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ABSTRAKT 

Bakgrund: Övervikt och fetma är idag ett växande problem i stora delar av världen och har 

ökat, både bland män och kvinnor i alla åldrar. I Sverige har antalet överviktiga nästan 

fördubblats och vi ser framförallt en ökad konsumtion av godis- och läskedrycker. WHO 

definierar fetma och övervikt som onormalt och överdriven fettansamling som kan påverka 

hälsan. För att bedöma övervikt och fetma kan BMI-skalan vara ett lämpligt 

bedömningsinstrument. Överviktiga patienter har idag till stor del blivit en stereotyp och 

ungefär 20 % av all vårdpersonal har en negativ attityd och inställning till dessa. En attityd 

kan förklaras som en värdering eller inställning som en individ har om en annan människa, 

tanke eller objekt. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans 

attityder till vuxna patienter med övervikt eller fetma. Metod: Metoden som använts var en 

litteraturöversikt som baserades på vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar söktes i databaserna 

Cinahl, PubMed och SweMed. Inklusions- och exklusionskriterier utformades innan 

artikelsökning påbörjades. Resultat: Överviktiga patienter har blivit beskrivna av en del 

sjuksköterskor som lata och att de är likgiltiga till deras situation. Många sjuksköterskor har 

ansett att det är patienters eget ansvar att hitta motivation till en viktnedgång och att de själva 

är tvungna att komma på hur de skall gå tillväga. De allra flesta sjuksköterskor har uppgett att 

vikten är ett obekvämt, svårt och känsligt ämne att ta upp i mötet med överviktiga patienter. 

Sjuksköterskor har berättat att de känner sig irriterade, otåliga och frustrerade i en 

konversation med överviktiga patienter. Ungefär hälften av alla sjuksköterskor vill inte vårda 

feta patienter och tyckte att de är mer krävande än andra patienter. Flera sjuksköterskor 

uttryckte en oro att göra sig illa vid vården av feta patienter. Sjuksköterskor önskade klarare 

riktlinjer för kostrådgivning. Sjuksköterskors egna BMI, ålder och kunskaper påverkar 

attityderna på olika sätt.  

Nyckelord: Attitudes, nursing, obesity, overweight, patient. 
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BAKGRUND 

Övervikt och fetma är idag ett växande problem i stora delar av världen. Förekomsten har 

ökat hos både kvinnor och män i alla åldersgrupper (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2002).  I USA gjordes en sammanställning av forskare som tittade på 

fetmans utveckling mellan åren 1985-2010. Under dessa år hade fetman ökat rejält. Under 

1990-talet ingick tio delstater i programmet BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance 

System). Vid undersökningen framkom det att ingen delstat hade en förekomst av fetma över 

15 %. År 2010 hade siffrorna ökat där variationen på fetma var mellan 20-30 % (Centers for 

Disease Control and Prevention [CDC], 2010).  

 

I Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats de senaste 20 åren och omfattar nu 

omkring 500 000 människor (SBU, 2002). I början av 1990-talet tog ökningen en rejäl fart 

och idag är cirka hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor, i åldrarna 16–84 

år, överviktiga eller feta. Eftersom det är betydligt fler barn och unga vuxna som har blivit 

överviktiga de senaste åren, kan folkhälsan fortsätta att försämras framöver. Detta p.g.a. att 

hälsokonsekvenserna av övervikt kommer först i högre åldrar. Sedan 1980-talet har 

matvanorna i Sverige försämrats nämnvärt och det är framförallt konsumtionen av godis och 

läskedrycker som ökat. 1980 åt i genomsnitt en person i Sverige cirka 10 kg godis per år, och 

redan år 2006 hade den siffran ökat till 15 kg per person och år. Vad gäller läskedrycker har 

det ökat från 30 liter till 90 liter under dessa år. Undersökningar visar att den genomsnittliga 

energimängen har ökat med fyra procent, vilket sannolikt har bidragit till den stora ökningen 

av övervikt runtom i landet. (Socialstyrelsen, 2009, s.201-208, 243-244).  

 

World Health Organisation (WHO) definierar fetma och övervikt som onormal och 

överdriven fettansamling som kan påverka hälsan. För att bedöma övervikt och fetma används 

BMI-skalan (Body Mass Index). Denna används som ett mått för vikt-efter-längden hos 

vuxna. För att få ut ett värde utifrån BMI, tas personens vikt i kilogram och delas med 

personens längd i meter i kvadrat (kg/m
2
). WHOs definition är således att ett BMI som är ≥25 

kg/m
2
, klassas som övervikt och BMI som är ≥30 kg/m

2
, klassas som fetma. BMI är det mest 

användbara verktyget för att mäta övervikt och fetma hos en population, eftersom det mäts 

likadant oavsett kön eller ålder. Däremot kan det ses som ett grovt mått då det inte tar hänsyn 

till individuella skillnader och förutsättningar (WHO, 2013). Utvecklingen av övervikt och 
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fetma kan bero på många olika faktorer, bl.a. ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella, 

som på olika sätt kan påverka varandra. Den ökning av fetma som skett i Sverige under de 

senaste decennierna kan dock inte förklaras enbart av genetiska faktorer. Utan beror i största 

del på förändringar i livsstilen rörande kostvanor och fysisk aktivitet. Eftersom övervikt och 

fetma kan påverka hälsa och livskvalitet negativt är det viktigit, både ur samhällets och ur 

individens perspektiv, att finna lösningar till detta problem (SBU, 2002).  

 

Mycket tyder på att överviktiga patienter utsätts för förnedring och diskriminering av 

vårdpersonal. Detta eftersom dem, precis som dagens samhälle, har en negativ attityd till dem 

och anser det oacceptabelt att ha denna övervikt (Wright, 1998). 

En attityd kan förklaras som den värdering eller inställning en individ har till en annan 

människa, objekt eller tanke. Det finns två typer av attityder; implicita attityder som vi själva 

inte kan kontrollera och de explicita, som vi verbalt kan uttrycka och som vi själva kan 

kontrollera. Attityderna kan bygga på olika delar och vara baserad på den kunskap eller tron 

en individ har till ett objekt, men också om de känslor den har för en annan människa. En 

attityd kan också bygga på en individs beteende och hur denna handlar i en viss situation. 

Dessa olika delar resulterar i olika sätt att se och bemöta andra människor på, vilket formar 

begreppen stereotyp och diskriminering. En stereotyp är en inre, mental bild av en grupp och 

dess medlemmar. Alla i denna grupp ses på samma sätt, ofta i form av förenklade och 

negativa bilder av deras egenskaper. Stereotypa uppfattningar resulterar ofta i en orättvis 

behandling av den enskilda människan, vilket kan leda till diskriminering. Diskriminering 

innebär en omotiverad negativ eller skadlig handling mot en människa p.g.a. att denna kan 

anses tillhöra en specifik grupp (Aronson, Wilson & Akert, 2006, s.208-241). 

 

Tidigare forskning pekar på att överviktiga patienter till stor del har blivit en stereotyp och 

ungefär en femtedel av all vårdpersonal har en negativ inställning till dem. Ett vanligt 

tankesätt är att alla människor själva är ansvarig för sin kropp och att en övervikt är ett tecken 

på att personen i fråga är lat och har dålig självkontroll. De föreställningar om vilka orsakerna 

till fetman är, leder sjuksköterskor till uppfattningen om att patienten i fråga har möjlighet att 

få kontroll över sjukdomen, men att de inte är tillräckligt motiverade till att göra en förändring 

(Brown, 2006). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2§, är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 
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värde och för den enskilda människans värdighet (SFS1982:763). Trots detta vill många 

sjuksköterskor helst undvika överviktiga patienter då de många gånger känner sig 

oattraherade och stressade över dessa patienter (Brown, 2006). 

 

De hälsoproblem och hinder som kan uppstå till följd av en övervikt eller fetma har haft låg 

status och har inte alltid betraktats som ett problem som kräver insatser av hälso-och 

sjukvården. Förebyggande insatser skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att bryta trenden 

mot en alltmer överviktig befolkning. Men för att kunna ge problemet högre prioritet och 

status behöver framförallt attityder till övervikt och fetma förändras.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskors attityder till vuxna patienter 

med övervikt eller fetma och dess betydelse för omvårdnaden. 

METOD 

Metoden som har använts är en litteraturöversikt. Det är en modell som lämpar sig för att 

kunna skapa en översikt av kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 

2006, s.133) Ett problemområde som kan tänkas ha varit av intresse för forskare, både med 

kvantitativ och med kvalitativ utgångspunkt, väljs ut. Med ett brett sökande efter 

vetenskapliga artiklar och en lika bred analys och sammanställning av dessa, kan 

kunskapsläget fastställas. Genom att ta reda på befintlig forskning ges en uppfattning om vad 

som tidigare har studerats (Segesten, 2006, s.97). 

 

Litteratursökning 

Tidigare forskning söktes under perioden 2012-12-20 – 2013-02-13 i databaserna Cinahl och 

PubMed. En del sökningar gjordes även i SweMed, men där hittades dock inget användbart 

och därför användes endast de andra databaserna. Vid sökningarna i Cinahl kan subheadings 

användas och i PubMed kan MeSh-termer användas, men då detta gav för begränsat antal 

träffar användes endast fria sökningar samt manuella sökningar. En del artiklar som ansågs 

vara relevanta för syftet söktes via de inkluderade artiklarnas referenslistor, genom de 

manuella sökningarna. Totalt ingår 15 artiklar i arbetets resultat, varav 13 med kvantitativ och 

två med kvalitativ ansats. Resultatet av alla databassökningar redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Databassökningar. 

**=Förkastat efter läst titel 

***=Förkastat efter läst abstrakt 

****=Förkastat efter läst i sin helhet 

*****=Förkastat efter kvalitetgranskning 

 

 

Vid databassökningar önskas att göra en sökning som möjliggör träffar på dokument som 

innehåller ordets alla böjningsformer. För detta används en sökfunktion som heter trunkering. 

DATUM DATABAS SÖKORD AVGRÄNSNINGAR ANTAL 

TRÄFFAR 

FÖRKASTADE INKLUDERADE 

2012-12-20 Cinahl Attitudes 

AND obesity 

AND 

overweight 

Abstract available,  

Published 2008-2013, 

all adult. 

164 158** 

3*** 

1**** 

 

2 

2012-12-20 Cinahl Patient* AND 

obesity AND 

overweight 

AND attitude* 

AND adult* 

Abstract available,  

published 2008-2013, 

all adult. 

38 37** 1 

2012-12-20 Cinahl Patient* AND 

obesity AND 

attitude* AND 

health care* 

Abstract available, 

published 2008-2013, 

all adult. 

77 74** 

1*** 

2 

2012-12-20 PubMed Obesity AND 

attitudes AND 

patient AND 

health care 

Senaste 5 åren, abstract 

available, humans 

399 395** 

1**** 

 

3 

2013-01-22 Cinahl Patient* AND 

attitude* AND 

obese* 

Full text, published 

2005-2012 

47 45** 

1*** 

1 

2012-12-23 Cinahl Nurs* AND 

attitud* AND 

obes* AND 

patient* 

Full text, abstract 

available, 1989-2012 

45 44** 1 

 

2013-01-25 Cinahl Attitude of 

health 

personnel 

AND obes* 

AND 

management 

Full text, published 

2002-2012 

10 8** 

1***** 

1 

 

2013-01-29 Cinahl Communi-

cation AND 

nurs* AND 

obes* 

Full text, published 

2007-2012 

17 16** 1 

2013-02-05 PubMed Manuell  1 0 1 

2013-02-13 Cinahl Manuell  1 0 1 

2013-02-13 PubMed Manuell  1 0 1 
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Genom att endast skriva in själva ordstammen av ordet och avsluta med ett trunkeringstecken 

(*), vet databasen att det är ord som börjar med den utvalda ordstammen som är av intresse 

(Östlundh, 2012, s.68). Se tabell 1.  

 

Urval 

Till denna litteraturöversikt inkluderades endast vetenskapliga artiklar. För att få den senaste 

forskningen söktes artiklar som var publicerade mellan år 2007 – 2013. Valet av inklusion - 

och exklusionskriterier skapades utifrån syftet. I början av sökningarna användes ett 

årsintervall på max fem år, men detta förändrades under tidens gång då författarna upptäckte 

att det inte fanns tillräckligt många studier gjorda under denna tid. 

Under tiden artikelsökningarna pågick, inkluderades och exkluderades artiklar utifrån olika 

kriterier, vilka var följande: 

Inklusionskriterier: 

 Vuxna 

 Patienter med fetma eller övervikt 

 Sjuksköterskors attityder och deras perspektiv 

 Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

 Vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

 Artiklar publicerade mellan år 2007-2013 

 

Exklusionskriterier:  

 Barn 

 Patientperspektiv 

 Attityder från andra yrkeskategorier än sjuksköterskor 

 Normalviktiga 

 Artiklar publicerade på annat språk än engelska och nordiska språk.  

 Litteraturöversikter 

 

För att få en bra struktur i arbetet användes Fribergs metod för genomförande av 

litteraturöversikter (Friberg, 2012, s.133-143). En första sortering av de vetenskapliga 

artiklarna gjordes genom att gå igenom dess titlar. De med irrelevant titel förkastades och de 

med relevant titel granskades ytterligare, genom att läsa dess abstrakt. Efter detta förkastades 
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även de som inte motsvarade uppsatsens syfte. Artiklarnas resultat lästes och bedömdes 

huruvida de var användbara för denna litteraturöversikt.  

 

Kvalitetsgranskning och värdering 

Därefter gjordes en kvalitetsbedömning med hjälp av Carlsson och Eimans bedömningsmallar 

(2003), se bilaga 1 och 2. Utifrån mallarnas poängsystem graderas artiklarna i tre nivåer, där 

grad ett motsvarar högsta och grad tre den lägsta kvaliteten. De artiklar som bedömdes till 

grad ett och två inkluerades, medan de som bedömdes till grad tre eller sämre valdes att 

förkastas. Artiklarna sammanställdes sedan i en översiktstabell för att tydliggöra dess kvalitet. 

Se bilaga 3. 

 

Analys 

De artiklar som fanns kvar efter bedömningen analyserades mer grundligt. Artiklarna delades 

upp mellan författarna och lästes enskilt flera gånger för att få en förståelse för dess innehåll. 

Författarna översatte sedan texten och skrev ihop ett eget resultat utifrån varje artikel. De 

översatta texterna och originalartiklarna lästes av varandra för att undvika att resultatet 

uppfattats på ett felaktigt sätt. Författarna skrev egna rubriker var för sig som ansågs 

passande, därefter jämfördes dessa rubriker med varandras för att slutligen kunna bilda 

gemensamma huvudteman.  

Texten färgkodades och sattes sedan ihop i sex nya teman, med tillhörande underteman som 

ansågs vara relevanta för syftet. Texten kastades om flera gånger för att bli mer 

sammanhängande och för att få en röd tråd i resultatdelen. 

 

Etiska aspekter 

I de utvalda artiklarna skall ett etiskt övervägande finnas beskrivet, granskats och godkänts av 

en etisk kommitté. I de artiklar som redovisat ett användbart resultat, men inte betonat de 

etiska aspekterna, har tidsskriftens krav på etiska övervägande granskats och därefter 

inkluderats. För att inte resultaten skall förvrängas och tolkas felaktigt, så har en noggrann 

översättning från engelska till svenska gjorts.  
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RESULTAT 

Tabell 2. Resultatöversikt. 

 

UPPFATTNINGAR OCH FÖRDOMAR KRING ÖVERVIKT OCH FETMA 

Mycket pekar på att majoriteten sjuksköterskor uppfattar överviktiga patienter som mindre 

lyckliga, mindre benägna att känna sig lika bra som andra människor, mer missnöjda med sig 

själv, mer självmedvetna och har sämre självförtroende. Sammantaget ger detta en bild av 
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överviktiga patienter som människor med minskad självkänsla. Det är uppenbart att graden av 

övervikt hos patienter påverkar de attityder som sjuksköterskan har, då de har mest negativa 

attityder till de med en extrem övervikt. Dessa patienter förväntas att inte ha lika lätt att träffa 

en partner, vara betydligt mindre lyckliga än andra, mindre benägna att bli framgångsrika och 

saknar självförtroende. Vidare förväntar sig sjuksköterskor att dessa patienter ska känna 

obehag i sociala sammanhang, vara mindre sexuellt attraktiva, ha mer familjeproblem samt att 

de nog måste uppleva övervikten som något av det värsta som hänt dem (Harvey & Hill, 

2001). Större delen av sjuksköterskor anser att feta personer tycker om mat, har lätt att äta för 

mycket, inte har några former, är långsamma, osäkra, har låg självaktning och är oattraktiva 

(Poon & Tarrant, 2009).  

Omotiverade patienter  

Överviktiga patienter har av en del sjuksköterskor, blivit beskrivna som lata, att de inte har 

någon energi och att de är likgiltiga till deras situation. Överviktiga patienter upplevs skamsen 

över deras kroppsstorlek och att samhällets syn på fetma bidrar till att de blir motiverade till 

att gå ner i vikt. Andra sjuksköterskor anser att en del patienter inte vill göra någon 

förändring, eftersom övervikt och fetma ändå är ett så stort problem i dagens samhälle 

(Hansson, Rasmussen & Ahlstrom, 2011). Vidare upplever många att de flesta överviktiga 

patienterna inte har tillräckligt stor motivation till att göra en förändring (Jallinoja et al., 

2007). Sjuksköterskor menar att överviktiga personer själva bör försöka förstå vad som 

orsakar övervikten. Patienter bör motivera sig till att gå ner i vikt, inse att det finns ett 

problem och erkänna att det finns en risk för deras hälsa. Sjuksköterskor har uppgett att de 

upplever att måttligt överviktiga patienter är minst ansvariga för att erkänna att ett problem 

existerar och att det är en risk för deras hälsa, av den anledningen upplevs det svårt att 

uppmuntra dem till en livsstilsförändring (Harvey & Hill, 2001). Det skulle inte skada att som 

sjuksköterska använda sig av skrämseltaktik för att på så vis kunna behålla patientens 

följsamhet (Culbertson & Smolen, 1999). 

Patienters eget ansvar  

Endast ett fåtal sjuksköterskor anser att de överviktiga har tillräcklig motivation och energi till 

att göra en livsstilsförändring (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007). Flertalet 

sjuksköterskor anser att överviktiga patienter saknar motivationen och disciplinen som krävs 

för att gå ner i vikt (Jallinoja et al., 2007), medan andra anser att de har motivationen, men är 

ovilliga att göra någonting åt det (Brown & Thompson, 2007; Hansson, et al., 2011). I de allra 
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flesta fallen vill överviktiga patienter ha en enkel väg till viktminskningen, de vill helst inte 

anstränga sig (Brown & Thompson, 2007; Hansson et al., 2011). Sjuksköterskor vill 

distansera sig från en alltför dömande ställning och istället ha en balans mellan faktorer som 

bygger på personligt ansvar och de faktorer som ligger utanför den enskildes kontroll, men det 

visar sig vara svårt då de flesta påpekar betydelsen av en god livsstil och vårt eget ansvar 

(Brown & Thompson, 2007). Många sjuksköterskor tycker att det är patienters eget ansvar att 

hitta motivation till en viktnedgång och att de själva är tvungna att komma på hur de skall gå 

tillväga. Patienter måste vara engagerade, förberedda att lägga ner mycket arbete och sätta 

viktnedgången i första hand (Hansson et al., 2011). Det spelar inte någon roll hur mycket råd 

och stöd sjuksköterskor ger, i slutändan handlar det ändå om att patienter själva måste ta 

ansvar för sina livsstilsrelaterade beslut (Jallinoja et al., 2007). 

Samhällets ansvar  

Samhället framställer övervikt och fetma som något negativt, vilket bidrar till en ökad 

medvetenhet om de negativa hälsoeffekterna som fetma kan leda till (Brown & Thompson, 

2007). Vissa sjuksköterskor anser att deras huvuduppgift är att behandla sjukdomar, och att 

övervikt och fetma idag utgör ett samhällsproblem där skolornas policy, föräldrars kunskap 

och samhällsplanering har den största rollen. Några sjuksköterskor tycker dock att hälso- och 

sjukvården har en roll i det hela, men bara när det gäller prevention (Hansson et al., 2011).  

 

FÖRVÄNTADE ORSAKER TILL ÖVERVIKT OCH FETMA 

När sjuksköterskor får ange vilka faktorer de tror kan vara orsaker till fetma, så är det tydligt 

att väldigt få tror att humörsvängningar, genetiska eller medicinska förhållanden är den stora 

orsaken till övervikt och fetma hos befolkningen (Brown et al., 2007; Brown & Thompson, 

2007; Harvey & Hill, 2001; Lundeen, 2009). Istället har de uppfattningen om att yttre faktorer 

och påfrestningar är boven i dramat. Sjuksköterskor är medvetna om att miljö, kulturella och 

ekonomiska faktorer kan påverka matvanor och den fysiska aktiviteten, samt att personliga 

förhållanden och familjesituationer kan påverka vilja livsstilsval som görs (Brown et al., 

2007; Brown & Thompson, 2007). Trots detta understryker de flesta att alla har en viss grad 

av individuellt ansvar (Brown & Thompson, 2007). De mest upplevda orsakerna till övervikt, 

som sjuksköterskor anger är fysisk inaktivitet, överätande, dåliga matvanor och depression. 

Andra orsaker som anges är dålig kunskap om kost och att människor framförallt väljer en 
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fettrik kost (Brown et al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Harvey & Hill 2001; Lundeen, 

2009; Watson, Oberle & Deutscher, 2008). Över hälften anser att hälsoproblem som en 

överviktig person har, är orsakade av just övervikten (Brown et al., 2007). Många 

sjuksköterskor är förbluffade över storleken av de sjukligt feta patienterna och förstår inte hur 

någon kan tillåta sig själv att bli så stor (Zuzuelo & Seminara, 2006).  

 

KOMMUNIKATION OCH BEMÖTANDE AV ÖVERVIKTIGA OCH FETA 

PATIENTER 

En del sjuksköterskor finner det varken jobbigt eller pinsamt att prata om vikten med 

överviktiga patienter, då de anser att det ingår i deras arbetsuppgifter att hjälpa dessa (Brown 

et al., 2007). Många sjuksköterskor anser att de feta patienterna ska behandlas som vilka 

patienter som helst, att det är sjuksköterskors skyldighet att vårda alla med värdighet och 

respekt. De talar om hur viktigt det är med en bra kommunikation, vänliga inviter, glatt 

ansiktsuttryck och återkopplande samtal (Zuzuelo & Seminara, 2006). De flesta anser att det 

hör till deras arbetsuppgifter att ge information, motivera och stötta överviktiga patienter till 

att göra en livsstilsförändring, men endast hälften upplevde att de hade tillräckligt med 

kunskaper för att ha möjlighet att göra det. Det har också kommit till känna att 

sjuksköterskors schema är för hektiskt för att kunna ge dessa patienter den tid de behöver 

(Jallinoja et al., 2007). 

Gå kring ”het” gröt  

De allra flesta sjuksköterskor uppger att vikten är ett obekvämt, svårt och känsligt ämne att ta 

upp i mötet med överviktiga patienter. För att kunna hantera mötet på ett bra sätt och för att 

inte riskera att såra dem, använder sig sjuksköterskor av olika taktiker. Gemensamt för många 

sjuksköterskor är att undvika termen ”fetma”, p.g.a. dess negativa klang och istället prata 

runtomkring ämnet. De väljer exempelvis att ta upp frågor som berör livsstil och allmän hälsa, 

än frågor kring vikten i sig. Detta är ytterligare ett bevis på att fetma och övervikt är ett något 

skambelagt ämne att tala om (Brown & Thompson, 2007).   

Sjuksköterskors känslor, ett hinder 

Sjuksköterskor berättar att de känner sig irriterade, otåliga och frustrerade i en konversation 

med överviktiga patienter (Watson et al., 2008). De upplever en oro i att föra ett samtal om 

övervikt och fetma då patienter är medvetna om de negativa attityder som finns i dagens 
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samhälle. De vill inte förolämpa någon genom att välja fel ordval och därför uppstår oron 

framförallt i början av ett sådant samtal. Graden av svårighet att ta upp ämnet och börja prata 

om patienters vikt beror bl.a. på vad syftet med samtalet/mötet är. Det anses lättare att prata 

kring fetma om patienter på eget initiativ kontaktat sjukvården och själv ser sin vikt som ett 

problem. Vidare upplever sjuksköterskor det relativt lätt att ta upp ämnet i ett samråd med 

patienter som har kroniska sjukdomar, som exempelvis diabetes, där vikten och livsstilen 

spelar en stor roll. Däremot anses det svårare att inleda ett samtal där övervikt och fetma är en 

tillfällig fråga (Brown & Thompson, 2007). Sjuksköterskor är mer benägna att ta upp frågor 

kring patienters vikt om det finns ett identifierat medicinskt problem, om ett sådant inte finns 

är det väldigt sällan de väljer att ta upp ämnet, detta p.g.a. de farhågor de har kring att ta upp 

frågan. Den vanligaste oron som rapporteras är att patienterna ska reagera känslomässigt, 

exempelvis att de skall vara trötta på att alltid få höra samma sak, att de tar illa vid sig eller 

blir arga. Sjuksköterskor är rädda att de ska beröra patienters underliggande känslor och att 

det blir en utösande faktor till eventuella psykiska problem som kan finnas hos patienter 

(Michie, 2007).  

 

ATTITYDER VID OMVÅRDNADEN AV ÖVERVIKTIGA OCH FETA PATIENTER  

I en studie påvisas det att attityden till att vårda feta patienter på det stora hela är neutral. Mer 

än hälften av alla sjuksköterskor väljer att inte instämma på flera av de negativa påståendena 

som anges (Poon & Tarrant, 2009). De flesta tar avstånd från påståenden om att de inte vill ta 

i en fet patient (Culbertson et al., 1999). Flera sjuksköterskor tycker synd om överviktiga eller 

feta patienter och anser att de skulle vara mer aktiva och hälsosammare utan all övervikt de 

bar på. Sjuksköterskor är oroliga över att patienter blir diskriminerade eller hånade p.g.a. 

deras fetma. De är också något bekymrade över hur de ska anpassa vården på bästa sätt, i och 

med den specifika vården som krävs för denna patientgrupp. Ett exempel på detta är att vissa 

blir erbjudna överviktsbehandling för att de ska må bättre och bli mer mobila, eftersom 

sjusköterskor är medvetna om att dessa patienter kan behöva hjälp med att bli mer rörliga. De 

är oroliga över patienters minskade mobilitet och vissa känner sig överväldigade av 

potentiella problem som sömnapné, diabetes och artrit (Zuzuelo & Seminara, 2006).  

Ungefär hälften av alla sjuksköterskor vill inte vårda feta patienter och tycker att de är mer 

krävande än andra patienter (Poon & Tarrant, 2009). Ungefär en fjärdedel uppger att de 
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känner sig äcklade vid mötet med feta patienter och trots att det bara är omkring en tiondel 

som tycker att det är motbjudande att vårda överviktiga patienter, väljer de flesta att inte ta 

ställning alls till det påståendet (Brown et al., 2007; Lundeen, 2009; Poon & Tarrant, 2009). 

Den fysiskt krävande vården som vissa patienter fordrar, är för mycket för några 

sjuksköterskor. Flera sjuksköterskor uttrycker en oro att göra sig illa vid vården av 

överviktiga patienter. När det handlar om att få upp patienter ur sängarna och vid 

förflyttningar, anser de att skaderisken är hög, speciellt om de är underbemannade. 

Sjuksköterskor berättar att dessa patienter kräver en vård som kan riskera deras arbete p.g.a. 

att de har en förmåga att trötta ut dem och/eller att de kan drabbas av knä- eller ryggskador 

(Zuzuelo & Seminara, 2006).  

 

KUNSKAP OCH ERFARENHET PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER 

Kunskap  

Sjuksköterskor som arbetar i direkt anknytning till överviktiga och feta patienter har en högre 

benägenhet att uppfatta de som motiverade och de har en mer positiv attityd än de som inte 

arbetar med denna patientgrupp. Vidare pekar också en högre ålder hos sjuksköterskor på 

färre negativa attityder (Schwartz, O´Neal Chambliss, Brownell, Blair & Billington, 2003). 

Det framkommer tydligt att fördomar mot fetma finns, även bland erfaren personal som är 

specialiserade på ämnet och som dagligen arbetar med denna patientgrupp. Sjuksköterskor har 

lättare att kategorisera de nedlåtande orden med överviktiga patienter, vilket tyder på en 

negativ attityd (Vallis, Currie, Lawlor & Ransom, 2007). En årlig återkommande utbildning 

om övervikt och fetma, kan leda till bättre attityder till dessa patienter. Sjuksköterskor kan 

efter utbildningen få en uppfattning om att det inte alltid är så lätt att bli av med sin övervikt 

eller fetma, men förändrar ändå inte deras tro om överviktiga (Gujral, Tea & Sheridan, 2011; 

Marcum, 2009). 

Medicinsk behandling vid övervikt och fetma 

Framförallt manliga sjuksköterskor har uppfattningen att det finns få alternativ att erbjuda 

patienter när det kommer till att behandla övervikt och fetma. De metoder som finns i nuläget, 

förutom kirurgisk behandling, upplevs vara ineffektiva och inte evidensbaserade. 

Sjuksköterskor önskar klara riktlinjer för kostrådgivning, vilka är något vaga i dagsläget. 

Dagens debatter om vilken kost som är den rätta gör att sjuksköterskorna känner att det är 
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svårt att ge rätt råd till patienter. ”Bantarpiller” och medicinska behandlingar som finns 

tillgängliga för att gå ner i vikt, ses också som ineffektiva. De är förberedda att rekommendera 

dessa behandlingar, men de är inte speciellt optimistiska över dess eventuella resultat 

(Hansson et al., 2011).  

 

SJUKSKÖTERSKORS EGEN VIKT PÅVERKAR ATTITYDERNA 

För många sjuksköterskor kan deras egen vikt bli ett problem vid möte med patienter där 

fetma är i fokus, vare sig de har lågt, normalt eller högt BMI. Det är ett väldigt personligt 

ämne att ta upp, medvetenheten kring den egna vikten blir extra uppmärksammad och det är 

lätt hänt att människor dömer varandra i sådana situationer (Brown & Thompson, 2007). Vid 

jämförelser av sjuksköterkors BMI och deras attityd till överviktiga patienter, ses en tendens 

hos de med normalt BMI att ha en större benägenhet att uppfatta dessa patienter som slöa, 

samt att de anser att det är utmattande och stressigt att vårda dem (Poon & Tarrant, 2009). 

Mer negativ attityd  

Sjuksköterskor med ett lägre BMI relateras till en mer negativ attityd till överviktiga patienter 

(Gujral et al., 2011), medan de med lågt BMI är mer försiktiga p.g.a. att de inte vill verka 

dömande. I möten där fetma är i fokus, kan ett lågt BMI hos sjuksköterskor vara känsligt för 

patienterna och därmed skapa problem för kontakten sinsemellan, vilket många 

sjuksköterskor har erfarenhet av. De uppger att det är svårt att skapa en bra relation med 

patienter då dessa inte har fullt förtroende för sjuksköterskorna. Patienter litar inte på dem till 

fullo om de är smala, p.g.a. att de inte tror att de kan sätta sig in i deras situation och förstå 

hur svårt det är eller hur/vad de känner (Brown & Thompson, 2007). 

 

Mindre negativ attityd 

De med ett högt BMI relateras till en lägre negativ attityd till dessa patienter (Schwartz et al., 

2003). Dock finns en tendens hos dem med ett högt BMI som tyder på att de är mer kritiska 

och dömande mot överviktiga patienter, eftersom de är självkritiska och mer öppna att 

diskutera ämnet. De sjuksköterskor med ett högt BMI blir också mer medvetna om deras vikt 

och storlek under de möten där fetma diskuteras, och även dem rapporterade negativa 

erfarenheter. Många tror att de är bättre förebilder om de är smala, medan många andra 

använder sin vikt som ett verktyg för att hjälpa överviktiga patienter. De upplever sig själva 
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ha lättare att sätta sig in i patienters situationer då de befinner sig i liknande sits och kan förstå 

hur det är att vara överviktig.  Således känner några sjuksköterskor att de kan känna mer 

empati för de patienter som är överviktiga samt att de kan dra nytta av egna erfarenheter och 

ge råd utifrån dem. Dock visar det sig att många överviktiga sjuksköterskor gör antaganden 

om att patienters upplevelse skall vara densamma som för sköterskorna och att råden är 

baserade på deras personliga erfarenheter snarare än på forskningen som finns (Brown & 

Thompson, 2007). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt är, enligt Friberg (2012, s.133-135), ett bra alternativ för att skapa en 

överblick av ett område och dess aktuella forskningsläge. Syftet med uppsatsen var att 

beskriva sjuksköterskors attityder till vuxna patienter med övervikt eller fetma. För att få en 

bra struktur i arbetet användes Fribergs metod (2012, s.135-142) för litteraturöversikter, vilket 

anses ha fungerat väldigt bra under hela perioden. Att arbeta på det här sättet kräver stor 

självdisciplin och ett gott sammarbete. Innan arbetet började kom författarna överrens att vid 

oskiljaktigheter och osämja, skall detta tas upp och diskuteras direkt samt att kritik skall ses 

som konstruktivt. Båda författarna har fått framföra sina åsikter och förslag utan att det skall 

leda till dispyter eller gräl, vilket ses som en styrka i arbetet.  

Författarna har under arbetets gång delat upp arbetet sinsemellan och de gånger det inte varit 

möjligt att sitta tillsammans har en kontinuerlig kommunikation funnits. Detta har till stor del 

bidragit till det goda sammarbetet. Kontakten med handledaren har varit värdefull för arbetet 

och givit en bra vägledning.  

Författarna började med att diskutera alternativa ämnen att skriva om, när ämnet var bestämt 

gjordes en inledande litteratursökning för att kunna fastställa om det fanns tillräckligt med 

tidigare forskning på området och därmed möjlighet att genomföra en översikt. När detta 

blivit bekräftat formades en problemformulering och ett syfte.  

Vid den inledande litteratursökningen hittades många studier som beskrev läkares attityder till 

överviktiga och feta patienter, så från början var syftet att undersöka både läkares och 

sjuksköterskors attityder till övervikt och fetma. Men efter en tid ville författarna avgränsa 

området något och beslutade sig slutligen för att endast se till sjuksköterskors attityder.  

En svaghet i arbetet skulle kunna vara att författarna valt att inte använda sig av varken 
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subheadings eller MeSh-termer vid artikelsökningarna och p.g.a. detta missat något värdefullt. 

Varför vi valde att inte använda dessa var p.g.a att sökningarna blev alltför begränsade. 

En del artiklar är från 90-talet, men författarna valde ändå att ta med dessa då det ger en bra 

översikt av attityderna under en längre period, samt att de anses vara tillförlitliga att 

presenteras i resultatet, eftersom de många gånger bekräftar senare studier. Det finns 

förvånansvärt lite forskning på området, övervikt och fetma är trots allt rätt vanligt idag. En 

styrka i arbetet var att författarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

De förekommer flest kvantitativa artiklar som författarna sedan styrkt med några kvalitativa. 

Genom de upplevelser och berättelser som angivits i de kvalitativa artiklarna fås en djupare 

förståelse, och genom de kvantitativa artiklarna med många deltagare, ges möjligheten till 

generaliserbarhet. 

 

Sökorden ”attitudes”, ”overweight”, ”obesity”,”patient” och ”nursing” valdes som nyckelord 

för att få fram relevanta artiklar till resultatet. När de mest intressanta artiklarna blivit 

inkluderade och författarna inte längre fann några nya artiklar som matchade syftet, 

uppnåddes datamättnad. Det blev för många irrelevanta sökningar och väldigt många av 

artiklarna fanns inte i bibliotekets databas utan endast som beställningsdokument. Författarna 

valde att beställa och betala för fyra artiklar som kunde vara viktiga för resultatet, men var 

inte beredda att betala för fler artiklar. Detta kan ses som en svaghet i arbetet, då författarna 

även här har kunnat missa något av värde för uppsatsen resultat. För att undvika att få upp 

dessa träffar valdes fulltext att ha som avgränsning vid de fortsatta sökningarna. Då inga nya, 

relevanta artiklar hittades på området gjordes några manuella sökningar utifrån de inkluderade 

artiklarnas referenslisor.  

För att frågorna i Carlsson och Eimans bedömningsmallar (2003) skulle passa artiklarna till 

denna litteraturöversikt, gjordes en del ändringar. Frågan kring lungcancerdiagnos togs bort 

och därmed förändrades även poängen vid kvalitetsbedömningen. Antalet studier som ingår i 

arbetet anser författarna som ett tillräckligt underlag för att kunna svara på uppsatsens syfte. 
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Resultatdiskussion 

I diskussionen stärks författarnas åsikter med uppsatsens resultat, detta resultat är utmärkt i 

kursiv stil.  

Resultatet i denna litteraturöversikt pekar på att det finns både positiva och negativa attityder 

till patienter med övervikt eller fetma. De negativa attityderna förekommer dock i större 

utsträckning. Trots att det är skrämmande hur vanligt förekommande övervikt och fetma är 

idag, så är det kanske än mer skrämmande hur sjuksköterskor bemöter dessa människor. 

Författarna förstår de personer som inte vill söka vård p.g.a. hur de blir bemötta. Om 

attityderna förändras, så kanske fler personer vågar söka vård för sin övervikt.  

I och med att det finns både negativa och positiva attityder är det viktigt att känna efter hur vi 

själva bemöter en överviktig eller fet patient, eller en överviktig person överhuvudtaget.  Det 

är förbryllande hur hårda vissa attityder är. Att exempelvis inte vilja ta i en överviktig patient, 

är ett stort personangrepp och oerhört diskriminerande. Författarna anser att det är viktigt att 

sjuksköterskor blir medvetna om de attityder som förekommer, på så sätt kan det förebyggas 

att attityder blir ett problem och även förstärka de positiva attityderna. Samhället och 

framförallt media framställer fetma som något negativt, detta avspeglas på hälso- och 

sjukvården (Brown & Wimpenny, 2011). Det krävs att vårdpersonal lägger sina egna 

värderingar och attityder åt sidan för att kunna ge en god omvårdnad. Detta för att patienter 

skall känna en trygghet i att söka vård för sin övervikt. Attityderna verkar delvis skapas av 

samhället och de normer som råder för tillfället, vilket kan påverka dessa patienters sociala 

och psykiska välbefinnande (Brown & Wimpenny, 2011). Istället för att bemöta dessa 

patienter med öppet sinne, har sjuksköterskor många gånger redan bestämt sig innan hur 

patienten ska vara. Med den inställningen är det lätt hänt att konversationer med dessa 

patienter präglas av det. Patienter ska få en ärlig chans att berätta sin egen historia, utan 

sjuksköterskors förutfattade meningar och fördomar. Författarna finner det viktigt att 

avdramatisera ett så känsligt ämne som övervikt, för att komma åt problemet och kunna 

förbättra patientens hälsa. För att uppnå detta bör sjuksköterskor prata med patienter i ett 

neutralt läge och anta en positiv ton så att det leder till en bra upplevelse för båda parter.  

Ofta används BMI som ideal, medan andra metoder tar hänsyn till olika kroppsmått (Kruse, 

2006). Många gånger granskas ett BMI och sedan görs en uppfattning om hur personen i fråga 

är. Frågan som kan ställas är om BMI är en optimal skala att använda sig av? Detta mått säger 
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ingenting om t.ex. hur mycket muskler personen i fråga har, eftersom en muskelbyggare kan 

ha ett BMI som en överviktig, trots väldigt låg fettprocent. I resultatet framkommer attityder 

som pekar på att överviktiga och feta personer uppfattas som bl.a. lata och osäkra, men vikten 

säger ingenting om personligheten. Lika lite som att alla smala personer skulle vara fysiskt 

aktiva och självsäkra. På något sätt glöms individen bort i sammanhanget när patienten är 

deras vikt, istället för att se personen bakom vikten.  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor med högre BMI har lägre negativa attityder än 

de med lågt BMI. Sjuksköterskor med egen erfarenhet av att vara överviktig kan förstå 

patienter utifrån ett eget perspektiv. På samma gång kanske patienter hellre öppnar upp sig 

och pratar med sjuksköterskor som har ett högre BMI, av samma orsak. De med lägre BMI 

behöver inte vara oförstående för den delen, men saknar ändå den egna upplevda 

erfarenheten. Därmed kanske attityderna också blir mer negativa. 

Sjuksköterskor uppger att de känner sig frustrerade och irriterade i möten med feta patienter 

och att överviktiga patienter inte är villiga att göra en livsstilsförändring. Vidare uppger de 

att det är svårt att ge råd.  Faktum är att enbart ge råd, förmodligen inte kommer att ta 

patienten någonstans. Det räcker inte med att tala om för patienter att de måste äta rätt och 

röra på sig mera. Författarna anser att motion på recept bör användas oftare än vad det gör 

idag. Det är viktigt att ge råd, men det är också viktigt att komma ihåg att det är lättare sagt än 

gjort.  

Övervikt och fetma kan vara ett tecken på något slags psykiskt försvar, stress, ensamhet, låg 

självkänsla, mobbning, sjukdom, våld eller incest. De ska få möjligheten att förstå de faktorer 

som påverkar deras vikt och varför de t.ex. överkonsumerar mat (Kruse, 2006). Idag får 

sjuksköterskestudenter utbildning i hur personer med ätstörningar så som bulimi och anorexi 

ska bemötas, men inte när det gäller bemötandet av en person med sjuklig fetma, eller någon 

som är matmissbrukare. Inte i en enda artikel som lästes, nämnde någon om att det kunde 

finnas ett matmissbruk, många tog bara upp att det var patienters eget fel som var lata och åt 

för mycket. Om det föreligger ett matmissbruk, anser författarna, att det ska tas på lika stort 

allvar som vilket missbruk som helst.  

De överviktiga patienterna behöver lika adekvat information om deras övervikt och fetma, 

som en patient med anorexi behöver information om detta. Även om det inte är en ätstörning 

som orsakar övervikten, så måste dessa få rätten till lika mycket stöd och hjälp. Om vi vänder 
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på det, hur blir patienter med t.ex. anorexi bemötta? Bemöts de med irritation? Är alla smala 

personer sjuka, har de psykiska problem och förvrängd kroppsuppfattning? Nej, så är inte 

alltid fallet.  

Tanken är rätt skrämmande, att det som förr var relativt sällsynt, är idag vanligt. Just p.g.a. 

detta är det märkligt att många anser att kunskapen om detta är otillräcklig. Om det nu är så 

vanligt, varför vet vi då inte mer? De vill inte vårda en fet patient för det är alldeles för 

ansträngande. Detta kan bero på att just kunskapen är otillräcklig. Hur hjälper vi en fet patient 

på bästa sätt, när det kommer till t.ex. förflyttningar? Idag finns det knapphändig information 

om var de överviktiga och feta ska vända sig när de vill ha hjälp. Ska de ringa dietisten? Åka 

till hälsocentralen? Trots att det krävs mycket från patienter själv när det kommer till 

viktnedgång, kan vi hjälpa de på traven genom ett trevligt och välkomnande bemötande. 

SLUTSATS 

Under arbetets gång har författarna själva fått erfara nedlåtande bemötande från 

sjuksköterskor vid samtal kring vikt och hur detta bemötande sedan påverkat välmåendet. 

Detta har fått författarna att fundera över sina egna attityder och synsätt på överviktiga eller 

feta människor. Inför den kommande yrkesrollen har en reflektion över hur författarna själva 

bemöter människor med viktproblematik uppstått. Problemet kring attityder till övervikt och 

fetma bör uppmärksammas på både arbetsplatsen, utbildningen och i samhället. Optimal 

omvårdnad kan inte uppnås om dessa attityder kvarstår.  
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BILAGA 1: Kvalitativ metod 

Poängsättning: 

 

0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p)     

%/Grad: 
Grad 1: 80% 

Grad 2: 70% 

Grad 3: 60% 



 

 

 

BILAGA 2: Kvantitativ metod 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p)     

%/Grad: 
Grad 1: 80% 

Grad 2: 70% 

Grad 3: 60% 



 

 

BILAGA 3: Artikelöversikt 

Författare/årt

al/land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Brown et al 

(2007a) 

England 

Undersöka 

primärvårdens 

sjuksköterskors 

föreställningar 

och attityder till 

fetma. 

Kvantitativ 

studie, 

frågeformulär 

N= 398 

(564 

utskickade 

formulär, 

544 svarade 

men endast 

398 var 

kompletta) 

Icke 

parametriska 

tester för att 

upptäcka en 

statistisk 

skillnad mellan 

olika grupper 

och för att 

identifiera 

eventuella 

störfaktorer. 

Många ansåg att 

fetma är en viktig 

hälsofråga och att 

det ingår i deras 

roll som 

sjuksköterskor att 

vårda dessa 

patienter. Det 

fanns ett antal 

negativa 

föreställningar 

och attityder om 

feta och 

överviktiga 

patienter. Bland 

annat att de 

saknar motivation 

till att göra en 

förändring. 

90%, grad 1 

Brown et al 

(2007b) 

England 

Undersöka 

primärvårds 

sjuksköterskors 

attityder, 

föreställningar 

och uppfattningar 

om deras egen 

kroppsvikt i 

relation till att ge 

råd kring fetma. 

Kvalitativ 

metod, 

intervjuer 

N= 15 Grounded 

Theory. 

De var medvetna 

om 

stigmatiseringen 

av fetma, vilket 

bidrog till att 

fetma var en 

känslig fråga att 

diskutera. 

Sjuksköterskor 

med ett högt BMI 

var mer kritiska 

och dömande, 

medan de med 

lågt BMI var mer 

försiktiga. 

 

88 %, grad 1 

Culbertson et al 

(1999) 

USA 

Beskriva 

legitimerade 

sjuksköterskors 

och studenters 

attityder till feta 

vuxna patienter. 

Kvantitativ 

studie, enkät 

N=73 Statistiska 

analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Negativa attityder 

förekommer båda 

hos studenterna 

såväl som de 

legitimerade 

sjuksköterskorna. 

De flesta tog 

avstånd från 

påståenden som 

t.ex. att de inte 

ville ta i en fet 

patient.  

83%, grad 1 



 

 

Gujral et al 

(2010) 

USA 

Bestämma 

huruvida 

utbildning kring 

överviktsbehandli

ng, kunde 

förbättra 

sjuksköterskors 

attityder och 

föreställningar 

gentemot vuxna 

feta patienter och 

om 

sjusköterskornas 

egna BMI 

påverkade deras 

attityder och 

föreställningar. 

Kvantitativ 

studie 

N=332 Statistiska 

analyser 

Sjuksköterskor 

med ett lägre BMI 

påvisade en högre 

negativ attityd 

mot feta patienter. 

En återkommande 

utbildning, kan 

förbättra 

sjuksköterskornas 

attityder och 

föreställningar 

gentemot feta 

patienter.  

71%, grad 2 

Hansson et al 

(2011) 

Sverige 

Upptäcka läkare 

och distrikt 

sjuksköterskors 

föreställningar av 

att möta feta 

patienter i 

primärvården.  

Kvalitativ 

studie, 

intervjuer 

N=10 Kvalitativ 

fenomenografi 

Adekvat 

primärvård, 

förespråka 

livsstilsförändring

ar, förstå attityder. 

Fetma skulle 

prioriteras, vissa 

ansåg att fetma 

inte var en 

sjukdom och 

därmed inte deras 

ansvar. Möta 

dessa patienter 

med respekt och 

som individ. 

89%, grad 1 

Harvey & Hill 

(2001) England 

Undersöka 

vårdpersonals syn 

på överviktiga 

patienter, och 

jämföra det med 

deras syn på 

rökare. 

Kvantitativ 

studie, 

frågeformulär. 

N= 255 Statistiska 

analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Måttligt och 

extremt 

överviktiga 

patienter sågs ha 

lägre självkänsla, 

vara mindre 

sexuellt attraktiva 

och mindre 

hälsosamma.  

79%, grad 2 

Jallinoja et  al 

(2007)  

Finland 

Utforska läkare 

och 

sjuksköterskors 

syn på patienters 

och deras egen 

roll i hanteringen 

av 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar och 

dess riskfaktorer. 

Kvantitativ 

studie, 

frågeformulär. 

N= 220 Statistiska 

analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Majoriteten höll 

med om att ett 

stort hinder i 

behandling av 

livsstils-relaterade 

sjukdomar beror 

på patientens 

ovilja att ändra 

deras beteende 

och göra en 

livsstils-

förändring. 

76%, grad 2 



 

 

Lundeen 

(2009) 

USA 

Undersöka 

sjuksköterskors 

kunskaper, 

attityder och 

känslor kring 

fetma och 

patienter med 

fetma. 

Kvantitativ 

studie 

N=91 Icke 

parametriska 

tester för att 

upptäcka en 

statistisk 

skillnad mellan 

olika grupper 

och för att 

identifiera 

eventuella 

störfaktorer. 

Sjuksköterskor 

har negativa 

attityder till 

patienter med 

fetma, de har 

missuppfattningar 

om vad som 

orsakar fetma, 

dåligt utbildade på 

ämnet och brist på 

tid påverkar allt 

detta. 

 

90%, grad 1 

Marcum 

(2009) 

USA 

Huruvida 

övervikt- och 

fetmautbildning är 

effektivt vid att 

förändra 

sjuksköterskors 

attityder och 

föreställningar till 

feta personer. 

Kvantitativ 

studie 

N=85 

(n=16) 

Statistiska 

analyser, 

jämförande och 

beskrivande 

statistik. 

Innan 

utbildningen har 

sjuksköterskorna 

en förhållandevis 

positiv attityd till 

feta och 

överviktiga. Efter 

utbildningen är 

attityden mer 

positiv. De äldre 

sjuksköterskorna 

hade en mer 

negativ attityd än 

de yngre, men 

skillnaden var inte 

statistiskt 

signifikant.  

 

89%, grad 1 

Michie 

(2007) 

England 

Undersöka läkares 

och 

sjuksköterskors 

kommunikation 

om övervikt med 

sina övervikta och 

feta patienter. 

Kvantitativ 

studie, 

frågeformulär 

N= 87 Statistiska 

analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Sjuksköterskor 

har farhågor om 

att ta upp frågor 

kring vikten hos 

patienten. De är 

oroliga över att 

patienterna ska 

reagera 

känslomässigt. 

Sjuksköterskor är 

mer benägna att ta 

upp frågan om det 

finns ett 

identifierat 

medicinskt 

problem. 

 

 

 

72%, grad 2 



 

 

Poon & Tarrant 

(2009) 

Kina 

Undersöka 

sjuksköterskestud

enters och 

legitimerade 

sjuksköterskors 

attityder till feta 

personer och till 

hanteringen av 

feta patienter. 

Kvantitativ 

studie 

N=551 Statistiska 

analyser med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Resultatet 

indikerade medel 

fetma fobi och 

neutral attityd till 

feta patienter. 

Legitimerade 

sjusköterskor 

hade en mer 

negativ attityd, än 

studenterna. 

 

90%, grad 1 

Schwartz et al 

(2003) 

USA 

Bestämma nivån 

av anti-fett bias 

hos 

sjukvårdspersonal 

som är 

specialiserade på 

fetma och 

identifiera 

personliga 

egenskaper som 

korrelerar med 

outtalad och 

uttalad bias. 

Kvantitativ 

metod 

N=389 Statistiska 

analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Kvinnor påvisar 

en högre negativ 

attityd än männen. 

Yngre personer 

hade en mer 

negativ attityd än 

de äldre. Ett högre 

BMI relaterades 

till en lägre 

negativ attityd. De 

personer som 

arbetade i direkt 

anknytning till 

feta patienter, 

hade en högre 

benägenhet att 

uppfatta dessa 

som motiverade. 

 

78%, grad 2 

Vallis et al.  

(2007) 

Kanada  

Syftet var att 

undersöka vilka 

fördomar 

vårdpersonal som 

är specialiserade 

på fetma, har mot 

överviktiga och 

feta patienter. 

Kvantitativ 

metod 

N= 78 Statistiska 

analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

De uppgifter som 

samlats i denna 

studie visar tydligt 

att fördomar mot 

fetma finns, även 

bland erfaren 

personal vars 

inriktning är 

fetma och 

övervikt. 

Personalen har en 

negativ attityd 

mot feta och har 

lättare att 

kategorisera de 

negativa orden 

med överviktiga 

människor. 

 

 

80%, grad 1 



 

 

 

 

 

 

Watson et al 

(2008) 

Kanada 

Utveckla och testa 

ett instrument för 

att mäta 

sjusköterskornas 

attityder till fetma 

och feta vuxna 

patienter. 

Kvantitativ 

studie 

N=626 Statistiska 

analyser med 

beskrivande och 

jämförande 

statistik. 

Sjuksköterskorna 

kände en känsla 

av irritation, 

otålighet och 

frustration i mötet 

med en fet patient. 

De feta ansågs ha 

lågt 

självförtroende 

och gillar att äta. 

84%, grad 1 

Zuzuelo & 

Seminara 

(2006) 

USA 

Beskriva 

legitimerade 

sjuksköterskors 

attityder till vuxna 

feta patienter. 

Kvantitativ 

enkät, 

kvalitativt med 

kommentarer i 

enkäten 

N=119 Statistiska 

analyser, 

innehållsanalys. 

Legitimerade 

sjuksköterskor har 

en positiv attityd 

till feta patienter, 

de är oroade över 

personal- och 

patientsäkerhet. 

Det kräver en 

komplex vård för 

dessa patienter. 

88%, grad 1 


