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Abstrakt 
 
Fetma är en sjukdom som är allt mer förekommande i världen och ca 10-12 % av den svenska 

vuxna befolkningen är drabbad. Sjukdomen är förknippad med känslor av skam och skuld och 

sjukdomen framställs ofta som att det är individens eget fel och ansvar. Sjuksköterskan har en 

betydande roll för patientgruppen när det gäller rådgivning om livsstil, stöd vid behandling 

och vid olika omvårdnadshandlingar. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka 

attityder sjuksköterskor har till patienter med fetma och hur det påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadshandlingar. Sju artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod kom att ligga till 

grund för resultatet. Det som framkom i resultatet påvisar positiva, neutrala och negativa 

attityder hos sjuksköterskor till patienter med fetma och sjuksköterskans attityder påverkar 

omvårdnadshandlingarna. För att kunna ge patienter med fetma ett optimalt omhändertagande 

måste sjuksköterskan vara professionell och ta upp viktfrågan med patienten vid patientmötet 

dels för att kunna arbeta förebyggande och dels för att främja hälsa. Sjuksköterskan bör arbeta 

aktivt med att förebygga negativa attityder mot patientgruppen då de förtjänar god omvårdnad 

och ett respektfullt bemötande. Implikation för omvårdnadsarbete och forskning är att det 

krävs ytterligare studier i ämnet, både av kvalitativ och kvantitativ natur.  

 

Nyckelord: attityd, fetma, patient, sjuksköterska. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
 
Fetma är en sjukdom som finns hos både barn och vuxna, oavsett kön och folkslag. 

Sjukdomen kan beskrivas som en epidemi (Lindroos & Rössner, 2007). År 2008 redovisade 

World Health Organization (WHO) att 2,8 miljoner människor varje år avlider till följd av 

övervikt eller fetma. Enligt WHO lever 65 % av världens population i länder där övervikt och 

fetma dödar fler än undervikt. Vid sjukdomen fetma finns det en ökad risk att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes och vissa typer av cancer. Fetma var tidigare en 

sjukdom som enbart förknippades med höginkomstländer nu är den även prevalent i låg och 

medelinkomstländer (WHO, 2012). Förekomsten av fetma i Sverige beräknas till 10-12% av 

Sveriges vuxna befolkning (Edlund & Zethelius, 2009). 

 

Fetma utvecklas genom att man under en längre period har haft en obalans mellan intag och 

förbrukning utav energi, andra faktorer som spelar in är miljö, livsstil samt arv. För att gå ned 

i vikt krävs en långvarig och bestående förändring av energibalansen, det vill säga minskat 

energiintag och ökad energiförbrukning (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2002). Fetma räknas som ett kroniskt tillstånd och de personer som är drabbade kan behöva 

behandlingsinsatser och stöttning från vården under lång tid.  Idag kan vården erbjuda 

behandlingsalternativ såsom råd om kost och fysisk aktivitet, beteendebehandling, 

läkemedelsbehandling och fetmakirurgi. Sjukdomen är även förknippad med känslor av skam 

och skuld hos många personer med fetma då normen i vårt samhälle är en smal kropp (Edlund 

& Zethelius, 2009).  
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1.2 Klassifikation utav fetma 

För att kunna ställa diagnos och vid definition av fetma hos vuxna tillämpas Body Mass Index 

(BMI). Måttet baseras på individens vikt och kroppslängd. BMI = kroppsvikten i kg dividerat 

med kroppslängden i meter i kvadrat (WHO, 2012). BMI är ett mått på kroppsmassan och kan 

ej skilja fettmassa från muskelmassa, därför finns det risk för att personer med hög andel 

muskelmassa kan bli klassificerade som överviktiga eller med fetma (Lindroos & Rössner, 

2007). 

 

 
 

  BMI Klassifikation 
Undervikt <18.5 

Normalvikt 18,5- 24.9 

Övervikt >25.0 

Pre fetma 25,0- 29.9 

Fetma >30.0 

Fetma klass I 30,0- 34.9 

Fetma klass II 35.0- 39.9 

Fetma klass III >40.0 

 

Källa: WHO 2012, egen översättning av tabellen.  
 

1.3 Orsaker till fetma 

1.3.1 Energi intag 

Mat och dryckesvanor har under de senaste årtiondena förändrats och vi äter idag mer mat 

med allt större andel socker och fett. Det är intaget av energirika livsmedel och inte den 

specifika kostsammansättningen som påverkar utvecklingen utav fetma (Lindroos, 2007). 

BMI = Vikt(kg) 
Längd2(m) 

 
Formel för uträkning av Body Mass Index: 
(Lindroos & Rössner, 2007). 
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Studier har visat att ett dagligt intag utöver kroppens energibehov av ca 50 kalorier kan leda 

till 2.5 kilo ökad fettmassa på ett år (Larsson, 2007).  

 

1.3.2 Energiförbrukning 
Energi förbrukas genom fysisk aktivitet och dels genom kroppens ämnesomsättning. Det finns 

inga skillnader mellan normalviktiga och personer med fetma när det gäller den basala 

ämnesomsättningen som hela tiden pågår i våra kroppar. Normalviktiga har däremot en högre 

spontan motorisk aktivitet, det här är troligen en av många förklaringar till att personer har 

olika förmågor att kontrollera och anpassa sig till ett ökat energiintag. Fysisk aktivitet leder i 

regel till ett lägre BMI samt att det kan förebygga uppkomst utav fetma (SBU, 2002).  I 

dagens samhälle har många fysiskt krävande arbetsuppgifter ersatts med maskiner och det 

som tidigare gav vardagsmotion till exempel trappor har ersatts med hiss och/eller rulltrappa. 

Vårt ökande stillasittandet är även det en bidragande orsak till den ökande andel människor 

med fetma (Hemmingsson, 2007).  

 

1.3.3 Ärftliga faktorer 
Under evolutionen har det krävts att människan har kunnat anpassa sig till rådande 

omständigheter och de individer som har kunnat lagra energi i form av fett har överlevt då 

tillgången på föda tidvis var begränsad. I dagens samhälle finns det inga begränsningar av 

livsmedel utan tillgången och utbudet är enormt. Människans kroppar har dock inte förändrats 

utan är genetiskt de samma som i tidernas begynnelse och de gener som styr fettinlagring 

finns kvar och medför istället att övervikt och fetma utvecklas (SBU, 2002). De ärftliga 

faktorerna i sig orsakar inte fetma utan samspelar med individens livsstil och vanor och gör så 

att vissa individer har lättare för att utveckla sjukdomen (Dahlman, 2007). 

 

1.3.4 Socioekonomiska faktorer 
Personer som lever under sämre sociala förutsättningar har i högre andel fetma. Lägre 

yrkesstatus och lägre utbildningsnivå är vanligare bland personer med fetma och det leder till 

att de har svårare för karriärs utveckling och kunna konkurrera om välbetalda jobb. Förklaring 

till att de med lägre utbildningsnivå är mer drabbade utav fetma tros vara att de med högre 

utbildning har lättare att ta till sig kunskap om livsstil och hälsa som sedan påverkar deras val 

av livsmedel och deras sätt att leva. En annan teori är att de som lever i en högre 

socioekonomisk nivå är mer angelägna och har en press på sig att vara smala (Elfhag, 2007). 
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1.4 Personer med fetma i samhället 
Personer med fetma drabbas nästan dagligen utav situationer och händelser som gör att de kan 

känna ett utanförskap i samhället. Stolar och säten på allmänna platser är oftast inte anpassade 

till deras storlek och vikt och det kan vara svårt att köpa kläder som passar. Vårt samhälle har 

genom åren blivit allt mer utseendefixerat samtidigt som sjukdomen fetma har blivit allt 

vanligare bland befolkningen. Många personer med fetma känner skuld och skam då 

sjukdomen framställs som om det vore individens eget fel och ansvar (SBU, 2002). Fetma har 

kommit att förknippas med en rad negativa personliga egenskaper och många individer 

känner sig utsatta och mobbade på sina arbetsplatser eller i sociala sammanhang pågrund av 

sin vikt (Lunner 2009).  

 

Inom vården är den medicinska utrustningen inte alltid anpassad för patienter med högre 

vikter och större kroppar (SBU, 2002).  Vid livskvalitet mätningar har patienter med fetma 

rapporterat att de har sämre livskvalitet än övriga populationen. De har ett sämre 

välbefinnande och en sämre psykosocial funktion än vad många andra patientgrupper 

rapporterar vilka lever med kroniska skador och sjukdomar (Sullivan, Karlsson & Rydén, 

2007). I Puhl & Heuers review (2009) beskrivs tidigare studier där patienter med fetma 

upplevt sig kränkta i mötet med sjukvården och till följd av det undviker eller drar sig för att 

söka vård, de uteblir från viktiga undersökningar som mammografi och gynekologisk 

cellprovtagning. Även i Aramburu & Louis (2002) studie framställs ett ökat BMI hos 

patienten som en faktor för att försena eller undvika hälsovård, det vill säga patienten 

upplever sin vikt som ett hinder när de söker vård. 

 

1.4.1 Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori enligt Kirkevold (2000) fokuserar på omvårdnadens 

mellanmänskliga dimension. Travelbees teori tar avstånd från den generaliserande 

människosynen och har utgångspunkten på att alla människor är unika och oersättliga. 

Lidandet har även en central roll i teorin och hon menar att lidandet kan komma ur en 

minskad känsla utav egen värde som ofta är förknippad med sjukdom. Sjuksköterskan bör 

förhålla sig till personens egen upplevelse av sitt lidande och sin sjukdom och inte blanda in 

sina egna upplevelser eller annan vårdpersonals objektiva bedömning. Det är sjuksköterskans 

ansvar att en relation etableras och upprätthålls med en patient, men en relation är alltid 

ömsesidig. Det är den mänskliga relationen som är målet, för att nå dit krävs det en rad faser 
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från det första mötet till en ömsesidig förståelse och kontakt. Det viktigaste av 

sjuksköterskans alla redskap är hennes förmåga till kommunikationen, det är en ömsesidig 

process där det förmedlas eller delas tankar och känslor, den kan både vara verbal samt icke 

verbal. För att kunna kommunicera med patienterna krävs det att sjuksköterskan har kunskap 

samt förmåga att omsätta den och kunna känna in den hon pratar med. Omvårdnadens mål 

menar Kirkevold (2000) är att sjuksköterskan ska hjälpa patienten klara av sitt lidande och sin 

sjukdom. 

 

1.5 Attitydbegreppet 
En attityd är en inställning och ett förhållningssätt till något, den kan vara öppen eller dold. 

Attityder är ställningstaganden som bildas efter hand utifrån de slutsatser vi drar om olika 

företeelser och deras betydelse för anpassningen till vår omvärld. Balans och jämvikt i vårt 

själsliv är något som vi hela tiden strävar mot (Egidius, 2008) 

 

Attityden har tre aspekter enligt Egidius (2008): 

- hur man kognitivt uppfattar ett fenomen 

- hur man känslomässigt reagerar på det 

- strävan eller en handlingsriktning. 
 

Brown (2006) beskriver i sin review hur attityder kan undersökas. Attityder kan påvisas 

genom enkäter med frågor som går från negativa till positiva poler eller som indirekt mätbara 

påståenden som redovisas via Likertskalor. Attityder kan även mätas genom automatiska 

minnesassociationer eller genom kvalitativ metod som intervju och observation. 

 

1.6 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskans profession styrs utav etik, lagar och yrkeskunskap. International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor har fyra huvudområden, främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och hindra lidande. Varje sjuksköterska har ett ansvar för att ge 

människor vård, initiera och göra stödjande åtgärder som tillgodoser svaga 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan ska även verka för en miljö där 

mänskliga rättigheter och värderingar respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
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1.7 Problemformulering 
Jag vill med den här litteraturstudien beskriva vilka attityder sjuksköterskor har till patienter 

med fetma och om attityderna påverkar sjuksköterskans omvårdnadshandlingar vid 

patientmötet. Då allt fler människor i vårt samhälle får sjukdomen fetma kommer den 

patientgruppen att bli allt mer förekommande i vården och flertalet av de personer som idag 

har fetma kommer i framtiden troligtvis att drabbas av komplikationer till sin sjukdom. Det 

leder till att sjuksköterskor kommer att möta patienter med fetma i allt större omfattning, i 

många olika sammanhang och inom alla vårdnivåer. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan tar de här patienternas sjukdom på allvar då många personer med fetma 

upplever det både fysiskt och psykiskt tungt att hantera sjukdomen. Sjuksköterskan har en 

betydande roll för den här patientgruppen när det gäller rådgivning om livsstil, stöd vid 

behandling och vid olika omvårdnadshandlingar. Patienter med fetma har rätt till att få ett bra 

bemötande och en god omvårdnad. 

 

2 Syfte 
Syftet var att beskriva vilka attityder sjuksköterskor har till patienter med fetma och hur det 

påverkar sjuksköterskans omvårdnadshandlingar. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Vilka attityder har sjuksköterskan till patienter med fetma? 

- Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans attityder? 

- Hur påverkar attityderna sjuksköterskans omvårdnadshandlingar? 

- Finns det interventioner som kan förändra attityderna? 

 

3 Metod 

3.1 Design 

Studien har en beskrivande design och metoden är en systematisk litteraturstudie. 

Litteraturstudien följde Polit & Becks (2011, s.96) flödesschema. 
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Källa: Polit & Beck (2011, s.96). Egen översättning av flödesschemat. 
 
De artiklar som ligger till grund för resultatet granskades kritiskt, bearbetades, analyserades 

och sammanställdes för att beskriva kunskapsläget inom det specifika området enligt Forsberg 

& Wengström (2008).  

 

3.2 Sökstrategi 

Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar som överensstämmer med studiens syfte 

gjordes i följande databaser alla relevanta inom omvårdnadsforskning; CINAHL, PubMed 

och PsycINFO.  

 

Sökorden valdes utifrån syftet och för att få de korrekta begreppen översattes de med Medical 

Subject Headings (Karolinska institutet [MeSH] 1998), orden kom sedan att användas vid 

databassökningarna. Sökorden som användes var: Obes*, Nurs*, Attitudes of health personnel, 

Attitud*, Patient* och Car*. Sökorden kom sedan att kombineras med AND, se bilaga 1. 

Begränsningar gjordes till vetenskapligt granskade artiklar som var publicerade från år 2000 

och framåt för att få tillgång till ny forskning i ämnet. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och studierna skulle vara gjorda på vuxna. Se bilaga 1. 

Formulera 
och förfina 
primära och 
sekundära 
frågeställning
ar 

Finna 
Sök- 
strategi, 
databaser, 
sökord 

Sökning, 
identifiera, 
inhämta 
Potentiella 
primär källor 
 

Granska 
källor efter 
relevans och 
lämplighet 

Läsa 
källmaterialet 

Abstrakt, 
avkoda 
information 
från studierna 
 

Kritisera och 
värdera 
studierna. 

Analysera, 
integrera 
information, 
sökning efter 
teman.  

Förbereda 
syntes/ 
kritiskt 
sammanfa
ttning 

Dokumentera 
Sökning, val 
och  
tillvägagångs
sätt 

Hitta nya 
referenser 

Förkasta 
irrelevanta 
eller 
opassande 
referenser 
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En artikel som stämde väl in på mitt syfte beställdes hem via fjärrlån men då tidskriften inte 

fanns i Norden eller i England var den inte möjlig att ta del av. Manuella sökningar gjordes 

genom att läsa artiklars referenslistor dock tillkom ingen artikel utifrån den manuella 

sökningen. 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva sjuksköterskornas attityder till vuxna 

patienter med fetma. Exklusiomskriterierna var andra yrkesprofessioner inom vård och 

skolsjuksköterskor som arbetade med barn. Urvalet gjordes enligt Forsberg och Wengström 

(2008). Vid det första urvalet lästes alla artiklarnas titlar och utifrån det bestämdes det om 

artikeln var relevant för syftet. Vid urval två lästes abstracten och de artiklar som inte passade 

syftet föll bort. Vid det tredje och sista urvalet lästes artiklarna i sin helhet och de artiklar som 

ej svarade på syftet förkastades. De artiklar som gav mig svar på syftet kvalitetsgranskades. 

Till litteraturstudien inkluderades sju artiklar, de kom sedan ligga till grund för resultatet. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kom att användas i litteraturstudiens resultat.  Se 

bilaga 2. 

 

3.4 Värdering 

Alla artiklar granskades systematiskt utifrån granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier enligt Forsbergs och Wengström (2008). Det som bedömdes var 

artiklarnas syfte, design, undersökningsgrupp, mätmetod, analys och värdering för den 

kliniska betydelsen, se bilaga 3. Om flertalet av punkterna fanns väl beskrivna i artikeln kom 

artikeln att värderas med hög kvalitet, fanns det inte lika många punkter beskrivna eller om 

det fanns ett stort bortfall bland deltagarna kom artikeln att värderas som medel i sin kvalitet. 

 

3.5 Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys av det funna materialet har utförts med en inspiration av en 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2008). Texten bearbetades genom att 

artiklarna lästes igenom av författaren ett flertal gånger, texten har sökts igenom efter 

meningar som kan svara på syftet samt skillnader och likheter. De textstycken som påvisade 

samband eller olikheter stöks under, meningarna bearbetades och sammanfördes så att de 
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bildade längre stycken och rubriksattes och redovisas som resultatet. Texten från de olika 

artiklarna har översatts så likt som möjligt från engelska till svenska, då det fanns oklarheter 

användes ordbok som översättnings hjälp. 

  

3.6 Forskningsetiska aspekter 

För att minska skador och risker inom human forskning har regler och deklarationer skapats 

för att skydda forskningsdeltagarna. Forskaren har ett ansvar för de människor den forskar på 

samt för deras välbefinnande och det insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2012).  

 

 I fem av artiklarna står det i texten att de har etiskt godkännande, i två av studierna fanns det 

inte rapporterat. Vid sökning på publiceringskriterier för de båda tidskrifterna visade det sig 

att den ena tidskriften krävde etiskt godkännande för publicering av artiklar dock framgår det 

ej i den andra tidskriften om det är ett kriterium för publicering. Då artikeln var vetenskapligt 

uppbyggd uteslöts den inte från resultatet. 

 

 

4 Resultat 
Ur innehållsanalysen framkom fyra kategorier; Sjuksköterskans positiva, neutrala och 

negativa attityd, Faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd, Sjuksköterskans attityd 

påverkar omvårdnaden och Intervention kan ändra attityd. 

 

4.1 Sjuksköterskans positiva, neutrala och negativa attityd 

 

4.1.1 Positiva och neutrala attityder till patienter med fetma 

I Poon och Tarrant (2009) studie mäts sjuksköterskors attityder till patienter med fetma 

genom enkäten Attitudes Toward Obese Adult Patients Scale (ATOAP, se bilaga 4). Enkätens 

medelvärde var 2,64 med en spridning från 2,16 till 3,36 vilket påvisar att sjuksköterskornas 

attityder till patienter med fetma var positiva till neutrala. På de olika frågorna svarade de att 

de inte kände sig obekväma 53 %, otåliga 65 % eller äcklade 71 % vid omvårdnad av patient 

med fetma. 62 % av sjuksköterskorna kände empati för dem och 55 % tyckte inte att patienter 
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med fetma var mer krävande än andra patientgrupper.  Av deltagarna var det 54 % som inte 

höll med om påståendet att sjuksköterskor inte ville vårda patienter med fetma. Det var 31 % 

av de svarande som inte tyckte att det var motbjudande att vårda en patient med fetma medan 

61 % antog en neutral ställning i frågan enligt Poon och Tarrant (2009). I Brown, Stride, 

Psarou, Brewins & Thompson (2007) enkät svarade 52 % av sjuksköterskorna att de inte 

håller med om att fetma är en orsak av bristande personlig kontroll och 61 % av 

sjuksköterskorna höll inte med om att patienter med fetma var latare än några andra patienter. 

De sjuksköterskor som deltog i Zuzelo och Seminara (2006)  studie säger att patienter med 

fetma förtjänar professionell vård som inte skiljer sig från den vård som de gav till smala 

patienter och att det är sjuksköterskans plikt att vårda patienter med fetma med värdighet, 

respekt och vara fördomsfri.  I Brown et al (2007) kände 50 % av deltagarna att det var 

givande att arbeta med patientgruppen och att de kände empati för dem.  

 

4.1.2 Negativa attityder till patienter med fetma 
Poon och Tarrants (2009) resultat på ATOAP visade att det var 8 % av deltagarna som höll 

med om att det var motbjudande att vårda en patient med fetma. Det var 47 % av de som 

svarade som ansåg att det var fysiskt utmattande att vårda en patient med fetma. Det var 4 % 

av sjuksköterskorna i Brown et al (2007) som kände sig äcklade av patienter med fetma och 

35 % av de svarande hade föreställningen att det var brist på patienternas viljestyrka kring 

matval som orsakade fetman.  

 

4.2 Faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd 

 

4.2.1 Genus 

De manliga sjuksköterskorna i studien höll i större utsträckning med om att sjuksköterskor 

känner sig obekväma när de vårdar patienter med fetma, att patienterna är mer krävande och 

att de hade svårt att känna empati för dem.  De hade en mer negativ attityd till patienter med 

fetma än vad de kvinnliga sjuksköterskor hade men det når inte upp till en nivå där en 

statistisk signifikans kan påvisas enligt Poon och Tarrant (2009).  Brown et al (2007) såg 

ingen koppling mellan negativa attityder eller föreställningar och kön. 
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4.2.2 Sjuksköterskans kroppsvikt 

Då fetma stod i fokus vid patientmötet beskrev de flesta utav sjuksköterskorna att deras egen 

kroppsstorlek var mer eller mindre ett problem enligt Brown och Thompson (2007) studie.  

 

4.2.2.1 Lågt BMI 

Enligt Brown och Thompson (2007) ökar ett lågt BMI hos sjuksköterskan känsligheten för att 

ta upp frågan om fetma på grund av att den inte hade egen erfarenhet av fetma och att det 

kunde uppfattas som om sjuksköterskan led brist på empati. Det framkommer att 

sjuksköterskorna har skapat strategier för att kunna hantera situationen. För att vinna 

patientens förtroende delar sjuksköterskan istället med sig av information om henne själv 

inom ett område där hon själv har svagheter och brister som kompensation för att hon var 

smal, en annan strategi var att delge patienterna sina erfarenheter gällande överviktiga 

släktingar eller andra patienter med fetma som hon träffat. En annan strategi var att undvika 

att ta upp ämnet fetma med patienten. 

 

4.2.2.2 Normalt BMI 

 I Poon och Tarrant (2009) visade det sig att sjuksköterskor med normalt BMI ansåg att det 

var fysiskt ansträngande att vårda patienter med fetma och att upplevde det som stressande. 

Deltagare med normalt BMI hade fler negativa attityder rent generellt mot patienter med 

fetma men det nådde ej en statistiskt signifikant nivå. 

 

4.2.2.3 Högt BMI 

De sjuksköterskor som hade ett högt BMI i Brown och Thompson (2007) studie kände sig 

generade och kände skuld över sin egen vikt. De rapporterade även att de varit med om 

negativa upplevelser i möten med patienter. En sjuksköterska i studien säger: ” Sometimes I 

think, ´Maybe I’d be a better, better example, better role model if I was thinner.”(s. 540).  

Några av sjuksköterskorna med högt BMI i studien av Brown och Thompson (2007)  kände 

att de hade större möjlighet att identifiera sig med patienterna och kunde ge dem 

egenupplevda råd. Det fanns bevis för att de gjorde antaganden att patienternas upplevelser 

var de samma som deras egna och gav dem därefter basinformation efter deras personliga 

erfarenheter istället för att ge råd som kom från forskning. Det framkom även att 
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sjuksköterskor som hade högre vikt var mer kritiska och dömande av personer med fetma, en 

förklaring till det här kan vara att de var mer självkritiska eller mer öppna till att diskutera 

fetma. Brown et al (2007) studie visar att de sjuksköterskorna som hade ett högt BMI hade 

mindre negativa föreställningar om fetma. 

 

4.2.3 Sjuksköterskans syn på fetmabehandling 
I studien som Brown et al (2007) gjorde ansåg 82 % av deltagarna att viktbehandling var en 

av sjuksköterskans arbetsuppgifter och att det var ett viktigt område men som även kunde 

förbättras och utvecklas. Sjuksköterskorna i Brown och Thompson (2007) hade uppfattningen 

att fetma var ett kliniskt besvärligt område där det kunde vara svårt att åstadkomma 

förändring eller kunna hjälpa patienten. Frustrationen vid fetmabehandling bidrog till 

uppfattningen om att fetma var ett känsligt område som kunde vara utmanande i förhållandet 

mellan sjusköterskan och patienten. De såg fetma som en multifaktoriell sjukdom där 

sjuksköterskorna ville hålla sig balanserade mellan faktorer som var av personligt ansvar och 

faktorer som den enskilda individen inte kunde påverka. De ville inte ge en förenklad eller 

fördömande synpunkt om varför fetma uppkommer, de var medvetna om miljöfaktorer, 

kulturella och ekonomiska faktorer som i sin tur påverkar ätmönster, fysisk aktivitet samt hur 

familjen och personliga omständigheter påverkar val av livsstil. Trots de olika 

förklaringsfaktorerna tyckte några av sjuksköterskorna ändå att patienten hade ett personligt 

ansvar och de kom tillbaka till hur viktig den personliga livsstilen var hos dem med fetma. I 

Mercer och Tessier (2001) studie uttryckte sjuksköterskorna en frustration på grund av bristen 

på framgång vid patienternas viktminskning, det krävs att patienterna själva är motiverade till 

att gå ned i vikt. De höll med om att fetmabehandling ingick som en del utav deras arbete men 

att de ofta fann det frustrerande, otacksamt och att det ibland kändes som allmänläkarna 

lämpade av de här patienterna på dem. I Brown et al (2007) var det endast 22 % av 

sjuksköterskorna som sa att de kände sig effektiva vid fetma behandling och det var 8 % av 

dem som tyckte att patienterna med fetma var motiverade till att göra livsstilsförändringar. 

 

 I Mercer och Tessier (2001) studie tar deltagarna upp att män i mindre utsträckning än 

kvinnor sökte hjälp för viktbehandling, de uttryckte även att män behövde mindre stöd 

eftersom de gick lättare ner i vikt än kvinnorna. 
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4.3 Sjuksköterskans attityd påverkar omvårdnaden 

 

4.3.1 Kommunikation 

Brown och Thompson (2007) beskriver att sjuksköterskorna tyckte att fetma var pinsamt och 

svårt. Fetma var en obekväm och känslig fråga att ta upp med patienter som är i behov av 

viktbehandling. De ville inte förolämpa patienterna genom att ta upp viktfrågan vid besöket, 

bäst var det om patienterna själva hade sökt sig dit för att få hjälp med sina viktproblem.  

Känsligheten kommer ifrån att fetma uppfattades som ett stigmatiserat tillstånd där samhället 

dömer individer med fetma negativt och från en medvetenhet av både negativa psykologiska 

och hälsoperspektiv. I Brown et al (2007) studie upplevde de flesta sjuksköterskorna inte att 

vikten var en konstig eller känslig fråga att ta upp vid mötet med patienter. 

 

4.3.2 Kommunikationsstrategier 

 Zuzelo och Seminara (2006) tar upp att sjuksköterskorna ansträngde sig för att undvika 

sårande möten när de träffade patienter med fetma. De var vid första mötet på sin vakt och 

försökte avläsa patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk för att på så sätt undvika att de 

utsatte patienterna för kränkningar. Sjuksköterskorna försökte vara professionella i 

patientmötet och inte vara okänsliga eller ha fördomar utan behandla dem hjärtligt och med 

respekt. I Hansson, Rasmussen och Ahlströms studie (2011) var personalen medveten om att 

personer med fetma stigmatiserades. De försökte därför vara ödmjuka då de tog upp frågor 

om vikt och livsstil och var medvetna om att inte skuldlägga patienten. Studien gav exempel 

på att när personal ställt frågor om vikt hade patienter blivit förolämpade, reagerat med ilska 

och till och med blivit rasande. Det hade gjort att personalen väntade med att ta upp 

viktfrågan till andra eller tredje besöket. De ansåg då att de hade etablerat en god kontakt och 

inte riskerade att provocera eller missta patienternas tillit. Brown och Thompson (2007) 

beskrev i sin artikel att sjuksköterskorna har en rad olika metoder för att bemästra den 

känslighet som fetman stod för i mötet med patienten. En taktik för att minska känsligheten 

kring fetma var att undvika själva ordet fetma för dess negativa betydelse. Ett sätt var att prata 

om tillstånd som var förknippade med livsstil eller generell hälsa än att direkt prata om vikt 

eller fetma. En annan strategi var att ta hjälp av en modell som i vissa fall undvek att sätta en 

etikett på problemet eller att använda ett datorprogram eller manual för att kunna ta upp och 

prata om fetma med patienten. En sjuksköterska som arbetade med fetmabehandling utifrån 
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en manual berättade i Brown och Thompson (2007) studie att hon kände sig bekväm med att 

ta upp ämnet och pratade med patienterna om fetma. Hon kände sig även säker med att 

använda termen fetma i patientsamtalet. Andra sjuksköterskor tyckte att det var lättare att ta 

upp frågan om fokus var på någon annan långvarig behandling såsom diabetes. 

Sjuksköterskor som inte arbetade med fetma tyckte att de kände sig bortkomna om viktfrågor 

ställdes av en patient som sökt vård för något annat problem. I Zuzelo och Seminara (2006) 

studie var däremot sjuksköterskorna medvetna om att använda sig av bra kommunikations 

strategier, vänligt första mottagande, leende ansiktsuttryck och uppmuntrande samtal vid 

vården av patienter med fetma. 

 

4.4 Intervention kan ändra attityd 
Gujral, Tea och Sheridan (2011) undersökte i sin studie om man genom utbildning kan ändra 

sjusköterskors attityder och föreställningar om personer med fetma. De kom fram till att  

Attitudes Towards Obese Persons (ATOP) resultaten var bättre hos de i interventionsgruppen 

(18.0 jämfört med 16,1 p= 0.03) i kontrollgruppen.  

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka attityder sjuksköterskor har till patienter med fetma. 

Studien gjordes som en systematisk litteraturstudie för att kartlägga tidigare vetenskapliga 

arbeten inom området enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Arbetet följde Polit och 

Becks (2011) flödesschema för litteratursammanställning. 

Genom litteraturstudiens syfte gjordes begränsningar till att skriva om sjuksköterskans 

attityder till patienter med fetma eftersom syftet var att undersöka min egen professions 

attityder till patientgruppen. 

 

Den elektroniska sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Sökorden som användes vid databassökningarna identifierades utifrån studiens syfte 

och MeSH (1998) användes för att få korrekta sökord. Sökningen med valda sökord gav 

många träffar men det var svårt att finna artiklar som gav svar på syftet, det fanns inte mycket 

skrivet inom området om sjuksköterskors attityder till patienter med fetma.  Flertalet av 

artiklarna återkom i de olika databaserna, de har endast redovisats en gång i sökmatrisen, 
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därför finns inte det någon artikel från PsycInfo redovisad i resultatet. En artikel beställdes via 

Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset i Örebro, men det gick dock inte få tillgång till 

den då tidskriften ej fanns att tillgå i Norden eller i England. Några nya artiklar framkom inte 

vid manuell sökning från referenslistor. 

 

Gujral et al (2011) studie svarar inte helt upp mot syftet utan är ett bifynd vid 

artikelsökningen, då studien tar upp intervention för att ändra attityder och föreställningar hos 

sjuksköterskor till personer med fetma. Artikeln valdes ändå med till att utgöra en del i 

resultatet då tillgången på artiklar i ämnet var mycket begränsad. 

 

De artiklar som inkluderades i resultatet är alla publicerade inom tidsperioden 2000-2012, 

begränsningen gjordes för att ta del av och få tillgång till den senaste forskningen i ämnet. 

Artiklarna är alla skrivna på engelska och av mig sedan översatta till svenska, det kan ha 

påverkat trovärdigheten i resultatet då svenska är mitt första språk och jag kan eventuellt 

misstolkat betydelser i texterna som jag analyserat. För att undvika feltolkningar har 

artiklarna grundligt lästs igenom ett flertal gånger. Begränsning i min sökning gjordes även 

till den vuxna populationen då jag i min yrkesutövning som sjuksköterska endast träffar 

vuxna patienter med fetma.  Artiklarna skulle vara peer reviewed granskade. 

 

I Poon och Tarrants (2009) artikel undersöktes sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

attityder till patienter med fetma, för att svara på mitt syfte har jag valt att inte redovisa 

sjuksköterskestudenternas attityder i mitt resultat. Två av artiklarna i resultatet var gjorda 

både på sjuksköterskor och läkare. I studien som Hansson, Rasmussen och Ahlström (2011) 

gjorde redovisades läkarnas och sjuksköterskornas svar tillsammans som personalens om mer 

än två tredjedelar av åsikterna som de hade var de samma.  

 

Artiklar ska vara etiskt godkända hos en etisk kommitté för att man skulle kunna säkerställa 

ett tillförlitligt resultat enligt Forsberg och Wengström (2008). I en av mina artiklar som 

ligger till grund för resultatet finns det ej någon anteckning gjord om att artikeln skulle vara 

etiskt prövad, den tidskrift som artikeln är hämtad ur har ej heller det som krav.  Jag anser 

dock att artikeln är uppbyggd på ett vetenskapligt sätt och att den ej är etiskt kränkande, jag 

har därför valt att ta med den i mitt resultat.  
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Ingen avgränsning gjordes till att enbart använda kvalitativa eller kvantitativa artiklar, det här 

kan enligt Forsberg och Wengström (2008) vara en fördel då det kan ge information om ett 

fenomen från olika synvinklar. 

Sju stycken artiklar valdes ut, bearbetades och analyserades med en inspiration av en 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2008). Artiklarna bedömdes utifrån 

checklistorna (se bilaga 3) och besvarades de flesta frågorna med ja sattes en hög kvalitet på 

artikeln. Var det ett stort bortfall bland studiedeltagarna blev artikeln klassad som lägre i sin 

kvalitet. Artiklarna lästes sedan igenom och de textstycken som påvisade samband eller 

olikheter sammanfördes till längre stycken för att sedan rubriksättas och presenteras i 

resultatet. 

 
Då jag som sjuksköterska arbetar på överviktsmottagning har jag en viss förförståelse i ämnet 

något som jag har haft i åtanke under hela processen från litteratursökning till 

sammanställning utav resultatet. Jag har läst de artiklar som ligger till grund för mitt resultat 

ett flertal gånger för att undvika egna feltolkningar av materialet samt resonerat med 

arbetskollegor om de fakta som jag har fått fram. Min förhoppning är att jag inte med min 

förförståelse har påverkat litteraturstudiens trovärdighet på ett negativt sätt utan på ett korrekt 

sätt kritiskt kunnat värdera och reflektera över de fakta som framkommit. 

5.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan har attityder till patienter med fetma men att 

flertalet av attityderna kan beskrivas som positiva eller neutrala.  

 

Sjuksköterskornas attityder till patienterna i Poon och Tarrant (2009) studie visade att endast 

8 % av deltagarna höll med om att det var motbjudande att vårda en patient med fetma. De 

flesta svarade att de inte kände sig obekväma, otåliga eller äcklade vid omvårdnaden av 

patient med fetma, de kände empati för dem och tyckte inte att patienter med fetma var mer 

krävande än andra patientgrupper. Över hälften av deltagarna höll inte med om påståendet att 

sjuksköterskor inte ville vårda patienter med fetma. I studien jämförs även sjuksköterskornas 

attityder till personer med fetma, något som inte är redovisat i resultatet. I enkäten som mäter 

attityder till personer med fetma, Fat phobia scale (se bilaga 5) har majoriteten av deltagarna 

60 % till 88 % negativa attityder till personer med fetma det vill säga kryssat i svarsalternativ 

4 eller 5 på Fat Phobia Scale på en skala från 1-5. Deras attityder var att personer med fetma 

gillade mat, överåt i större utsträckning, var klumpiga, tröga och oattraktiva.  
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När Travelbees omvårdnadsteori ställs mot attityderna till personer med fetma syns en 

skillnad i människosynen mellan henne och sjuksköterskorna i Poon och Tarrant (2009) studie, 

då Travelbees teori tar avstånd från den generaliserade människosynen och ser varje människa 

som oersättlig och unik. Genom fat phobia scale ger sjuksköterskorna personer med fetma en 

generellt dålig skattning och det är merparten av de svarande som skattar personer med fetma 

negativt. När sjuksköterskorna sedan skattar sina attityder till patienter med fetma 

framkommer en mer professionell hållning där människosynen inte verkar vara lika 

generaliserad och är mer neutral. Eller är ett neutralt svar att den svarande inte vill ge uttryck 

för sina åsikter åt det ena eller andra hållet? Kan sjuksköterskors attityder vara neutrala till 

patienter med fetma? Enligt Egidius (2008) är attityder något som vi människor med tiden 

skaffar oss, det vill säga ställningstaganden som bildas efter hand, utifrån de slutsatser vi drar 

om olika företeelser och deras betydelse för vår anpassning till omvärlden.  

 

Kan utbildning ändra ställningstaganden så att de attityder vi fått utifrån händelser vi upplevt 

ändras och vi får ett nytt synsätt?  Gujral, Tea och Sheridan (2011) undersökte i sin studie om 

utbildning av sjuksköterskor kunde ändra negativa attityder till patienter med fetma, resultatet 

blev att attityderna endast kan förbättrades till en viss nivå genom enbart sådan typ av 

utbildning. Det kan vara så att det är viktigt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal utbildas 

i ämnet fetma då kunskapen finns om att sjukdomen är multifaktoriell och svårbehandlad 

samt att patientgruppen är utsatt för negativa attityder både i samhället men även inom hälso- 

och sjukvården. Utbildning kan kanske inte förändra attityderna på en gång men tas ämnet 

upp och personalen blir medveten om sina egna attityder till fetma har man kommit en bit på 

väg i rätt riktning. En hypotes kan vara att ju oftare vi pratar om fetma som sjukdom desto 

mindre känsligt och laddat blir ordet för oss.  

 

Enligt Kirkevold (2000) anser Travelbee att det är sjuksköterskans ansvar att en relation 

etableras och upprätthålls med en patient. Målet är den mänskliga relationen, för att nå dit 

krävs det en rad faser, från det första mötet till en ömsesidig förståelse och kontakt. Travelbee 

menar att sjuksköterskans viktigaste redskap är hennes förmåga till kommunikation och att 

den förmedlas både verbalt och icke verbalt. Brown et al (2007) studie visar att de flesta 

sjuksköterskorna inte upplevde vikten som en konstig eller känslig fråga att ta upp vid 

patientmötet medan Brown och Thompson (2007) beskriver att sjuksköterskorna tycker att 

fetma är pinsamt, svårt, obekvämt och en känslig fråga att ta upp. Både i Brown och 
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Thompson (2007) och Zuzelo och Seminara (2006) tar sjuksköterskorna upp att de inte vill 

förolämpa eller kränka sina patienter med fetma.  

Om sjuksköterskorna upplever fetma som pinsamt eller jobbigt att prata om kan det eventuellt 

avspeglas vid patientmötet. Förmedlar sjuksköterskan att fetma är ett känsligt ämne kommer 

patienten troligtvis inte heller inte att ta upp frågan eller söka sig dit igen för sina problem om 

den känner att den inte blir tagen på allvar. Vårdrelationen kan komma att bli lidande, något 

som i sin tur kan leda till att patienter med fetma avstår från att komma till andra viktiga 

hälsoundersökningar enligt en review av Puhl och Heuers (2009).  

 

I studien av Mercer och Tessier (2001) uttrycker sjuksköterskorna en frustration pågrund av 

bristen på framgång vid patienternas viktminskning. De håller med om att fetmabehandling 

ingår som en del utav deras arbete men att de ofta finner det frustrerande och otacksamt. Är 

det för att sjuksköterskorna har drabbats av eller upplevt den frustrationen då de behandlat 

patienter med fetma och insett att det är ett svårt område där få av patienterna lyckas med 

viktnedgång?  I Brown et al (2007) var det endast 22 % av sjuksköterskorna som sa att de 

kände sig effektiva vid fetma behandling och det var 8 % av dem tyckte att patienterna med 

fetma var motiverade till att göra livsstilsförändringar. Rogge och Greenwald (2004) tar upp 

att sjuksköterskor inte får ge patienterna orealistiska viktmål utan ge råd som patienten kan 

följa och mål som hon tror att patienten kan uppnå. Ett realistiskt viktmål är 5-10% utav 

ursprungsvikten. Kan det vara så att sjuksköterskornas frustration bottnar i att de har 

orealistiska krav på viktnedgång hos patienterna, mål som kan vara omöjliga att uppnå för 

patienten. 

 

I Kirkevolds (2000) tolkning utav Travelbees omvårdnadsteori tar hon upp att sjuksköterskan 

bör förhålla sig till personens egen upplevelse av sitt lidande och sin sjukdom och inte blanda 

in sina egna upplevelser. Något som även framkommer i litteraturstudiens resultat är att 

sjuksköterskornas egen vikt påverkar patientmötet och det är något som tas upp i Keyworth, 

Peters, Chisholm och Hart (2012) studie där sjuksköterskestudenterna beskriver att de tror att 

patientmötet påverkas av sjuksköterskans egen vikt. Litteraturstudiens resultat visar att 

sjuksköterskorna har svårt att inte blanda in sina egna upplevelser eller vara objektiva till 

sjukdomen fetma när de möter patienter med fetma. De sjuksköterskor som hade lågt BMI vill 

inte förolämpa patienterna med sina råd då de själva inte led av fetma och de med högt BMI 

kände själva skuld och skam och kunde leva sig in i hur patienten upplevde sin sjukdom. 

Sjukdomen fetma är ett känsligt område som verkar påverka många individer i vårt samhälle, 
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ofta förknippas sjukdomen med det personliga ansvar som läggs på individen som har fetma 

samt en rad stereotypa egenskaper. Håkan Thorsén (1995) beskrivning av stämplingsteorin 

definierar andra som avvikande därför de inte kan uppfylla de rollförväntningar som ställs på 

dem. Om paralleller dras mellan stämplingsteorin och fetma kan det här vara en förklaring 

varför fetma är så känsligt. Få individer vill avvika från samhällsnormen, då fetma är en 

sjukdom som syns utåt blir de som har fetma utsatta för stämpling vilket kan leda till en 

negativ självbild hos individen. De känner skuld och skam över att inte kunna leva upp till 

samhällets förväntningar.  

 

Ur ett genusperspektiv kan inte några absoluta slutsatser dras då de manliga deltagarna i de 

olika studierna var få och deras resultat nådde inte en signifikant nivå. Mercer och Tessier 

(2001) tar upp att män i mindre utsträckning än kvinnor sökte hjälp i vården för 

viktbehandling. Kan en förklaring till det här vara att fetma i högre grad är ett kvinnorelaterat 

problem då kvinnans kropp mer utsatt för samhällsnormen genom en smal kropp? 

 

Det finns studier som har undersökt olika studentgruppers attityder till patienter och personer 

med fetma. Negativa attityder finns hos dietist-, läkare- sjuksköterske- och nutritionsstudenter 

visar Swift, Hanlon, El-Redy, Puhl och Glazebrook (2012) studie. Där endast 1 % av 

deltagarna hade neutrala eller positiva attityder till personer med fetma på fat phobia scale. 

Det som framkommer från de här studierna är att en rad negativa attityder finns mot personer 

och patienter med fetma. Vad händer sedan när studenterna kommer ut i de olika 

verksamheterna som legitimerade och det är de som sedan kommer att vara viktiga för 

patienterna vid råd, stöd och behandling. Kommer patienterna att bli professionellt 

omhändertagna och bemötta med värdighet och respekt? Kan de olika vårdutbildningarna 

förbättra/ändra studenternas attityder till den här patientgruppen?   

 

Då litteraturstudien bygger på sju artiklar och det fanns begränsad forskning i 

ämnet ”sjuksköterskans attityder till patienter med fetma” krävs det ytterligare studier, både 

av kvalitativ och kvantitativ natur. Då jag anser att det här ett viktigt ämne vill jag fortsätta att 

ta del av ny forskning samt själv bedriva forskning som kan tillföra ytterligare kunskap. Min 

avsikt är att genom intervjustudier och enkät gå vidare i ämnet för att kunna ta del av de 

svenska sjuksköterskornas attityder till både patienter och personer med fetma och jämföra 

dem med svenska sjuksköterskestudenters attityder till personer och patienter med fetma. 

Frågan är om sjuksköterskan kan vara bärare av dubbla ställningstaganden, en allmän åsikt 
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om fetma och en professionell åsikt om fetma som sjuksköterska?  Forskningen skall verka 

till att optimera omhändertagandet av patienter med fetma samt se om det finns 

skillnader/samband mellan legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder. 

Lee och Calamaro (2012) uttrycker i sin studie att de ser sjuksköterskan som en förebild som 

kan ta bort barriärer och förbättra attityder genom utbildning, genomföra utvecklingsarbete 

och förbättra hälsan hos patienter med fetma.  

 

5.3 Slutsats 

Det finns positiva, neutrala och negativa attityder hos sjuksköterskor till patienter med fetma, 

sjuksköterskans attityder påverkar hennes omvårdnadshandlingar på olika sätt. Det 

framkommer att många sjuksköterskor anser att fetma är ett känsligt ämne och sjuksköterskan 

har en rad kommunikationsstrategier för att minska känsligheten. Sjuksköterskans egen vikt 

påverkar även patientmötet. För att kunna ge patienter med fetma ett optimalt 

omhändertagande måste sjuksköterskan vara professionell och ta upp viktfrågan med 

patienten vid patientmötet dels för att kunna arbeta förebyggande och dels för att främja hälsa.  

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam över sina attityder och tänka på hur hon kommunicerar 

både verbalt och icke verbalt och vara inkännande för att möta patienten på den nivå där den 

befinner sig. Sjuksköterskan bör arbeta aktivt med att förebygga negativa attityder mot 

patientgruppen då den skall ges likvärdig vård och ett respektfullt bemötande. Implikation för 

omvårdnadsarbete och forskning är att det krävs ytterligare forskning i ämnet, både av 

kvalitativ och kvantitativ metod. Min avsikt är att genom intervjustudier och enkät gå vidare i 

ämnet för att kunna ta del av de svenska sjuksköterskornas attityder till både patienter och 

personer med fetma och jämföra dem med sjuksköterskestudenters attityder. Forskningen 

skall syfta till att kunna sätta in rätt typ av intervention och kunna arbeta evidensbaserat inom 

omvårdnaden för att undvika att patienter med fetma kränks i vården. 
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Brewins, L. & Thompson, J. 
(2007).Management of obesity in 
primary care: nurses` practices, 
beliefs and attitudes. Journal of 
Advanced Nursing. 59(4), 329-341. 
 
England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien är att undersöka 
mönster i klinisk praktik, tro och 
attityder som 
primärvårdssjuksköterskor har med 
avseende till fetma behandling. 

Design/metod: jämförande/ 
samband, kvantitativ metod. 
Inklusionskriterier: 
4 närliggande områden. Alla ssk, 
564 st, som arbetade inom 
primärvård inkluderades.  
298 district nursing team staff 
119 health visitors,147 practice 
nurses 
Urvalsförfarande: Korrekt ifylld 
enkät inom 8 veckor.  
Slutlig studiegrupp:  398 st 
besvarade enkäten inom 8 veckor. 
Svarsfrekvens 72,3%. 
Datainsamlingsmetod:Enkät med 
5 olika områden. Likert skala på tro 
och attityder. 

- Utfört klinisk vård, stöd, 
remitterat till annan 
verksamhet 

- Tro om vad som orsakat 
fetman och konsekvenser 
av fetma 

-  Attityder till patienter 
och klienter som har 
fetma 

- Tro om utövande och 
organisatoriskt stöd 

- Svarspersonernas data, 
ålder, vikt, längd, år i 
yrket, utbildning.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Hög nivå 
 
Svagheter: 
Finns ingen bortfallsanalys 
Inga exklusionskriterier 
Styrkor: 
Hög svarsfrekvens. Studien 
powerberäknades till att behöva ha 
300 enkäter för att kunna 
genomföra en faktoranalys. 
 
 
 
  

Fullständiga negativa stereotyper 
var sällsynta men det fanns ändå en 
rad potentiella negativa attityder 
och föreställningar kopplade till 
fetma och patienter med fetma. De 
hängde ihop med respondenternas 
eget BMI men inte till kön, ålder, 
utbildningsnivå eller om de såg sig 
som kvalificerade. 
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Brown, I. &Thompson, J. (2007). 
Primary care nurses´attitudes, 
beliefs and own body size in 
relation to obesity management. 
Journal of Advanced Nursing. 
60(5), 535-543. 
 
Land: England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att utforska 
primärvårdssjuksköterskans 
attityder, tro och uppfattning av sin 
egen kroppsstorlek i relation till att 
ge råd till patienter om fetma. 

Design/metod 
Beskrivande samt explorativ 
design, kvalitativ metod. 
Inklusionskriterier: Ssk som 
lämnat uppgifter om att de under 
den senaste månaden hade påbörjat 
en fetmabehandling på sin klinik.  
Exklusionskriterier: Ssk som ej 
bedrev någon klinisk 
fetmabehandling. 
 Urval   
48 ssk med lågt, medium och högt 
BMI blev kontaktade för att delta i 
intervju. De femton första som 
anmälde sig för att delta blev med i 
studien sedan stoppades intaget. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
Kvinnor, leg ssk med erfarenhet 
från att jobba i primärvården (2-27 
år)-9 practice nurses- 4 district 
nursing staff- 2 health visitors 
6 st hade BMI under 21 kg/m2 
5 st hade BMI över 29.7 kg/m2 
4 st hade BMI inom normal. 
  
Datainsamlingsmetod 
En intervjuguide, 7 stycken 
frågor .Intervjuerna gjordes under 
arbetstid och de blev 
bandinspelade.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys 
 

Hög nivå 
 
Studiens svagheter 
Resultaten återfördes ej och 
diskuterades med deltagarna. 
 
Studiens styrkor 
Kan följa forskningsprocessen. Har 
många ja enligt checklistan för 
kvalitativ metod. 

Deltagarna var medvetna om fetma 
var stigmatiserande och detta plus 
andra faktorer gjorde fetma till en 
känslig fråga att prata om med 
patienterna. Taktiken i 
kommunikationen blev att klara av 
det känsliga ämnet med betoningen 
på att vidmakthålla en bra 
stämning. Deltagarna försökte 
undvika stereotyper när de 
presenterade deras föreställningar 
om fetma, vilka är komplexa och 
några är i detta avseende 
ambivalenta.  
Den egna kroppsstorleken hade 
inverkan på deltagarna. Lågt BMI 
ökade känsligheten kring att ta upp 
frågan om fetma pga man hade 
ingen egen erfarenhet av fetma och 
det kunde uppfattas som om man 
led brist på empati. 
Ssk med högt BMI kände sig 
generade och kände skuld över sin 
egen vikt. De var mer kritiska och 
dömande av personer med fetma ev 
för att de var mer självkritiska eller 
mer öppna till att diskutera fetma. 
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Gujral, H., Tea, C. & Sheridan, M. 
(2011). Evaluation of nurse´s 
attitudes towards adult patients of 
size.  Surgery for Obesity and 
Related Diseases 7, 536-540. 
 
Land: USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att fastställa 
sjuksköterskors attityder och tro till 
de med fetma, identifiera 
effektiviteten av ett program där 
man ökar sin lyhördhet till 
fetmakirurgi och jämför med 
sjukhus som ej har det här 
programmet. Samt utforskar 
förhållandet mellan 
sjuksköterskornas eget BMI och 
deras attityder och föreställningar 
till patienter med fetma. 

Design/metod 
Experimentell design, kvantitativ 
metod.  
Inklusionskriterier: 932 
sjuksköterskor från två sjukhus i samma 
region. Ett som hade fetmakirurgi och 
erbjöd sina anställda utbildningar om 
fetma och ett sjukhus som ej hade 
någon sådan utbildning eller hade 
fetmakirurgi. Ssk  hade själva valt att 
delta i studien. 
332 undersökningar kom in, 171 från 
intervention och 161 från 
kontrollgruppen. 
Bortfall: 66 enkäter var ej korrekt 
ifyllda samt många som ej deltog alls i 
studien. 
Beskrivning slutlig studiegrupp:  
266 ssk lämnade kompletta enkäter. 145 
ssk från interventionssjukhuset och 121 
st ssk från kontrollsjukhuset. 
Exklusionskriterier: - 
Datainsamling: Enkäterna kom via 
mail. -demografiska frågor,  
-BMI,  
– The Attitudes toward Obese Persons 
scale (ATOP)  
-Beliefs About Obese Persons (BAOP) 
8 frågor 6 gradig likert skala.  
Analysmetod: Statistisk analys 

Medel 
 
Svagheter: 
Stort bortfall 
Kontroll och 
intenventiongruppen vårdade 
inte samma patientgrupp. 
 
Styrkor: 
Rätt enkäter för att få svar på 
sitt syfte 

Återkommande träning i 
lyhördhetsträning vid fetmakirurgi 
kan förbättra sjuksköterskors 
attityder till patienter med fetma 
men det förbättrar inte deras 
föreställningar, det var oberoende 
deras BMI. 
 
ATOP resultaten var bättre hos dem 
i interventionsgruppen (18.0 
jämfört med 16,1 p=.03) 
Ingen skillnad mellan sjukhusen vid 
BOAP (67,1 jämfört med 67,1 
p=.86). 
  
Associationen mellan hela ATOP 
poängen och BAOP var svag men 
ändå signifikant (r= 0.26, 
p=<0,001) 
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Hansson, L., Rasmussen, F.& 
Ahlstöm, G.(2011). General 
practitioners´and district 
nurses´conceptions of the encounter 
with obese patients in primary 
health care. BMC Family Practice. 
19;12:7 
 
Land: Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiens syfte var att undersöka 
allmänläkares och 
distriktssköterskors uppfattning av 
att möta patienter med fetma i 
primärvården. 

Design/metod Beskrivande design, 
kvalitativ metod. 
Inklusionskriterier:  
57 vårdcentraler i Sverige. Distriktsläkare 
och distriktssjuksköterskor med 
specialistutbildning. 
Deltagarna skulle kunna tala svenska 
flytande samt acceptera bandupptagning. 
 Urval  Strategisk selektion av deltagarna i 
studien för att få variation i ålder, kön och 
erfarenhet av primärvårdsarbete. 
Bortfall: 38 vårdcentraler 
Beskrivning slutlig studiegrupp:  
10 distriktsläkare(6 kvinnor och 4 män).10 
distriktssköterskor,(7 kvinnor och 3 
män).19 olika vårdcentraler. Medianålder 
51 år. Erfarenhet av primärvårdsarbete 10,5 
år. 
 
Datainsamlingsmetod Intervjuguide med 
öppna svar. Följdfrågor ställdes utifrån 
svaren. Det var en intervjuare. Deltagarna 
valde själva vart intervjun skulle 
genomföras. Intervjuerna tog mellan 30 -80 
min och spelades in. 
Analysmetod Fenomenografisk 
analysmetod 4-stegs analys. 
 

Hög  
 
Svagheter: 
Få som ville/ kunde delta i 
studien. 
 
Styrkor: 
Kan följa 
forskningsprocessen. Har 
många ja enligt checklistan 
för kvalitativ metod. 

Den generella synen bland 
personalen var att fetma behövde 
prioriteras men det fanns även en 
syn på att fetma inte var en 
sjukdom och därför inte var 
primärvårdens ansvar. Patienterna 
skulle behandlas med respekt, med 
individuella lösningar, samt hålla 
samma steg för steg med patienten. 
Patientens attityder till, motivation 
till förändring, undvikande 
beteende, för stor tillit till vården 
och brist på självförtroende var ett 
stort hinder i mötet. 
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Artikelmatris Bilaga 2 
 Sid 5 (7) 
Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Mercer, S. & Tessier, S. (2001). A 
qualitative study of general 
practitiones´ and practice 
nurses´attitudes to obesity 
management in primary care. 
Health Bulletin. 59(4), 248-253. 
 
 England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiens syfte var att undersöka 
allmänläkares och sjuksköterskors 
uppfattning om fetma, deras 
strategier och deras attityder till 
viktbehandling, och deras syn på de 
betydande hindren för att en bättre 
viktbehandling i primärvården. 

Design/ metod: Beskrivande design, 
kvalitativ metod 
Inklusionskriterier: 30 allmänläkare och 
30 sjuksköterskor tillfrågades. 
Urvalsförfarande: de läkare och 
sjuksköterskor som besvarat en tidigare 
studie om nutrition.  
Slutlig studiegrupp:   
10 läkare(7 kvinnor, 3 män) 
10 sjuksköterskor (kvinnor) 
Alla var under 55 år 
År i tjänst för läkarna 12-28 
År i tjänst för ssk 6-25 
 
Datainsamlingsmetod:  
Semi-strukturerade individuella intervjuer 
konstruerade av författarna inom 
områdena: 

- deras uppfattning om fetma 
- aktuella riktlinjer för 

behandling 
- hinder för behandling 
- förbättringsområden inom 

fetmabehandling 
 Intervjuerna spelades in och skrevs ut. 
Analysmetod: Text analys 

Hög 
 
Styrka: 
Kan följa 
forskningsprocessen. Har 
flertalet ja enligt checklistan 
för kvalitativ metod. 

Ansvarsfördelning, attityder och 
motivation: 
Ssk tyckte att det var deras jobb att 
ha hand om viktbehandling men de 
tyckte i många fall att det var 
frustrerande och otacksamt och 
kände att läkarna lämpade av dessa 
patienter på dem. 
 
Ssk och läkarna uttryckte 
frustration över brist på framgång. 
Personalen hade synen att de var 
tvungna att motivera och 
entusiasmera patienterna för att de 
skulle gå ned i vikt. 
 
Personalen såg det som ett 
kvinnoproblem. 
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Artikelmatris Bilaga 2 
 Sid 6 (7) 
Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Poon. M-Y. &Tarrant, M. (2009). 
Obesity: attitudes of undergraduate 
student nurses and registered 
nurses. Journal of Clinical Nursing, 
18, 2355-2365. 
 
 Kina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
sjuksköterskestudenters och 
legitimerade sjuksköterskors 
attityder till personer med fetma 
och mot omhändertagandet av 
patienter med fetma. 

Design/ metod: Beskrivande 
design, kvantitativ metod, 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskestudenter samt 
legitimerade sjuksköterskor deltog i 
studien. 
Exklusionskriterier: rapporteras ej  
Urvalsförfarande: 
Två separata mät tillfällen 
Ssk stud n= 363 och leg.ssk n= 154 
vid andra tillfället var ssk stud= 316 
och leg ssk n=99. 
Slutlig studiegrupp:   
352 sjuksköterskestudenter och 199 
legitimerade ssk. 
 Bortfallet av studiepersoner 
rapporteras ej.  
 
Datainsamlingsmetod: Enkäter:fat 
phobia scale, 14 items och 
- Attitudes towards obese adult 
patients, 15 neg  påståenden 
 
 
Analysmetod: Statiskt analys 
 

Svagheter: 
Två deltagargrupper, ojämnt 
deltagande i de båda grupperna.  
Står ej hur de legitimerade 
sjuksköterskorna rekryterades till 
studien mer än att de tillfrågades. 
 
Ej klart och tydligt beskrivet varför 
två mätningar gjordes. Det finns ej 
någon bortfalls analys. 
 
Styrkor: 
Enkäterna är valida och reliabla. 
 
Power beräkning gjordes och 
minsta antal i de båda grupperna 
sattes till 122 per grupp. 
 
 
Det är en adekvat statiskt metod för 
att beräkna utfallet. 
 
Min bedömning av studien är 
medel. 
 

Totala medelvärdet på Fat Phobia 
Scale (3.53 SD 0,47) visade en 
genomsnittlig nivå av fett fobi. 
Medelvärde på Attitudes Toward 
Obes Adult patients scale (2.64 SD 
0.51) visade en neutral attityd till 
patienter med fetma.  
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Artikelmatris Bilaga 2 
 Sid 7 (7) 
Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Zuzelo, P. & Seminara, P. (2006). 
Influence of Registered 
Nurses`Attitudes Toward Bariatric 
Patients on Educational 
Programming Effectiveness. The 
Journal of Continuing Education in 
Nursing. 37(2), 65-73. 
 
Land: USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att beskriva 
legitimerade sjuksköterskors 
attityder till vuxna fetmakirurgi 
patienter. 

Design/metod: jämförande/sambands 
design, kvantitativ metod. 
Inklusionskriterier:  
Heltidsarbetande sjuksköterskor som är 
anställda vid ett hälsocenter inom medicin, 
rehabilitering och institutionen för 
omvårdnad. Deltagarnas demografiska 
kännetecken innehöll högsta examen, 
arbetsplats, år i yrket och självrapporterad 
kroppsstorlek. 
Totalt tillfrågades 733 st. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 119 
sjuksköterskor, vilket var 16,2 % av 
svarsfrekvensen.91 av dessa lämnade 
skriftliga kommentarer i enkäten. 
Exklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som var vikarier och var 
anställda genom något bemanningsföretag. 
Datainsamlingsmetod: 
Deltagarna fick enkäten i deras postfack på 
avd . -The Nurses´attitudes towards obese 
adult patients scale. 
28 item för att mäta ssk attityder till 
patienter med fetma genom dimensioner av 
omvårdnadshandling, livsstil och 
personlighetsdrag. 
5 poängs likert skala. 
Analysmetod: Statistisk analys 

Medel 
 
Svaghet 
- Stort bortfall. 
 
 
Styrka: 
Kan följa 
forskningsprocessen. Har 
flertalet ja enligt 
checklistan för kvantitativ 
metod. 

Legitimerade sjuksköterskor har 
positiva attityder till vuxna med 
fetma. Det fanns skillnader i 
attityderna mellan de ssk som 
jobbade i akutsjukvård och de som 
jobbade med rehabilitering. 
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Bilaga 3 Checklista för artiklar 
Checklista för kvalitativa artiklar 

Forsberg & Wengström (2008). 

 
A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(inklusions- och exlusionskriterierna ska vara beskrivna.) 

Ja Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

- strategiskt urval 

- snöbollsurval 

- teoretiskt urval 

- ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund) 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet( var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamlingen? 

Ja Nej 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: 

- ostrukturerade intervjuer 

- halvstrukturerade intervjuer 

- fokusgrupper 

- observationer 

- video-/bandinspelningar 

- skrivna texter eller teckningar 
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Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll) 

Ja  Nej 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman, och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

- teman är utvecklade som begrepp 

- det finns episodisk presenterade citat 

-  de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

-   svaren är kodade 

    

             Resultatbeskrivning: 

            Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

             Ja Nej 

            Är resultaten trovärdiga? 

            Ja Nej 

            Är resultaten pålitliga? 

            Ja   Nej 

            Finns stabilitet och överensstämmelser? 

            Ja Nej 

            Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppe 

            Ja Nej 

            Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? 

             Ja Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  Nej 

Om nej, varför inte?                             Ska artikeln inkluderas?                Ja Nej 
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Checklista för kvantitativa artiklar 

Forsberg & Wengström (2008). 

 
A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja Nej   

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja Nej 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

- Randomiserat urval 

- Obundet slumpmässigt urval 

- Kvoturval 

- Klusterurval 

- Konsekutivt urval 

- Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

 

D. Analys 

Var demografisk data liknade i jämförelsegrupperna? 

Ja Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja Nej 



  

40 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

Ja Nej 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

Ja Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja Nej 

Motivera varför eller varför inte? 
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Bilaga 4 ATOAP 
Attitudes towards obese adult patiensts (ATOAP) enligt Bagley, Conklin, Pechiulis och 

Watson (1989) 

 

Variables   SD        D        N        A        SA 

   1           2         3         4         5 

Obese adults should be put on a 

diet during hospitalisation 

 

Caring for an obese adult is  

physically exhausting 

 

Nurses feel uncomfortable when 

caring for an obese adult patient 

 

Caring for an obese adult patient is  

stressful 

 

Caring for an obese adult usually 

repulses me 

 

Most obese adult patients are more 

demanding than other patients 

 

I often feel impatient when caring for 

an obese adult patient 

 

If given choice, most nurses would 

prefer not to care for an obese patient 

 

It is difficult to feel empathy for an 

obese adult 

 

I feel disgustes when caring for an  

obese adult patient 

SD, strongly disagree; D, disagree; N, neither agree nor disagree; A, agree; SA, strongly 

agree.Scores on the ATOAP Scale range from 1 to 5 with higher scores reflecting more 

negative attitudes. 
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Bilaga 5 Fat Phobia Scale 
Attitudes towards obese persons (Fat Phobia Scale)  

Den korta versionen av Bacon JG, Scheltema KE & Robinson BE (2001) 

 

 

Variables    1        2        3        4        5  
Industrious/ lazy    

Has will power/ no will power 

Attractive/ unattractive 

Good self control/ poor self control 

Fast/ slow 

Having endurance/ having no endurance 

Active/ inactive 

Strong/ weak 

Self-sacrificing/ self-indulgent 

Dislike food/ like food 

Shapely/ shapeless 

Under eat/ over eat 

Secure/ insecure 

High self-esteem/ low self-esteem 

Total 

 

Scores on the F-scale range from 1 to 5. A score > 3, 6 indicates average fat phobia and a 

score > 4, 4  indicates a high level of fat phobia  
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