskriva variationer (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

Således var ett urval på 52 rimligt för att med en öppen fråga få fram variationer i 

urvalet. Urvalet kan dock inte ligga till grund för någon generalisering. Att generalisera 

är heller inte avsikten vid kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2010). Resultatet i denna 

studie kan dock peka mot att flera studenter uppfattar det på liknande vis. Om urvalet 

hade innefattat studenter som just gjort sin primärvårdsplacering skulle resultatet 

kunnat bli annorlunda eftersom det ligger i primärvårdens ansvar att koordinera 

behandling av övervikt och fetma (Hansson, Ahlström & Rasmussen, 2010).  

 

Datainsamlingsmetod 

En nackdel med att studenterna har fått skriva ner sina svar istället för att berätta 

muntligt, var att följfrågor inte kunde ställas. Detta ledde till att resonemanget inte 

kunde utvecklas på författarnas begäran. Med följdfrågor hade reslutat kunnat komma 

in på en djupare nivå. Flera av studenterna skrev att ämnet var viktigt och att det var bra 

att vi tog upp det. Detta kan tyda på att de svarat engagerat och ärligt på frågan. 

Studenternas egna attityder och inställningar till personer med fetma påverkar självklart 

deras svar. Att frågan ställdes ur ett student- och personalperspektiv beror på att många 

studenter har arbetet inom vården. Det kan vara svårt för studenterna att komma ihåg 

vilken roll de haft då de bildat sig sin uppfattning om bemötandet av patienter med 

fetma i vården. Således kan det även vara svårt att helt bortse från egna erfarenheter 

som patient trots att detta efterfrågades. 
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Det kan ha funnits svårigheter för sjuksköterskestudenterna i urvalsgruppen att veta om 

en patient haft ett BMI över 30 eller inte. Därmed blev det något godtyckligt i empirin 

att veta vem som har fetma och inte. Flera studenter uppgav att de hade knapp 

erfarenhet av patienter med fetma, vilket skulle kunna tyda på att de också har svårt att 

uppskatta en patients BMI. Med tanke på att fetma förekommer hos 14 % av 

befolkningen torde alla studenter någon gång stött på patienter med fetma.  

 

Det kan också ha varit svårt för studenter att beskriva den ickeverbala 

kommunikationen. Till viss del har detta dock gjorts och innefattas delvis av 

bemötande, attityder och inställning. En annan aspekt är att studenterna kan ha pratat 

med varandra efter att informationsmail skickats ut och på så vis kunnat påverka 

varandra och således resultatet. 

 

Dataanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen är lämplig vid tolkande av texter och för att beskriva 

variationer (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Det var också anledningen till att 

den valdes i denna studie. Att data tolkas omsorgsfullt och metodiskt är viktigt för 

säkerställandet av noggrannheten i studien (Paulsson, 2008). Vid några tillfällen var 

studenternas svar tvetydiga och dessa meningar har då exkluderats från analysen då 

resultatet inte ska bygga på gissningar eller antaganden. Det är också viktigt att 

resultatet överensstämmer med vad som avsågs att inhämta (Paulsson, 2008). 

Noggrannhet och överensstämmelse kan fastställas med hjälp av att återge citat i 

beskrivningarna av resultatet. På så vis förankras det i ursprungsdatan. Författarna till 

denna studie har använt ovan nämnda beskrivningar för att säkerställa noggrannhet och 

överensstämmelse med ursprungsdatan. 

 

Trovärdighet och förförståelse 

Lundman och Hällgren Granheim (2008) beskriver att vid kvalitativa studier finns en 

strävan efter neutralitet, således att resultatet i högsta grad inte ska vara färgat av 

forskaren. De skriver att vid bedömning av trovärdighet i kvalitativa intervjuer används 

ofta resonerande och reflekterande metoder som till exempel konsensusförfarande. Ett 

konsensusförfarande innebär att deltagarna i forskningsgruppen reflekterar och 

diskuterar för att uppnå samstämmighet vid texttolkning. Detta har författarna till denna 

studie gjort. Som nämnts i inledningen fanns redan innan studiens start en uppfattning 
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hos författarna att personer med fetma särbehandlas inom vården. Detta har möjligtvis 

kunnat påverka analysprocessen och dess resultat men författarna har kontinuerligt 

reflekterat kring detta för att medvetet försöka minimera bias. Vid de tillfällen svaren 

varit tvetydiga fanns extra stor risk att analysen färgades av förförståelsen. 

Förförståelsen har under analysprocessen diskuterats kontinuerligt och vid tvekan om 

den påverkar resultatet har dessa delar av svar exkluderats. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva attityder och bemötande kring patienter med fetma 

utifrån sjuksköterskestudenters upplevelser av detta. De tre teman som visar 

sjuksköterskestudenters upplevelser av hur patienter med fetma blir bemötta är: 

Profession, personalens egna attityder samt utförande av vård. Inom dessa teman 

framkommer både positiva och negativa infallsvinklar.  

 

Profession 

Studenter uppgav att patienter med fetma får ett oprofessionellt bemötande medan 

andra uppger att de får ett professionellt bemötande. Detta komplexa resultat skulle 

kunna beror på att det är skiftande kvalitet på vårdpersonal och att det råder olika kultur 

på olika avdelningar. Det kan även som tidigare nämnt bero på att 

sjuksköterskestudenternas beskrivningar av sina iakttagelser är färgade av deras egen 

förförståelse och attityd gentemot personer med fetma. Gujral, Tea & Sheridan (in 

press) skriver att även personal som anser sig vara fördomsfria ofta genom samhället 

tillfogats ett färgat sätt att se på personer med fetma. Studenterna skrev att det sker en 

stigmatisering av patienter med fetma från vårdpersonalens håll. Detta överensstämmer 

med Hansson, Ahlström och Rasmussens (2010) rapport som visar att med ökande 

BMI ökade sannolikheten för att ha upplevt stigmatisering inom sjukvården. Puhl & 

Heuer, (2009) skriver som nämnts att ju mer stigmatiserade överviktiga och personer 

med fetma känner sig desto mer går de upp i vikt. Uppsatsförfattarna menar att 

genom detta resonemang skulle hälso- och sjukvården bidra till att patienter med 

fetma går upp ännu mer i vikt, byggt på studenternas upplevelser. Eftersom patienter 

som känner sig stigmatiserad undviker att besöka hälso- och sjukvården (Hansson, 

Ahlström och Rasmussens, 2010) skulle detta betyda, byggt på studenternas 

iakttagelser av stigmatisering, att personer med fetma undviker vården på grund av 
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vårdpersonal som i detta fall bidrar med att stigmatisera dessa patienter. Som tidigare 

nämnts anser omvårdnadsteorietikern Travelbee (1971) att sjuksköterskan totalt ska gå 

in i patientens kontext och lämna sig själv utanför. Uppsatsförfattarna menar att detta 

inte sker om stigmatisering förekommer eftersom Travelbee betonar vikten av att lämna 

det egna utanför. Även enligt Wiklund (2003) är av vikt att patientens sätt att gestalta 

sitt liv respekteras av vårdaren oavsett om det överensstämmer med vårdarens egna 

värderingar om ett gott liv (Wiklund, 2003).  I Travelbees (1971) Human-to-human-

relation uppstår sympati som en följd av att sjuksköterskan helt går in i patientens 

livsvärld och lämnar sin egen livsvärld utanför omvårdnadsrelationen. I en sådan 

relation borde följaktligen stigmatisering inte kunna uppstå. 

 

Studenterna uppgav att personalen pratade bakom patientens rygg om deras 

levnadsvanor och att vissa raljerade över patienter med fetma. Kärnan i 

omvårdnadsvetenskapens humanistiska människosyn är okränkbarhet (Wiklund, 2003). 

Uppsatsförfattarna anser att det strider mot den humanistiska människosynen att göra 

sig rolig på någons bekostnad, ha åsikter om dennes levnadsvanor och göra miner 

bakom ryggen. En aspekt är att patienten inte är närvarande och en etisk fråga blir om 

patienten då tar skada av det. Vidare tror uppsatsförfattarna att det finns en risk att det 

sker en normaliseringsprocess kring skämtandet och att en gemensam negativ attityd 

kring patienter med fetma skapas på en avdelning. Risken är också att inställningen 

påverkar bemötandet och den vård patienten får. Att det pratas om patienten kan enligt 

uppsatsförfattarna tyda på att det finns ett behov av att prata om den här 

patientgruppen. Cross, Moore och Ockerby (2010) visar att sjuksköterskor som får 

veckovis tid för reflektion upplever detta som positivt då de får dela erfarenheter, 

reflektera över vad som har hänt samt utveckla alternativa förhållningssätt. Barbosa 

Da Silva, Berggren och Nunstedt (2009) beskriver att omvårdnadshandledning har 

stor betydelse för sjuksköterskor och omvårdnadens etiska dimension. Grunden för 

det etiska handlandet är värderingar och normer. Omvårdnadshandledning sker 

genom reflektion med kollegor där den professionella yrkesutövningen utvecklas 

vilket gynnar patienter, kollegor, sjuksköterska och närstående (Berggren, 2009). 

Uppsatsförfattarna menar således att med hjälp av omvårdnadshandledning skulle 

samtal kunna föras kring bland annat det etiska i att raljera över patienter med fetma. 

Då den etiska dimensionen tas upp i och med omvårdnadshandledning skulle 
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personalens värderingar kring fetma kunna diskuteras.  Detta skulle gagna patient, 

sjuksköterska och anhöriga.   

 

Inom temat profession framkom att några studenter uppfattade att 

sjukvårdspersonalen hade svårt att prata med patienten om fetman. Det blev ett tabu 

ett slags icke bemötande, det vill säga undvikande i frågan om just fetman, vilket 

några trodde berodde på en rädsla att kränka patienten. Brown och Thompson (2007) 

visar genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor i England att de har svårt att 

tala om fetma. Många av sjuksköterskorna uttryckte att det var speciellt svårt att börja 

tala om fetman på grund av en rädsla att förolämpa patienten eftersom det är ett 

känsligt ämne för många. Detta överensstämmer med resultatet i denna studie. Som 

nämnts tidigare kan en annan förklaring till att personal inte tar upp fetman vara att 

sjuksköterskor och läkare inom primärvården känner att de inte har tid att ta hand om 

problemet (Hansson, Rasmussen & Ahlstrom, 2011). I Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori inbegrips tystnad i begreppet kommunikation det vill säga att det 

sker kommunikation även vid tystnad. Detta skulle betyda att tystnaden omkring 

fetman, som studenterna beskriver kommuniceras till patienten. Travelbee (1971) 

betonar även vikten av att samtala med patienten. Denna studie visar att det sker ett 

undvikande i fråga om fetman trots att vården skall vara individanpassad och 

vårdgivaren ska ge information om patientens hälsotillstånd (HSL, SFS 1982:763, 

2b§). Eftersom ett ökat BMI ger en ökad risk för flertalet sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2009; SBU 2002), menar vi att det därför är av största vikt att personalen inom hälso- 

och sjukvården vågar prata om fetma med patienterna och därmed kunna närma sig 

patientens upplevelse av fetma och uppnå en, som Travelbee (1971) benämner 

human-to-human-relation. Patienten känner då fullt förtroende för sjuksköterskan och 

patientens omvårdnadsbehov kan tillgodoses.  

 

Personalens egna attityder 

Inom temat ”personalens egna attityder” fanns enligt studenternas upplevelser en 

negativ inställning till patienter med fetma, bemötandet speglas av fördomar där dem 

anses vara lata och besvärliga. Patienter känner enligt Puhl et al (2008) just att 

sjukvårdspersonalens uppfattning om dem är negativ och att de anses lata. Enligt 

Travlebee (1971) ska sjuksköterskan försöka förstå individen genom att gå utanför sig 
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själv och inte tolka utifrån tidigare erfarenheter. Med hänsyn till Travelbee bör således 

inte bemötandet speglas sjuksköterskans egna attityder. Hon menar också att fokus ska 

ligga på upplevelsen snarare än diagnosen av sjukdomen. Sålunda bör sjuksköterskans 

fokus ligga på upplevelsen av fetman snarare än diagnosen. Det framkom även att vissa 

sjuksköterskestudenter beskrev att det fanns en uppfattning hos en del 

sjukvårdspersonal att patienter med fetma får skylla sig själva då det är självförvållat. 

Brownell et al. (2010) skriver just att fetma ofta anses vara ett personligt ansvar 

eftersom var och en ansvarar för sin egen hälsa och därmed även sin vikt. Författaren 

påpekar att om det skulle vara en ansvarsfråga är det ett tecken på att människor blir 

mindre och mindre ansvarstagande. Studier tyder på att så är inte fallet, utan att vår 

omgivning har förändrats i form av energirik mat och mindre fysiskt krävande 

omgivning. Vidare föreslår Brownell et al. att problemet inte kan lösas på individnivå 

utan bör lösas på en samhällsnivå då det bland annat är för mycket pengar i 

matindustrin. De menar också att marknadsföring, information och utbud bör styras 

från en högre nivå. 

 

Utförande av vård 

Sjuksköterskestudenterna beskrev att patienter med fetma får en kontextberoende 

vård som är beroende av avdelning, yrkesgrupp och personalens värderingar.  Enligt 

Travelbees (1971) teori är det patientens kontext som ska avgöra omvårdnaden och inte 

personalens kontext. Det vill säga att sjuksköterskan ska utgå från och sätta patienten i 

centrum, således ska patientens sammanhang vara utgångspunkt för omvårdnaden. I 

likhet med Travelbee menar uppsatsförfattarna att den kontext som studenterna 

beskriver styra vården inte ska påverka den omvårdnad patienten får utan att patientens 

sammanhang och livsvärld ska vara utgångspunkten. Det framkom att det fanns en 

avsaknad av resurser, några sjuksköterskestudenter tyckte att sjukvårdsutrustningen 

inte var anpassad till patienter med fetma, trots detta kunde ett professionellt 

bemötande ändå ske. Vissa underströk att vården var behovsanpassad och att 

sjukvårdspersonalen vårdplanerar i arbetsgruppen för att ge en god vård anpassad till 

patientens behov. Uppsatsförfattarna menar att detta arbetssätt överensstämmer med 

Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) bestämmelser över hur vård skall ges. 
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8.3 Slutsatser 

Bemötandet av patienter med fetma var enligt sjuksköterskestudenters upplevelser både 

positivt och negativ. Vissa gånger speglades bemötandet av en attityd av 

vårdpersonalens egna värderingar, mestadels negativa. Det är av stor vikt att 

vårdpersonalen ska gå utgå från patientens kontext och inte tolka patienten utifrån sin 

egen förförståelse av fetma. I de fall där skuld till fetma läggs på den enskilde krävs 

snarare en lösning på samhällelig nivå än på individnivå. För att fetman inte ska bli ett 

tabu bör sjuksköterskan fokusera på att samtala med patienten och lägga tyngdpunkten 

på patientens upplevelse av fetman snarare än diagnosen. Uppfylls detta kan en human-

to-human-relation existera där patientens omvårdnadsbehov tillgodoses och patienten 

känner förtroende för sjuksköterskan.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Resultatet väcker frågan kring hur utbrett oprofessionellt bemötandet av patienter med 

fetma är i vården. Resultatet indikerar att hälso- och sjukvården bidrar till 

stigmatisering och följaktligen även till att patienter med fetma går upp ytterligare i vikt 

och att många av dem undviker att besöka hälso- och sjukvården. Eftersom fetma är ett 

växande problem är bemötandet kring denna patientgrupp ytterst viktigt att ta upp på 

agendan. Med ökad förståelse för hur patientgruppen bemöts kan förslagsvis 

omvårdnadshandledning leda till att medvetandegöra vårdpersonalens egna värderingar 

och leda till mer professionellt bemötande. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Bemötande och attityder kring patienter med fetma är som nämnts relativt outforskat. 

Resultatet i denna studie pekar på att det finns stigmatiserande attityder i vården och att 

det förekommer att patienter med fetma får avsaknad av resurser. Det är därför av stor 

vikt att undersöka attityder kring patienter med fetma ur ett personalperspektiv. Likaså 

är det av vikt att undersöka hur patienter med fetma upplever vården. Detta vore även 

intressant att göra detta ur ett genusperspektiv bland annat eftersom kvinnors 

kroppsideal är väldigt ensidigt och påtagligt. Då studien även pekar på att vården inte 

alltid är anpassad till patienter med fetma är det viktigt att forska kring detta för att 

sedan kunna anpassa utrusning och material till denna patientgrupp.  
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Resultatet i denna studie visar även att det pratas mycket om patienten när den inte är 

med och att det även skämtas på dennes bekostnad. Således skulle det vara av vikt att 

undersöka hur tystnadsplikten efterföljs i personalrummet samt om personalen behöver 

mer tid för professionell handledning. Frågan om patienten påverkas av att det pratas 

om den och skämtas på dennes bekostnad, leder till att en intressant aspekt för vidare 

forskning skulle vara huruvida bemötandet av patienter påverkas av sjuksköterskans 

inställning och attityd. Det rådande tabu som finns kring fetma kan vara en av 

orsakerna till att det är roligt att skämta om. En slutsats av det skulle kunna vara att 

om personalen får ett annat mer ordnat sätt att tala om fetma och patienter med fetma 

exempelvis vid professionell handledning. Skulle detta kunna bidra till att minska 

skämten bakom patientens rygg?  Det skulle även vara intressant att undersöka vad 

som kommuniceras till patienter med fetma i form av ickeverbal kommunikation. 

 

Det framkom i materialet att flera studenter hade knapp erfarenhet av patienter med 

fetma, vilket skulle kunna tyda på att de också har svårt att uppskatta en patients BMI. 

Med tanke på att fetma förekommer hos 14 % av befolkningen borde alla studenter 

stött på patienter med fetma. Således vore det intressant att undersöka 

sjuksköterskestudenters förmåga att uppskatta BMI, eftersom ett förhöjt BMI kan peka 

på risk för följdsjukdomar. Att undersöka sjuksköterskestudenters attityder gentemot 

patienter med fetma vore även intressant. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev till studenter i termin 6 

 

Hej XX! 

Vi är två studenter i XX, termin 5, som precis börjat med vår C-uppsats. Vi ska skriva 

om hur sjuksköterskestudenter uppfattar att överviktiga bemöts inom vården. Vi skulle 

bli mycket glada om ni vill fundera på detta och hjälpa oss med att svara på en fråga. Vi 

kommer till er lektion som ni har med Katarina Brochard nu på tisdag 19/4 och onsdag 

20/4. Katarina har lovat oss att avsätta slutet av lektionen för detta. Uppgifterna 

behandlas konfidentiellt och anonymt, deltagandet är frivilligt. Det tar inte lång tid och 

skulle hjälpa oss väldigt mycket! 

Har ni frågor är ni välkomna att maila oss. 

Vänliga Hälsningar 

Lina Nilsson, linivk09@rkh.se 

Kristina Tellmar, krtevk09@rkh.se  
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