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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Fetma är ett ökande problem i västvärlden, varje år dör 2,8 miljoner människor 
världen över till följd av fetma. Fetma bemöts med fördomar och diskriminering i alla 
delar av samhället och även inom hälso- och sjukvården finns dessa attityder.  
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och 
bemöta patienter med fetma.  
 
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys av intervjutexter. 
Intervjuerna gjordes med sjuksköterskor som arbetar med patienter som ska opereras för 
fetma. I analysen framkom sex kategorier och två teman rörande vårdande och bemötande.    
 
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna inte upplevde den fysiska vården som 
tung eftersom omvårdnadsinsatserna var få och patienterna själva skötte sin egenvård. 
Gällande bemötande hade sjuksköterskorna olika inställning till patient, tid och situation. 
De hade ett individualiserat bemötande och ett grupporienterat bemötande samt olika 
förhållningssätt privat och professionellt. Sjuksköterskorna beskrev att bemötandet blev 
lidande på grund av tidsbrist. Även okunskap påverkade bemötandet.    
 
Slutsats: För att vårdandet och bemötandet ska bli så bra som möjligt är det av vikt att 
sjuksköterskorna bemöter patienterna som individer samt reflekterar över deras 
individuella behov. 
 
Nyckelord: Bemötande, erfarenheter, fetma, sjuksköterskor, vårdande. 
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1. Bakgrund 

1.1 Definition av fetma 
För att definiera fetma används BMI (Body Mass Index). För att beräkna BMI mäts 
kroppsvikten i kilo och divideras med kroppslängden (meter) i kvadrat, exempel: 70kg / (1,8 
m x 1,8 m) = 22, 3 (Järhult & Offenbartl, 2006). Enligt mätskalan ska normalviktiga 
personer ha ett värde mellan 18,5 och 24,9. Mellan värdena 25 och 29,9 är personen 
överviktig och över värdet 30 lider personen av fetma (World Health Organization [WHO], 
2011). Har personen ett värde över 35 och en eller flera följdsjukdomar som till exempel 
hypertoni och diabetes typ II kan personen bli aktuell för bariatrisk kirurgi, det vill säga 
magsäcksförminskande operation (Socialsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting 
[SKL] & Svenska läkarsällskapet [SLS], 2009).  
 

1.2 Prevalens av fetma 
Enligt Järhult och Offenbartl (2006) är fetma ett ökande problem i västvärlden på grund av 
för lite fysisk aktivitet, dåliga matvanor och lättillgänglig snabbmat. Varje år dör 2,8 
miljoner människor världen över till följd av fetma i sjukdomar som diabetes, cancer och 
hjärt- och kärlsjukdomar. År 2008 led 10 % av världens män av fetma och siffran för 
kvinnor var 14 %. Prevalensen av fetma har dubblerats mellan år 1980 och 2008 (WHO, 
2011). Antalet magsäcksförminskande operationer var år 2009 i Sverige cirka 3000 och 
antalet operationer ökar stadigt (Näslund & Näslund, 2009). 
 

1.3 Aktuellt kunskapsläge gällande upplevelser av att vårda och bemöta patienter med 
fetma 
Det är vanligt förekommande att fetma bemöts med fördomar och diskriminering inom 
samhällets alla sektorer (Poon & Tarrant, 2009). Studier från Storbritannien, Kanada och 
Kina har visat att samhället upplever människor med fetma som personer med fler negativa 
personlighetsdrag än andra, de upplevs vara mindre samvetsgranna, ha mindre självdisciplin 
och mindre självkontroll (Poon & Tarrant, 2009; Williams, 2009; Williams & Malik, 2005), 
de ses även som emotionellt och socialt handikappade och mer lata än normalviktiga 
personer (Williams, 2009).  
    
Läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden har beskrivits ha samma negativa attityder mot 
människor med fetma som resten av samhället. De uppfattade personer med fetma som lata, 
oattraktiva, inaktiva och i avsaknad av självkontroll och viljestyrka (Poon & Tarrant, 2009). 
De sågs även som mindre intelligenta och mindre värda (Watson, Oberle & Deutscher, 
2008; Williams & Malik, 2005). I en studie beskrev sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter att de inte kände sig obekväma, otåliga eller äcklade när de vårdade 
patienter med fetma. De kände empati och upplevde inte patientgruppen mer krävande än 
någon annan patientgrupp (Poon & Tarrant, 2009). Däremot beskrev sjuksköterskorna mer 
fysisk utmattning vid omvårdnad av patienter med fetma än vid omvårdnad av 
normalviktiga personer (Dean, 2011; Poon & Tarrant, 2009; Watson et al., 2008; Williams, 
2009). 
 
Det aktuella kunskapsläget vad gäller bemötande av patienter med fetma har, enligt 
Josephson (2008), visat att bemötandet skiljer sig från andra patienter. Utbildad 
vårdpersonal har fått lära sig att alla människor har lika värde och ska behandlas på lika 
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villkor, däremot finns en förmåga att kategorisera människor vilket gör att bemötandet inte 
blir lika gentemot alla patienter (Josephson, 2008). Om sjuksköterskor besitter negativa 
attityder och fördomar mot patienter med fetma kan kvalitén på vården bli sämre (Poon & 
Tarrant, 2009) och relationen mellan sjuksköterska och patient påverkas då empatin och 
interaktionen inte fungerar (Watson et al., 2008).    
 

1.4 Definition av gott bemötande 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a §, ska hälso- och sjukvården 
bygga på respekt för individens integritet och autonomi. Enligt 1 §, kap. 4, i SOSFS 2005:12 
ska även värdigheten respekteras. Förordningen säger också att patient och anhöriga ska 
bemötas med omtanke och respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, 
funktionshinder, social ställning, religion och utbildning. 
 
Vården ska skapa möjligheter till goda relationer mellan patient och sjukvårdspersonal. Ett 
gott bemötande utmärks av att kommunikation sker på ett respektfullt, empatiskt och lyhört 
sätt. Sjuksköterskan har dialogen som ett värdefullt redskap för att bemötandet ska bli så 
gott som möjligt. Kroppsspråket är också en viktig del i bemötandet och sjuksköterskan bör 
vara medveten om sitt tonläge, sin kroppshållning, sitt ansiktsuttryck och sin blick när 
hon/han träffar en patient (Eide & Eide, 2009). 
 

1.5 Definition av omvårdnad 
Omvårdnad kan sägas utgå från två aspekter: relationsaspekt och sakaspekt. 
Relationsaspekten syftar till relationen mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan 
bekräftar patienten som en individ utifrån respekt, integritet och värdighet. Sakaspekten är 
det praktiska sjuksköterskan gör i omvårdnaden som exempelvis hjälp vid påklädning och 
personlig hygien (Ternestedt & Norberg, 2009). Det är sakaspekten av omvårdnad som 
författarna syftar till när vårdande nämns.  
 

1.6 Travelbees omvårdnadsfilosofi 
Joyce Travelbees (1971) filosofi är en interaktionsteori som handlar om att skapa en relation 
mellan sjuksköterska och patient. För att omvårdnaden ska bli optimal för patienten är 
sjuksköterskans uppgift att skapa en god mellanmänsklig relation. Relationen byggs upp 
genom det första mötet, då sjuksköterskan bara är en sjuksköterska och patienten bara 
patient, de ser enbart varandras roller utifrån sina egna förväntningar. Nästa steg är att 
identiteterna växer fram och detta sker genom att förväntningarna på varandra släpper, där 
patienten och sjuksköterskan blir unika individer. Detta skapar möjligheter för att empati 
kan uppstå. För att ge god omvårdnad är empati ett måste, att känna empati innebär att 
sjuksköterskan kan sätta sig in i den andras känsloliv och tankar. Därefter kännetecknas 
mötet av sympati, vilket innebär att sjuksköterskan känner medkänsla och omtanke för 
patienten. Det sista steget är att etablera ömsesidig förståelse vilket har gjorts genom de 
tidigare stegen i den mellanmänskliga relationen. 
 

1.7 Problemformulering 
Många patienter på sjukhusen i Sverige idag har övervikt eller fetma vilket författarna 
uppmärksammat under verksamhetsförlagd utbildning. Författarna har observerat att 
patienter kan behandlas orättvist utifrån sitt utseende till exempel övervikt och fetma. Ett 
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gott bemötande kännetecknas av empati där patienten bemöts med respekt för integritet och 
autonomi. Det är av vikt att bemöta patienter på lika villkor utan att särbehandla på grund av 
kroppsvikt. Som sjuksköterska är det grundläggande att känna till hur bemötandet och 
interaktionen mellan patient och sjuksköterska kan påverka omvårdanden av patienten. Det 
är angeläget att utföra denna studie då kunskap om detta ämne är viktigt eftersom fetma är 
ett växande problem och antalet fetmaoperationer ökar.  
 

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och bemöta 
patienter med fetma.   
 

3. Metod 
Studien hade en kvalitativ ansats med en beskrivande design, vilket innebär att intresset 
ligger på människors upplevelser av ett visst fenomen och variationer dem mellan (Forsberg 
& Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). Data analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsanalys, som innebär att exempelvis en intervjutext tolkas och granskas (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2008).   
 

3.1 Urval 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna skulle arbeta som 
sjuksköterskor och komma i kontakt med patienter med fetma och därmed ha erfarenhet av 
att möta och vårda de patienterna. En avdelning valdes ut där en av den vanligast 
förekommande patientgruppen var personer som skulle genomgå obesitasoperation. För att 
få tillräckligt med material beslutades antalet intervjudeltagare vara sex sjuksköterskor. Ett 
informationsbrev (bilaga 1) skickades till avdelningschefen där studiens syfte beskrevs. Ett 
samtyckesformulär (bilaga 1) medföljde där avdelningschefen skulle godkänna att studien 
genomfördes på arbetsplatsen. Ett informationsbrev (bilaga 2) till sjuksköterskorna 
bifogades som avdelningschefen delade ut till intresserade sjuksköterskor. Avdelnings-
chefen valde sedan ut sex stycken sjuksköterskor som skulle delta i studien. Författarna till 
aktuell studie träffade avdelningschefen när sex sjuksköterskor hade valts ut för att lämna ett 
samtyckesformulär till sjuksköterskorna för underskrift om deltagande i studien (bilaga 3). 
Författarna uppmanade deltagarna att höra av sig via mail för att uppge mailadress och 
telefonnummer. Telefonnummer lämnades för att författarna skulle kunna lämna muntlig 
information om studien och dess syfte. Dessvärre var det semestertid vilket gjorde att det 
var svårt att nå sjuksköterskorna när muntlig information skulle lämnas. Författarna valde 
därför att spela in den muntliga informationen och maila till sjuksköterskorna. Författarna 
uppmanade i mailet att det var viktigt att lyssna på ljudfilen samt att höra av sig om de hade 
några frågor. Under sommaren bestämdes tider för intervju via mail.  
 

3.2 Datainsamling  
Hösten 2011 genomfördes intervjuerna med sjuksköterskorna. Enbart fem intervjuer 
genomfördes på grund av ett bortfall. Datainsamlingen genomfördes via halvstrukturerade 
intervjuer som ägde rum på sjuksköterskornas arbetstid. Intervjuerna skedde ostört då de 
genomfördes i ett avskilt rum på sjuksköterskornas arbetsplats. Att intervjuerna var 
halvstrukturerade innebar att författarna i förväg visste vilka ämnen som skulle tas upp. 
Dessa intervjuer kan genomföras mer fritt då författarna väljer ordningsföljden på frågorna 
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(bilaga 4) allt eftersom de passar in i intervjun (Forsberg & Wengström, 2008). En viktig del 
i halvstrukturerade intervjuer är att uppmuntra den som blir intervjuad till att med egna ord 
berätta om attityder, värderingar och upplevelser (Polit & Beck, 2012). Under intervjun var 
båda författarna till uppsatsen närvarande. Intervjuerna bandinspelades.  
 

3.3 Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant till text (Polit & Beck, 2012). Författarna 
transkriberade två respektive tre intervjuer var. I analysen av intervjutexterna användes en 
induktiv ansats, alltså analyseras texterna förutsättningslöst och utifrån analysen skapades 
hypoteser (Forsberg & Wengström, 2008). Data analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsanalys med manifest och latent inriktning. Manifest inriktning innebär att meningar 
som stod klart och tydligt i texten och som svarade mot syftet söktes. Därefter skapades 
meningsenheterna till koder, underkategorier och kategorier. Latent inriktning innebär att 
det underliggande budskapet i kategorierna tolkas till teman. Latenta teman knyter ihop 
olika kategoriers underliggande budskap (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Intervjutexterna lästes individuellt av båda författarna flera gånger där respektive person 
markerade det som de upplevde svarade mot syftet. Därefter jämfördes de markerade 
texterna för att kunna skapa koder. Utifrån koderna med gemensam innebörd skapades 
beskrivande underkategorier. Ett antal underkategorier bildade en kategori (tabell 1). Efter 
att kategorierna skapats lyftes de som var möjliga till teman. Författarna har tillsammans 
analyserat och diskuterat fram koder, underkategorier, kategorier och teman (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
 
Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori Tema 
Nej det tycker jag 
inte, även fast det är 
våra ”tunga” 
patienter så rent 
viktmässigt så 
upplevs de som 
lätta patienter att ha 
och sköta om och 
vårda. 

Omvårdnaden är 
lätt. 

Behovet av 
omvårdnad är litet 
och inte krävande. 
 

Ingen krävande 
fysisk omvårdnad. 
 

Patienter 
klarar sin 
egenvård. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Det finns krav för forskning som ingår i de etiska riktlinjerna, vilka är informationskrav, 
samtyckeskrav samt krav på konfidentialitet. För att uppfylla kraven skickades ett 
informationsbrev till sjuksköterskorna, där frivillighet försäkrades till att delta i studien samt 
att inga personuppgifter behövdes vid intervjun. De fick även muntlig information och ett 
samtyckesformulär. Sjuksköterskorna blev också försäkrade att enbart författarna skulle ta 
del av inspelningen som sedan raderas efter transkribering (Northern Nurses’ Federation 
[NNF], 2003). 
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4. Resultat  
Resultatet består av två teman och sex kategorier gällande vårdande och bemötande. I 
resultatet används citat från intervjuerna, dessa kommer att benämnas med fiktiva namn.  
 
Vårdande: 
 

Att vara privat 
kontra professionell 

Tidsbrist i relation 
till bemötande 

Okunskap i relation 
till bemötande 

 
Inställning till 
patient, tid och 

situation 

Individualiserat 
bemötande kontra 
grupporienterat 
bemötande

Ingen krävande 
fysisk omvårdnad 

 
   Patienter klarar sin 

egenvård  
Lätt att vårda 
positiva/motiverade 
patienter 

 
 
 
 
Bemötande: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1: Översikt över kategorier och teman  
 

4.1 Patienter klarar sin egenvård 
Temat som framkom gällande vårdande tolkades till att patienterna klarar sin egenvård. 
Temat bygger på att sjuksköterskornas hjälp vid den fysiska vården var liten och inte 
krävande eftersom behovet från patienterna var litet. Patienterna var även välmotiverade och 
införstådda med sin situation vilket gjorde att vårdandet av patienterna blev lättare för 
sjuksköterskorna.  
 

4.1.1 Ingen krävande fysisk omvårdnad 

Vad gäller vårdande var en av kategorierna att det fysiska vårdandet inte upplevdes som 
tungt av sjuksköterskorna eftersom vårdinsatserna var få och inte krävande till följd av ett 
litet hjälpbehov från patienterna. Patienterna upplevdes inte som tunga att vårda trots en stor 
kroppsvikt eftersom de var uppegående och inte led av någon svårare sjukdom.  
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”… även fast det är våra ”tunga” patienter så rent viktmässigt så upplevs de som lätta patienter att 
ha och sköta om och vårda.” – Ramona. 
 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte behövde hjälpa till mycket med den fysiska 
omvårdnaden eftersom patienterna, som ett led i tillfrisknandet, skulle göra så mycket som 
möjligt själva efter operationen. Sjuksköterskorna ansåg sig inte behöva hjälpa till vid 
mobilisering och övrig fysisk vård eftersom patienterna skötte det själva.  
 
”…känns ju inte som att man behöver ge så mycket som sjuksköterska till dem heller för de 
gör allting själva…” – Fredrika.     
 
Därmed fanns det inte ett stort behov av omvårdnadsinsatser från sjuksköterskorna. 
 

4.1.2 Lätt att vårda positiva/motiverade patienter 

Den andra kategorin relaterade till att vårdandet upplevdes som något positivt. Det framgick 
i intervjutexterna att det var lättare för sjuksköterskorna att vårda patienterna när de var 
motiverade vilket gav sjuksköterskorna respons på sitt arbete.  
 
”Att de är så motiverade. De är oftast väldigt tacksamma efter en operation, det är många som är 
tacksamma och glada när allting har gått bra och liksom nu ser de ljuset och nu ska allting bli 
bättre för dem, nu vänder livet för dem.” – Fredrika.  
 
”Så det är ju en välmotiverad patientgrupp och de är positiva till det här också. Det är väldigt 
positivt.” – Teodora.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet var inspirerande när patienterna var positiva, 
förväntansfulla och nöjda.  
 
”Det är en väldigt uppskattad patientgrupp som vi har och vårdar. Vi tycker att det är en jätterolig 
grupp och vårda.” – Teodora.  
 
”De är oftast positiva och förväntansfulla, så det är väl det vi får tillbaka kan man säga.” – Marina.  
 

4.2 Inställning till patient, tid och situation  
Bemötandet påverkas positivt eller negativt beroende på vad sjuksköterskan har för 
inställning till patient, tid och situation. I temat beskriver sjuksköterskorna att de hade ett 
grupporienterat bemötande, därmed såg de patienterna som en grupp utifrån deras sjukdom. 
Utifrån detta individualiserade en del sjuksköterskor sitt bemötande medan andra inte 
individualiserade sitt bemötande till den enskilda patienten. Sjuksköterskorna uppgav också 
att åsikterna gentemot personer med fetma kunde variera beroende på om de uttalade sig 
privat eller professionellt. Tidsbrist kunde också påverka bemötandet vilket försvårade 
bemötandet då det inte kunde individanpassas och bli optimalt för patienterna. Även 
okunskap över patientens situation beskrevs kunna påverka bemötandet negativt.  
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4.2.1 Individualiserat bemötande kontra grupporienterat bemötande 

En kategori som framkom i analysen av intervjutexterna gällande bemötande var att 
bemötandet påverkades av sjuksköterskornas förhållningssätt till patienter som skulle 
opereras för fetma. Ett förhållningssätt var att se patienterna som en grupp utifrån sjukdom. 
Patienter med samma sjukdom sågs som ”samma” patient och bemötandet blev då inte 
individualiserat, men ansågs fortfarande vara gott.  
 
”Jag skulle säga att jag inte upplever det annorlunda än mot någon annan patientgrupp egentligen. 
Utan man har samma goda bemötande och alla är ju här för att få samma vård under samma 
former...” – Marina.  
 
Ett annat förhållningssätt var att bemötandet alltid skulle vara gott och anpassat gällande 
både sjukdom och patient. Patienter som skulle opereras för fetma fick till exempel inte lida 
av någon svårare sjukdom, vilket gjorde att det ställdes andra krav på en sådan patient än 
mot en svårt sjuk patient. Bemötandet anpassades efter individen och dennes hälsotillstånd. 
 
”Ja, jo det tycker jag väl att man har (gott bemötande). Sen kanske det inte alltid är så att 
patienterna känner så. Man kanske ställer högre krav på en sådan patient än mot en svårt 
cancersjuk patient till exempel, då får man ju liksom förklara att den här cancersjuka patienten inte 
orkar gå till dagrummet och hämta sin bricka själv men för dig är det ett led i tillfriskandet efter 
operationen, att du är uppe och rör dig och så.” – Ramona.  
 

4.2.2 Att vara privat kontra professionell  

Den andra kategorin som framkom i analysen av intervjutexterna gällande bemötande var 
att sjuksköterskorna ansåg att de privata värderingarna inte påverkade det professionella 
bemötandet. De beskrev att det inte var någon skillnad i bemötande av patienter med fetma 
än gentemot någon annan patient. Däremot visade det sig att sjuksköterskorna hade olika 
inställning beroende på om de var i sin professionella eller privata roll.  
 
”Jag tror inte i själva situationen som sjuksköterska bemöter vi inte olika, det tycker jag inte, sen 
kan snacket bakom vara annorlunda men då är man privatperson men ute på arbetsplatsen så är 
man… då är det lika tycker jag. Jag ser ingen skillnad.” – Fredrika.  
 

4.2.3 Tidsbrist i relation till bemötande  

Ytterligare en kategori inom bemötande var att tiden inte räckte till för att sjuksköterskorna 
skulle kunna individualisera bemötandet. De upplevde att tid saknades för att göra mötet 
med patienterna optimalt, vilket resulterade i att bemötandet inte kunde anpassas för varje 
individ utan blev lika för alla.  
 
”Ja man hinner inte göra det (bemötandet) helt optimalt, men jag värderar inte den personen på 
något annorlunda sätt i mötet än någon annan, för jag måste springa runt till de här tio andra också 
så tiden blir ju kortare men den är ju lika kort hos de tio andra.” – Fredrika.  
 
”Nej… det är väl klart att ibland så har man ju inte tiden heller att prata mer ingående om det för 
man träffar dem så kort.” – Elvira. 
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Bristen på tid uppgavs också göra att bemötandet inte garanterat blev optimalt för patienten 
och att det inte fanns tid att ge tillräcklig hjälp, som att finna hopp och motivation hos 
patienterna.  
 
”Och inte heller att belastningen på något sätt hindrar mig från mitt bemötande, snarare det att 
man… tiden, eller alltså jag försöker fortfarande vara snäll och trevlig och liksom bemöta patienten 
på det bästa sättet oavsett om den är tjock eller inte, men tiden…(räcker inte till).” – Fredrika. 
 
”…Och det är svårt, att finna hoppet hos dem eller motiveringen hos dem att orka och där har inte 
vi tid…” – Elvira.  
 

4.2.4 Okunskap i relation till bemötande 

En annan kategori var att okunskap påverkade sjuksköterskornas bemötande. De upplevde 
att ett mindre bra bemötande kunde bero på bristande kunskap om ämnet. Okunskap 
beskrevs yttra sig i liten förståelse för patienten vilket påverkade bemötandet. Även en 
negativ attityd gentemot patienter med fetma ansågs vara ett resultat av okunskap.  
 
”Vi har folk, jag har träffat folk (sjukvårdpersonal) som har vårdat patienter och som är väldigt 
nedsättande som har väldigt tråkigt ton och jag tycker det är jättetråkigt. Men jag ser det mer som 
att man inte har förståelsen på grund av att man heller inte har kunskap. För lite kunskap om det 
och det är oftast dit det kommer när man börjar prata med de här personerna, ”men varför gör du 
sådär”, ”jo men det är ju bara för att de är lata” och ”de har ju käkat till sig” och ”det kostar 
massa pengar”. Men när man då kommer in på ett djupare plan när det gäller den här diskussionen 
så märker man att det handlar om att de inte har någon kunskap om det. Ju mer man vet, desto mer 
ödmjuk blir man för situationen.” – Marina.  
 

4.3 Sammanfattning  
Temat som framkom gällande vårdande var att patienterna klarade sin egenvård. 
Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet av patienterna som skulle opereras för fetma inte 
var fysiskt tungt eftersom vårdinsatserna var få och patienterna mobiliserade sig själva. 
Vårdandet upplevdes också som lätt eftersom patienterna var positiva, motiverade, 
förväntansfulla och nöjda över att få hjälp med sin situation.  
 
Temat inställning till patient, tid och situation avsåg sjuksköterskornas bemötande. De hade 
ett individualiserat bemötande och ett grupporienterat bemötande, det grupporienterade 
bemötandet var gott men inte individualiserat. Inställningen till patienter med fetma 
varierade om de var i sin privata eller professionella roll vilket kunde påverka det 
professionella bemötandet. Tidsbrist var något sjuksköterskorna ansåg påverkade deras 
bemötande, bristen på tid gjorde att de inte hann bemöta patienterna individanpassat. Ett 
mindre bra bemötande ansågs bero på okunskap, vilket gav sjuksköterskorna sämre 
förståelse för patienterna som i sin tur påverkade bemötandet.  
 

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
Urvalet genomfördes på en arbetsplats där sjuksköterskor kommer i kontakt med patienter 
som ska opereras för fetma, vilket är en fördel då de har mycket att berätta om ämnet. 
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Urvalet var relevant för syftet då det var sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och 
bemöta patienter som ska opereras för fetma som stod i fokus för studien. Antalet 
intervjudeltagare bestämdes till sex sjuksköterskor, vilket ansågs vara ett rimligt antal 
intervjuer i relation till uppsatstidens längd. Endast fem intervjuer genomfördes på grund av 
att en sjuksköterska hade en stressig arbetssituation den planerade intervjuveckan. I en 
kvalitativ studie är inte antalet deltagare det mest väsentliga då det är den enskilda 
individens upplevelse som eftersöks. Däremot kan bortfallet ha gett färre variationer i 
resultatet. Något som kan ha påverkat resultatets trovärdighet var att författarna lät 
avdelningschefen välja ut sjuksköterskor som skulle delta i studien. I och med detta kan 
avdelningschefen ha valt ut de sjuksköterskor som lämpligast representerade avdelningen. 
Däremot anser författarna till studien att urvalet har skett utan att avdelningschefen valt ut 
sjuksköterskorna på detta vis, då de själva verkade angelägna om att delta i studien då ett 
intresse fanns för ämnet. 
 
Det finns forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till när en studie ska genomföras, där ett av 
dessa är att deltagare ska få muntlig information (NNF, 2003). Eftersom det var 
semestertider skapades en ljudfil med den information som skulle ha tagits upp vid muntlig 
information. Nackdelen med att skicka en ljudfil kan vara att författarna inte vet om 
sjuksköterskorna lyckats öppna filen i sin dator eller tagit sig tid att lyssna på filen samt att 
de inte hade chans att ställa frågor muntligt. Innan intervjuerna startade frågade författarna 
om de lyssnat på ljudfilen, vilket alla sjuksköterskor hade gjort. Författarna frågade också 
om sjuksköterskorna hade några frågor. 
 
Intervju som datainsamlingsmetod valdes därför att studien syftar till den enskilda 
individens erfarenheter av vårdande och bemötande. Enligt Polit och Beck (2012) ger 
intervjuer hög kvalité och bredd på den data som samlas in. Ytterligare en anledning till att 
intervju som metod valdes var för att få information som beskriver hur personer upplever ett 
visst fenomen. Den kvalitativa intervjun passar väl in när en persons erfarenheter, tankar 
och känslor eftersöks (Dalen, 2007), vilket var fallet i den aktuella studien. En annan fördel 
med att intervjuer genomfördes var att materialet som framkom var subjektiva erfarenheter 
direkt från sjuksköterskan. En nackdel med att intervjua är att det finns en risk för att 
intervjudeltagaren känner sig pressad i intervjusituationen då det var två som höll i 
intervjun. Det finns också en risk för att intervjudeltagaren intar försvarsposition för att 
skydda sig själv och omgivningen (Dalen, 2007). Något annat som kan ha påverkat 
datainsamlingen var att författarna till studien var ovana vid de första intervjuerna och det i 
sin tur kan ha påverkat resultatet. För att kompensera oerfarenheten vid intervjusituationer 
var båda författarna närvarande under intervjuerna. Huvudansvaret för att intervjuerna 
skulle fortgå utan avbrott låg hos båda författarna. De turades om att ställa frågor vartefter 
de passade in och om intervjun höll på att avstanna kunde de hjälpa varandra. En nackdel 
med att genomföra intervjuer på sjuksköterskornas arbetsplats och arbetstid var att de kunde 
uppleva stress, då de eventuellt hade en stressig arbetssituation. Sjuksköterskorna kunde 
även uppleva stress på grund av att övriga kollegor på arbetsplatsen var medvetna om vilka 
som deltagit i studien. Det kan ha lett till att sjuksköterskorna inte kunde besvara 
intervjufrågorna helt ärligt.  
 
Halvstrukturerad intervju användes. Frågorna som var förberedda var relevanta utifrån 
syftet. Det visade sig vara svårt att få sjuksköterskorna att berätta om en konkret situation 
och att ta upp egna värderingar och attityder, vilket har lett till att intervjuerna blev tunna. 
Om en provintervju genomförts hade intervjufrågorna kontrollerats så de med säkerhet hade 
besvarat studiens syfte samt att intervjudeltagaren uppfattat frågorna korrekt, vilket hade 
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kunnat medföra att materialet blivit fylligare (Lantz, 2007). Det material som framkom är 
ändå relevant då det svarar mot syftet.    
 
Eftersom transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna kan detta ha varit 
en nackdel då författarna eventuellt har gått tillväga på olika sätt vid transkribering. Det kan 
ha lett till att intervjuerna tolkats olika av författarna. En fördel med att författarna själva 
transkriberat intervjuerna är att de bär med sig känslan och sammanhanget från intervjuerna, 
vilket var bra då det är individens upplevelser som eftersöks (Dalen, 2007; Kvale & 
Brinkmann, 2009). Efter transkribering lästes materialet flera gånger under analysprocessen 
för att öka resultatets tillförlitligt, detta för att inget som var relevant för studien fallit bort 
eller förbisetts. Författarna har tillsammans analyserat och diskuterat fram resultatet för att 
få fler perspektiv och större förståelse, vilket har gjort analysen mer tillförlitlig (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Svårigheter under analysprocessen var att finna lämpliga ord 
och meningar som beskrev underkategorier, kategorier och teman. Genom diskussion 
författarna emellan har underkategorier, kategorier och teman växt fram under studiens 
gång. Något författarna uppmärksammat i efterhand är att underkategorierna och 
kategorierna är lika varandra. Dock har underkategorierna varit ett stöd i ledet för att kunna 
skapa kategorier och teman. 
    
En intervjutext som är föremål för granskning och analys ska alltid ses i sitt sammanhang, 
de som utför analysen bör ha intervjupersonens kultur och livshistoria i åtanke (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). För att kunna ge läsarna en god bild av intervjupersonens kultur 
och livshistoria presenteras citat för att stryka resultatet (Polit & Beck, 2012), citat ger 
dessutom uppsatsens resultat större tillförlitlighet (Dalen, 2007). När ett fenomen studeras 
kommer alltid författarnas förförståelse spela in. Med förförståelse menas författarnas egna 
upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen. En svårighet med förförståelse är att den 
kan utgöra hinder för författarnas förmåga att se nya perspektiv. Trots att förförståelse kan 
hindra analysen så underlättade den för författarna att förstå intervjudeltagarens upplevelser, 
erfarenheter och livssammanhang. (Dalen, 2007; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
En förförståelse författarna hade var att patienter med fetma var fysiskt tunga att vårda. 
Överraskande nog visade resultatet motsatsen då patienterna inte led av någon svårare 
sjukdom eftersom de skulle opereras och ansågs därför vara lätta att vårda. Detta är ett bra 
exempel på hur förförståelsen kan sättas i gungning vilket leder till nya perspektiv. 
 

5.2 Resultatdiskussion  
I denna studie beskriver sjuksköterskorna att patienter med fetma inte är tunga att vårda 
fysiskt eftersom de är uppegående och sköter sin egenvård. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskor upplever mer fysisk utmattning vid vård av patienter med fetma än vid vård 
av normalviktiga personer (Dean, 2011; Poon & Tarrant, 2009; Watson et al., 2008; 
Williams, 2009). Författarna till aktuell studie har reflekterat över att patienterna som ska 
opereras för fetma inte får lida av någon svårare sjukdom för att kunna klara av operationen. 
Det leder till att den fysiska vården inte blir tung då patienterna själva kan sköta sin 
egenvård och därför kan uppfattas som enkla att vårda. Resultatet kan tillämpas på 
sjuksköterskor som arbetar med patienter som ska genomgå en obesitasoperation. Hade 
aktuell studie utförts på sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter med fetma 
hade resultatet troligtvis blivit annorlunda gällande vårdande och bemötande. 
 
Sjuksköterskorna beskriver att tiden inte räcker till för att samtala med patienterna och göra 
bemötandet optimalt. En tanke författarna till aktuell studie har är att de andra patienterna på 
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avdelningen kan ha ett mer omfattande omvårdnadsbehov både i sak- och relationsaspekt. 
Detta till följd av att de kan vara svårt sjuka vilket kan innebära att patienter som ska 
opereras för fetma omedvetet kan hamna i skymundan. De svårt sjuka patienterna ser 
dessutom mer sjuka ut till utseendet och kan uppfattas behöva mer uppmärksamhet och stöd 
av sjuksköterskorna. Ytterligare en förklaring kan vara att patienterna som ska opereras för 
fetma klarar sin egenvård själva, vilket kan leda till att sjuksköterskorna spenderar mindre 
tid hos dem då mer vårdberoende patienter prioriteras. Det kan medföra att de som har något 
de behöver ta upp med sjuksköterskan inte får den möjligheten. Det kan också vara svårt att 
ta upp känsliga frågor i och med att korta möten gör det svårare att bygga upp ett förtroende. 
Det finns en risk att tidsbristen gör att sjuksköterskornas möten med patienterna blir 
rutinmässiga (Norberg et al., 1992; Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2004). Reflektioner om 
rättvisa kan vara av vikt, rättvisa i den bemärkelsen att alla är olika och därför behöver olika 
omvårdnad. En del patienter behöver mer fokus på relationsaspekten medan andra patienter 
behöver mer fokus på sakaspekten (Eide & Eide, 2009). För en god personcentrerad vård är 
det sjuksköterskans ansvar att skapa sig en uppfattning om patientens behov gällande både 
sakaspekt och relationsaspekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Öresland & Lützén, 
2009). Att reflektera kring fördelning av sak- och relationsaspekt kan vara bra när det gäller 
patienterna i studien. Patienterna ses som glada och positiva men det kan också vara att 
patienterna i mötet med sjuksköterskan upplever att de inte kan ventilera sin oro eller sina 
funderingar (Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2004). 
 
Sjuksköterskorna i aktuell studie uppfattar patienterna både som tillhörig en ”grupp” och 
som enskilda individer. I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade både ett 
grupporienterat bemötande och ett individualiserat bemötande. Ett grupporienterat 
bemötande beskrivs som ett gott bemötande där alla patienter anses bemötas lika utifrån 
sjukdomstillstånd medan ett individualiserat bemötande beskrivs att bemötandet är gott men 
också individanpassat efter både sjukdom och patient. En fundering kring varför bemötandet 
inte alltid blir individanpassat kan vara att sjuksköterskan har en förväntan på hur patienten 
ska vara. Förförståelsen kan vara omedveten och därför blir det svårt att se patienten som en 
individ vilket kan leda till att bemötandet blir grupporienterat. När bemötandet 
individualiseras är sjuksköterskan medveten om patienten som en person med enskilda 
behov och anpassar bemötandet efter det. Enligt Travelbee (1971) blir patienten först en 
individ då sjuksköterskan släpper sina förväntningar på denne. För att komma fram till 
vilken förståelse som finns om patienten, anser författarna till studien att reflektion kan vara 
ett bra redskap. Enligt Eide och Eide (2009) är etiska reflektioner värdefulla för att kunna ge 
god vård och gott bemötande. Då reflekterar sjuksköterskan över vem patienten är, vilken 
situationen är och hur sjuksköterskan kan använda sina resurser för nå målet med 
omvårdnaden.   
 
I studien beskriver sjuksköterskorna olika värderingar beroende på om de är i sin 
professionella eller privata roll. Något författarna till aktuell studie reflekterat över är om 
känslor och attityder kan bli ett hinder i bemötandet om sjuksköterskan inte är medveten om 
dem i mötet med patienten. Enligt Eide och Eide (2009), Koenig (2008) och Poon och 
Tarrant (2009) är det möjligt att de privata värderingarna kan lysa igenom i det 
professionella bemötandet om sjuksköterskan inte är medveten om hur dessa påverkar 
varandra. För att bli medveten om sina känslor och värderingar behövs självkännedom. Är 
känslorna omedvetna kan de ge sig till känna i bemötandet utan att hon/han vet om det 
(Holm, 2001; Watson et al., 2008). Sjuksköterskorna beskriver att sättet de talade om 
patienter med fetma skiljer sig åt beroende på om de är professionella eller privata. 
Författarna till aktuell studie har därför också funderat över medvetenheten kring att 
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värderingar kan lysa igenom i den icke-verbala kommunikationen i mötet med patienten. 
Enligt Eide och Eide (2009) och Koenig (2008) kan kroppen förmedla ett budskap och 
orden ett annat. Har sjuksköterskan värderingar som går emot sin profession kommer det att 
synas på hennes/hans icke-verbala uttryck, vilket skapar en mindre bra relation mellan 
sjuksköterska och patient då förtroendet blir skadat. Enligt Travelbee (1971) är en god 
relation mellan patient och sjuksköterska viktig för att inte interaktionen dem emellan ska 
bli skadad. Eftersom en stor del av omvårdnaden handlar om att förändra livsstil och 
beteende har författarna reflekterat över att en god relation dem emellan är positivt för att nå 
målet med omvårdnaden, Koenig (2008) bekräftar detta. Det är alltså en fördel för 
sjuksköterskorna att reflektera över känslor och värderingar och hur dessa kan synas i 
kroppsspråket.  
 
Sjuksköterskorna i aktuell studie beskriver att patienterna som ska opereras för fetma är 
positiva och välmotiverade, även Wysoker (2005) har i sin studie uppmärksammat detta hos 
patienterna. Vilket leder till att det är en inspirerande patientgrupp att vårda. En fundering 
författarna har är om det kan vara lättare för sjuksköterskorna att känna empati då de kanske 
redan har bilden av dessa patienter som motiverade eftersom operation är något de valt 
själva. Utifrån sjuksköterskorna i studien är empati ett redskap för att hjälpa patienterna med 
sin livsstilsförändring. Utan empati kan det vara svårt att interagera med patienterna vilket 
leder till att bemötandet och vården kan bli lidande. Genom att använda sig av sin empatiska 
förmåga kan hon/han ta till sig patientens känslor för förståelse och insikt om hur patienten 
känner och tänker (Holm, 2001). När sjuksköterskorna träffar patienter som inte är lika 
motiverade och positiva kan empati vara en hjälp till att förstå patienten och därmed ge god 
omvårdnad utifrån patientens behov. 
 

5.3 Slutsats  
I studien beskriver sjuksköterskorna sina erfarenheter av sitt vårdande och bemötande av 
patienter som ska opereras för fetma. Reflektion och kunskap är relevant för att bemötandet 
och vårdandet ska bli optimalt och anpassat utifrån individen. Det som hindrar reflektion 
hos sjuksköterskorna är bristen på tid. Reflektion är viktigt för att se patienten som en 
individ och inte en del av en grupp. Om svårigheter finns att uppfatta patienten som en 
individ kan det bli svårt att avgöra patientens behov utifrån sak- och relationsaspekt vilket 
kan leda till att den empatiska förmågan kan hämmas. Sjuksköterskorna beskriver olika 
förhållningssätt privat och professionellt vilket kan påverka omvårdnaden. De privata 
åsikterna kan påverka det professionella bemötandet genom att de framträder i den icke-
verbala kommunikationen med patienten.  
 

5.4 Implikationer för omvårdnad och förbättringsarbete 
För att förbättra vårdande och bemötande för patienter som ska opereras för fetma är 
reflektion ett bra redskap. Reflektion kring sak- och relationsaspekt är viktig då patienter 
behöver olika grad av dem. Även reflektion om inställning till patienten kan vara värdefullt 
när sjuksköterskorna vill medvetandegöra föreställningar om patienten. För att uppmuntra 
till reflektion och utveckling kan seminarier vara till hjälp, där sjuksköterskorna får 
reflektera med andra sjuksköterskor i grupp och kan få mer förståelse och fler perspektiv 
om hur de utövar omvårdnad. Ett annat hjälpmedel för utveckling kan vara föreläsningar. 
Ett förslag är att två sjuksköterskor från arbetsplatsen går på föreläsningen och sedan 
redovisar för resten av personalen på nästa personalmöte och diskuterar kring den. En annan 
fördel kan vara om en sjuksköterska på arbetsplatsen är ansvarig för att relevant forskning 

14 



söks fram och sammanställs som sedan tas upp på personalmöten. Reflektion och 
fortbildning kan öka sjuksköterskornas förmåga att göra omvårdnaden personlig och 
optimal för patienterna.  
 

5.5 Förslag på vidare forskning  
Fortsatt empirisk forskning kan behövas inom området eftersom fetma och 
magsäcksförminskande operationer ökar i Sverige (Näslund & Näslund, 2009). I fortsatt 
forskning anser författarna till aktuell studie att större och djupare intervjuer behövs samt ett 
större urval, då det ger längre och fler intervjutexter. Ett större urval med fler sjuksköterskor 
från fler arbetsplatser kan ge ett mer tillförlitligt resultat. Även observationsstudier i 
kombination med djupintervjuer kan vara ett alternativ då det kan ge en bättre bild av 
sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda och bemöta patienter som ska opereras för 
fetma.  
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Bilaga 1 
 
Till ansvarig avdelningschef   
Vi är två studenter som läser på sjuksköterskeprogrammet termin 6 på Örebro universitet. 
Vi kommer att göra ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Syftet med vår studie är att 
beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda och bemöta patienter med fetma.  
 
Vi önskar genom detta brev få ditt skriftliga samtycke till att intervjuer får genomföras med 
cirka sex sjuksköterskor som är anställda på avdelningen. 
(Förutom ditt samtycke till att intervjuerna genomförs är vi tacksamma för om du kan 
tillfråga sjuksköterskor som kan vara villiga delta.) 
 
Har du ytterligare frågor, är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning                                                                                                           
Malin Rydén & Linn Persson 
 
Handledare:  
XXX XXX 
XXX-XXXXX                                                                                                                             
 
Härmed ger jag mitt godkännande till att Malin Rydén och Linn Persson får genomföra 
studien enligt ovan. 
Underskrift    Ort, datum  
  
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Informationsbrev angående studie om sjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda och bemöta patienter med fetma.  
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro 
universitet. I vårt examensarbete i omvårdnad vill vi beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
av att vårda och bemöta patienter med fetma. 
Vi har bett ansvarig avdelningschef att fråga sex stycken sjuksköterskor om deltagande i 
studien. Anledningen till att vi tillfrågar just er är att vi tror ni genom er erfarenhet har 
mycket att berätta om ämnet. 
Intervjun kommer att äga rum på arbetsplatsen på arbetstid och beräknas ta cirka 30 
minuter. Den kommer att spelas in och efter sammanställning av studien raderas. Endast vi 
och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. När studien är klar kommer ni att 
få ta del av resultatet genom att ett exemplar lämnas på er arbetsplats. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och ni har rätt att avbryta när som helst utan att ange skäl 
till detta. Då kommer materialet från er att raderas och uteslutas från studien. Om ni väljer 
att delta kommer vi att ringa upp er för att ge muntlig information och besvara eventuella 
frågor samt bestämma tid och plats för intervjun som kommer äga rum runt vecka 35 eller 
36.  Vi ber er att ta kontakt med någon av oss senast 1 juni via mail där ni skriver ert namn 
och telefonnummer, därefter får ni en bekräftelse från oss via mail. 
 
Vid frågor kontakta:  
Linn Persson: XXX-XXX XX XX, xxx@gmail.com  
Malin Rydén: XXX-XXX XX XX, xxx@gmail.com  
  
Handledare:  
XXX XXX 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3  
 
Samtyckesformulär till medverkan i intervjustudie om sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda och bemöta patienter med fetma. 
 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien samt möjlighet att ställa frågor och 
fått dem besvarade. Jag kan när som helst avbryta studien utan att ange skäl. 
 
Jag samtycker härmed till att delta i studien: 
Underskrift:______________________________________________________ 
Namnförtydligande:_______________________________________________  
Ort/datum:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor som uppmanar informanten (sjuksköterskan) att tala fritt om attityder, 
värderingar och upplevelser. Frågorna utvecklas under intervjun beroende på svaren vi får 
av informanten. 
 
Exempel: 

• Hur upplever du ditt bemötande av patienter med fetma? Kan du tänka på en konkret 
situation?   

• Hur upplever du ditt vårdande av patienter med fetma? Kan du tänka på en konkret 
situation?   

• Vad anser du är bra bemötande? 
• Vad anser du är ett mindre bra bemötande? 
• Hur upplever du att personer med fetma bemöts av andra sjuksköterskor? Ser du 

skillnad i sätt att bemöta? 
• Hur är det att arbeta med personer med fetma?  
• Känner du förståelse för personer med fetma eller känner du alienation?  

 
Stödpunkter för oss under intervjun: 

• Värderingar 
• Attityder 
• Upplevelser av bemötande och vårdande 
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