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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. I dagens samhälle stigmatiseras 
och diskrimineras personer med övervikt eller fetma inom arbetslivet, utbildningssystem och 
inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för mänskliga- och 
kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val samt bemöta patienter med värdighet. 
Sjukvårdspersonalens fördomar och attityder kan påverka förhållningssättet mot patienterna, 
vilket kan ha betydelse för patientens upplevelse av mötet och relationen till sjukvårdspersonal. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjukvårdspersonalens attityder i arbetet med patienter 
med övervikt eller fetma. Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och 
beskrivande design genomfördes. Totalt inkluderades nio artiklar till studien, tre kvalitativa och 
sex kvantitativa. Resultat: Sjukvårdspersonalen hade stereotypa och negativa attityder till 
patienter med övervikt eller fetma. De upplevde att patienterna var lata, ovilliga till 
livsstilsförändring och tvivlade på patienternas förmåga till att gå ner i vikt. De undvek att ta 
upp ämnet med patienterna då dem saknade tydliga riktlinjer. Viss sjukvårdspersonal var av en 
annan uppfattning, de ansåg att det är sjukvårdspersonalens ansvar att ta hand om och behandla 
dessa patienter samt att ge patienterna tröst, stöd och bekräftelse i sin behandling för att kunna 
få bästa möjliga upplevelse av vården. Slutsats: Resultatet visade att sjukvårdspersonalen hade 
negativa attityder mot patienter med övervikt eller fetma. Kontinuerlig utbildning inom området 
samt tydliga riktlinjer om såväl bemötande som behandlingsalternativ kan förbättra 
sjukvårdspersonalens attityder och därmed förbättra mötet med patienterna. 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma är ett tillstånd då kroppen lagrat så mycket fett att den utsätts för stora 
påfrestningar (World Health Organization [WHO], 2015a). Fetma klassificeras som en sjukdom 
medan övervikt ses som ett risktillstånd (Löndahl, 2007). Ökad kroppsvikt utgör en större risk 
för kroniska sjukdomar som diabetes mellitus, hjärt- och kärlsjukdomar, ledpåverkan samt 
cancer (Bombak, 2014). 
 
Övervikt och fetma är ett globalt växande problem, mer än 1.9 miljarder vuxna är överviktiga 
varav 600 miljoner har fetma. Den globala förekomsten av fetma har mer än fördubblats mellan 
1980 och 2014. Fler dödsfall kopplas idag till övervikt och fetma än till undernäring, då främst 
i hög- och medelinkomstländer (WHO, 2015a). Utvecklandet av övervikt och fetma ser olika 
ut hos varje individ, den startar i olika åldrar och har olika konsekvenser på hälsan (Lönnqvist, 
2007). Övervikt och fetma är mer vanligt bland kvinnor än hos män (World Health 
Organization, 2015b). Kvinnor har oftast mer fett än män, då kvinnor har större fettdepåer över 
stuss och lår medan män samlar fett runt buken (Lönnqvist, 2007). 
 
I Sverige är nästan varannan person överviktig och var sjunde har fetma 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Prevalensen i världen är högst i USA (88%) och lägst i sydöstra 
Asien (17%). I Afrika, sydöstra Asien samt länder omkring östra medelhavet var prevalensen 
av fetma dubbelt så hög hos kvinnor som hos män (WHO, 2015b) (se Figur 1). 
 

 
Figur 1 Prevalens av fetma i världen 
Källa: WHO, 2015b
 
Vid definition av övervikt och fetma används body mass index (BMI), måttet baseras på en 
kombination av kroppslängd och kroppsvikt. BMI tar inte hänsyn till andelen fett och muskler 
personen har eller hur fettet är fördelat i kroppen. BMI underskattar grad av övervikt hos 
kortvuxna personer och överskattar den för långa personer. För att få en mer tillförlitlig bild av 
hur fettet är fördelat kan midjeomfånget mätas, detta görs mellan höftbenskammen och nedersta 
revbenet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2013). 
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Tabell 1 Definition av undervikt, normalvikt, övervikt och fetma 
Klassifikation BMI (kg/ m²) Midjemått (cm) 
Undervikt <18,5 - 
Normalvikt 18,5-<25 <80 (kvinnor) 

<94 (män) 
Övervikt 25- <30 >80 (kvinnor) 

>94 (män) 
Fetma >30 >88 (kvinnor) 

>102 (män) 
Källa: SBU, 2013; Vårdguiden, 2014.  
 
1.2 Bakomliggande faktorer 
Övervikt och fetma är en följd av en lång tids obalans mellan näringsintag och 
energiförbrukning. Viktökningen handlar om ett samspel mellan en rad olika faktorer som 
tillsammans gör att individen äter för mycket och rör sig för lite (Agerberg, 2014). Arvsanlag 
och livsstilsfaktorer samverkar när personer utvecklar övervikt eller fetma (Mårild, Hänni & 
Zethelius, 2014). Utvecklingen beror till 30-50% på ärftliga faktorer. Gener som är kopplade 
till övervikt och fetma har en inverkan på hur kroppen hanterar överskott i energisparande syfte. 
Healy et al. (2008) beskriver att en ökning av stillasittande leder till ett större midjeomfång hos 
befolkningen (ibid.) 
 
1.3 Konsekvenser av sjukdomen 
Som tidigare nämnts har personer med övervikt eller fetma en förhöjd risk att drabbas av 
följdsjukdomar som diabetes mellitus, hjärt- kärl sjukdom samt vissa typer av cancer. 
Viktökning påverkar leder och lungfunktion, även ofrivillig barnlöshet och hormonella 
rubbningar ses som konsekvenser till övervikt och fetma (Edlund & Zethelius, 2009). 
Prevalensen av ätstörningar som till exempel hetsätning var större hos patienter med övervikt 
eller fetma än hos övriga befolkningen (Mårild et al., 2014). Psykiskt lidande, såsom 
depression, negativ självbild och negativ kroppsuppfattning är också vanligt bland dessa 
patientgrupper, vilket leder till att livskvaliteten påverkas negativt, både fysiskt och psykiskt 
(Shaw, O’Rourke, Del Mar & Kenardy, 2005). 
 
Det finns starka kulturella fördomar och negativa attityder mot personer med övervikt eller 
fetma (Shaw et al., 2005). De stigmatiseras och diskrimineras inom arbetsliv, utbildningssystem 
och inom hälso- och sjukvården. Omgivningens fördomar och nedlåtande attityder kan resultera 
i att personer med övervikt eller fetma får dåligt självförtroende samt skuldbelägger sig själva 
(Mårild, Neovius & Rasmussen, 2007). I Sydafrika associeras istället övervikt och fetma med 
lycka, värdighet, respekt, rikedom och styrka (Puoane et al., 2005). En tidigare studie visade att 
patienter med övervikt eller fetma upplevde att sjukvårdspersonalen inte tog sig tillräcklig med 
tid att lyssna när de tog upp sina viktproblem. Kvinnorna i studien kände sig ofta kränkta och 
illa behandlade vid sjukvårdsbesök och upplevde att de själva fick stå till svars för sina 
sjukdomar (Grassley & Merrill, 2008).  
 
1.4 Attityd 
Attityd definieras enligt Rosén (2015) som ett förhållningssätt till någon eller något. En 
inställning till ett objekt som byggs upp av personens egen erfarenhet och uttrycker sig i att 
individen är för eller emot något. Attityd kan ses på olika sätt av olika individer. En del kan se 
attityd som ett yttre beteende som kan observeras medan andra menar att attityd är en inre 
process som inte kan observeras av andra (ibid.). Personers medvetenhet om vad de tänker, 
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känner, uppfattar och minns spelar in i begreppet attityd, då allt individen tänker och känner 
skapar beredskap att handla, agera eller reagera (Egidius, 2008). 
 
1.5 Personcentrerad vård 
Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för mänskliga- och kulturella rättigheter, rätten till 
liv och egna val samt att bemöta patienter med värdighet. Omvårdnad bör ges med respekt 
oberoende av patientens hudfärg, ålder, kön, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 
funktionshinder, sexuell läggning, sjukdom, nationalitet, politisk åsikt eller social ställning 
(Dalenstam-Lindgren, 2015). Inom hälso- och sjukvården bör sjukvårdspersonalen arbeta 
personcentrerat och därmed sträva efter att synliggöra hela personen och prioritera 
tillgodoseendet av existentiella, andliga, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som 
fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjukvårdspersonalen bör uppmärksamma 
både patienter och närstående samt ha förståelse för den utsatthet som det innebär för patienten 
att var beroende av sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Personcentrerad vård 
strävar efter att respektera och bekräfta personers upplevelse och tolkning av ohälsa och 
sjukdom. Att arbeta utifrån denna tolkning främjar hälsan med utgångspunkt i vad hälsa betyder 
för den enskilde personen. Personcentrerad vård bör också se till personens unika perspektiv i 
samma grad som det professionella perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
 
Personcentrerad vård används för att visa att patienten är en person som lever sitt liv utanför 
hälso-och sjukvården och har en unik livsstilssituation, idé och vilja om hur vården ska se ut 
samt utformas på bästa sätt. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan professionen 
och personen. Professionen bör lyssna på patientens berättelse och utforma en personlig 
hälsoplan med mål för omvårdnad, behandling samt rehabilitering (Nätverket Hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård [HFS], 2014). Mötet mellan patient och sjukvårdspersonal ses som ett 
tillfälle där verkligheten delas och förstås först när öppenhet finns. Patient och 
sjukvårdspersonal har lika värde, samtidigt som de befinner sig i en vårdrelation som är 
asymmetrisk då mötet har kommit till på grund av patientens behov av vård. Som 
sjukvårdspersonal är det därför viktigt att reflektera över personers ömsesidiga beroende av 
varandra samt olika aspekter av makt. Patienten är i en beroendeställning och det är därför 
viktigt att sjukvårdspersonalen inte missbrukar sin makt utan att hänsyn tas till patienten 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). 
 
1.6 Problemformulering 
Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. I dagens samhälle stigmatiseras och 
diskrimineras personer med övervikt eller fetma inom arbetsliv, utbildningssystem och inom 
hälso- och sjukvården (Mårild et al., 2007). Personcentrerad vård strävar efter att respektera 
och bekräfta personers upplevelse av ohälsa och sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010). Sjukvårdspersonalens fördomar och attityder kan påverka förhållningssättet gentemot 
dessa patienter, vilket kan ha betydelse för patientens upplevelse av mötet och relationen till 
sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Därför är det av vikt att undersöka 
sjukvårdspersonalens attityder i arbetet med patienter med övervikt eller fetma för att minska 
stigmatiseringen av dessa patienter. 
 

2. Syfte  
Syftet med studien var att beskriva sjukvårdspersonalens attityder i arbetet med patienter med 
övervikt eller fetma.  
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3. Metod 
 
3.1 Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematiska sökningar och beskrivande 
design i enlighet med Kristensson (2014). 
 
3.2 Sökstrategi 
Databaserna som användes i studien var Cinahl Plus, Medline och PsycInfo. Utifrån syftet 
valdes de meningsbärande orden; attityd, fetma, sjukvårdspersonal samt övervikt, som 
översattes i varje enskild databas till; attitudes, health personnel, obesity och overweight. I 
samtliga databaser användes suggest subject terms för att identifiera respektive databas egna 
indexord (Se Bilaga 1). Först genomfördes en sökning för varje enskilt ord för att sedan 
kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR. I samtliga databaser användes 
trunkering på ordet ”attitude” för att få med alla ändelser av ordet. För att få med all 
sjukvårdspersonal i sökningen användes explode på sökordet ”Health personnel” i Medline och 
PsycInfo samt ”Attitude of Health Personnel” i Cinahl.  
 
Artikelsökningen avgränsades till artiklar som handlade om vuxna, var engelskspråkiga och 
publicerats mellan år 2005-2015. I Cinahl och Medline valdes artiklar som utförts i Europa och 
i Cinahl och PsycInfo användes avgränsningen Peer Reviewed. En manuell sökning gjordes 
bland de funna artiklarnas referenslistor, men resulterade inte i några nya artiklar. 
 
3.3 Urval  
Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som behandlade sjukvårdspersonals attityder i arbetet 
med personer med övervikt eller fetma gjorda mellan år 2005-2015 inkluderas i studien. Urval 
av artiklar genomfördes i tre steg. I det första urvalet lästes 164 rubriker varav 50 ansågs 
stämma överens med syftet i studien. I urval två lästes abstrakten, varav 22 valdes ut till det 
tredje urvalet där artiklarna lästes i full text (Se Bilaga 1). Tio artiklar blev kvar till 
kvalitetsgranskningen efter att review artiklar, studier som handlade om mätinstrument barn, 
patientperspektiv eller studier utförda utanför Europa exkluderades. 
 
3.4 Kvalitetsgranskning 
Den litteratur som presenteras i resultatet måste genomgå en noggrann kritisk granskning 
(Kristensson, 2014). Författarna bör i förhand bestämma vad som anses som god kvalitet och 
hur studierna ska graderas, detta för att alla artiklar ska genomgå samma process. Artiklarna 
bedömdes enligt Kristenssons granskningsmallar för både kvantitativa- och kvalitativa studier 
(ibid.). Totalt granskades tio artiklar utifrån syfte, metod, resultat och diskussion. Först 
bedömde författarna artiklarna var för sig för att sedan gå igenom dem tillsammans. Utifrån 
granskningsmallarna besvarades ett antal frågor helt, delvis eller inte alls, detta utgjorde ett 
underlag med artiklarnas styrkor och svagheter. Om styrkorna övervägde svagheterna så 
värderades artikeln till en god kvalitet (Forsberg och Wengström, 2013) och inkluderades i 
studien. En artikel exkluderades då den saknade tydlig metodredovisning. 
 
3.5 Dataanalys 
Efter kvalitetsgranskningen återstod nio artiklar, tre med kvalitativ metod och sex med 
kvantitativ metod (Se Bilaga 2). Artiklarnas resultat analyserades av båda författarna 
gemensamt med innehållsanalys inspirerad av Forsberg och Wengström (2013). Artiklarna 
lästes först i sin helhet. Därefter översattes resultatet till Svenska i varje enskild artikel. 
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Resultatet i alla artiklar lästes sedan både på svenska och engelska för att ingen information 
skulle gå förlorad. Text i resultatet som svarade upp mot syftet markerades i varje artikel. 
Avslutningsvis sorterades text med liknande innehåll in i två kategorier, positiva och negativa 
attityder.   
 
3.6 Etiska överväganden 
I samband med kvalitetsgranskningen kontrollerade författarna om studierna hade tillstånd från 
etisk kommitté eller om ett etiskt resonemang fördes. För att genomföra en studie krävs ett 
godkänt etiskt tillstånd, det innebär att alla forskning ska värna om personens integritet och 
självbestämmande (Kristensson, 2014). Författarna har redovisat resultatet utan att förvränga 
eller utan påverkan av författarnas egna åsikter och värderingar i enlighet med Forsberg & 
Wengström (2013).  
 
4. Resultat 
Benämningen sjukvårdspersonal innefattar yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor, dietister 
samt terapeuter. Resultatet berörde främst läkare och sjuksköterskor som jobbade inom 
primärvården. 
 
4.1 Positiva attityder 
Sjukvårdspersonalens inställning var att patienter med övervikt eller fetma behövde tröst och 
stöd då de upplevde skam och skuld över sin vikt i mötet med vården (Hansson, Rasmussen & 
Ahlstrom, 2011). Sjuksköterskor hade en mer positiv syn till personer med övervikt eller fetma 
än vad övrig sjukvårdspersonal hade (Sikorski et al., 2013). Majoriteten av sjuksköterskorna 
hade inställningen att övervikt och fetma inte är rotad i patientens personlighet (Engström, 
Skytt, Ernesäter, Fläckman & Mamhidir, 2013) utan orsakas av genetiska faktorer (Sirkoski et 
al., 2013). Sjukvårdspersonalen hade inställningen att övervikt och fetma var ett 
folkhälsoproblem och ansåg att det var sjukvårdens  ansvar att göra patienterna medvetna över 
sin viktsituation (Teixeira, Pais-Ribeiro & Maia, 2015). 
 
Sjukvårdspersonalens inställning var att övervikt och fetma var ett allvarligt problem och de 
kände empati för patienternas situation och var positivt inställda till att vårda dessa patienter 
(Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007). En annan inställning som förekom var 
att fetma var en sjukdom och att överviktiga bör erbjudas behandling då små viktförluster har 
viktiga medicinska fördelar (Bocquier et al., 2005; Rurik et al., 2013; Thuan & Avignon, 2005). 
I en av studierna ansåg sjukvårdspersonalen att dem var tillräckligt förberedda att behandla 
patienter med övervikt (Thuan & Avignon, 2005). 
 
En inställning som många bland sjukvårdspersonalen hade var att det var viktigt att själva 
upprätthålla ett normalt BMI för att föregå med gott exempel för patienterna (Bocquier et al., 
2005; Rurik et al., 2013). De ansåg det inte heller vara obekvämt att ta upp viktfrågan med de 
berörda patienterna (Brown et al., 2007). Sjukvårdspersonal som var intresserade av viktfrågan 
visade stort engagemang i patienter med övervikt eller fetma (Hansson et al., 2011). Majoriteten 
av sjukvårdspersonalen ansåg inte att patienter med övervikt eller fetma var latare och mer 
själviska än normalviktiga patienter (Bocquier et al., 2005; Brown et al., 2007; Engström et al., 
2013). De med lång yrkeserfarenhet visade mindre negativa attityder mot den överviktiga 
patienten än vad övrig sjukvårdspersonal gjorde (Sikorski et al., 2013). Även sjuksköterskor 
med högt BMI var mindre benägna att ha en negativ attityd mot patienter med övervikt eller 
fetma och få av dem kände avsky mot att vårda och möta dessa patienter (Brown et al., 2007). 
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4.2 Negativa attityder 
Sjukvårdspersonalen hade stereotypa och negativa attityder till patienter med övervikt eller 
fetma (Bocquier et al., 2005; Teixeira et al., 2015; Thuan & Avignon, 2005) då deras inställning 
var att patienterna ansvarar för sin egen hälsa (Sikorski et al., 2013). Negativa attityder bland 
sjukvårdspersonalen tenderade att öka med patientens BMI (Bocquier et al., 2005; Sikorski et 
al., 2013). Sjukvårdspersonal med hög ålder eller kort yrkeserfarenhet hade en hög nivå av 
stigmatiserande attityder mot den överviktiga patienten (Sikorski et al., 2013). En föreställning 
som fanns var att patienter med övervikt eller fetma var lata, omotiverade, saknade 
självbehärskning samt engagemang till viktminskning. Patienterna ansågs ha orealistiska 
förväntningar på behandlingen då de trodde att det fanns en genväg till viktminskning. (Brown 
et al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Rurik et al., 2013; Teixeira et al., 2015). 
Sjukvårdspersonalens inställning var att viktproblemet grundades i patientens personlighet 
(Engström et al., 2013) och att de största orsakerna till sjukdom ansågs vara fysisk inaktivitet 
och ohälsosamma matvanor (Bocquier et al., 2005; Teixeira et al., 2015). En annan inställning 
som förekom bland sjukvårdspersonal var att deras främsta uppgift var att behandla sjukdom 
och att viktbehandling inte var deras ansvar då övervikt och fetma sågs som ett 
samhällsproblem och inte en sjukdom (Engström et al., 2013; Hansson et al., 2011). 
 
Sjukvårdspersonalens inställning var att patienter med övervikt eller fetma hade dålig 
compliance (Thuan & Avignon, 2005) och var omotiverade till livsstilsförändringar (Brown et 
al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Teixeira et al., 2015; Thuan & Avignon, 2005) vilket 
resulterade i frustration hos sjukvårdspersonal eftersom att de då ansåg att behandling inte 
kunde ske på ett effektivt sätt (Bocquier et al., 2005; Engström et al., 2013; Teixeira et al., 
2015). En annan föreställning var att patienter med övervikt eller fetma såg livsstilsförändringar 
som en uppoffring och var därför ovilliga att ta emot hjälp från sjukvården (Teixeira et al., 
2015; Thuan & Avignon, 2005). Inställningen bland sjukvårdspersonalen var att hantering och 
behandling av övervikt och fetma var frustrerande, professionellt olönsam och ett slöseri med 
tid (Teixeira et al., 2015). Sjukvårdspersonalen upplevde att patienterna inte förstod 
konsekvenserna av deras ökade kroppsvikt och var pessimistiska till patientens förmåga att gå 
ner i vikt. Inställningen var att endast en liten andel patienter med övervikt eller fetma kunde 
gå ner i vikt och behålla den nya vikten (Bocquier et al., 2005; Rurik et al., 2013; Teixeira et 
al., 2015; Thuan & Avignon, 2005). Många hade inställningen att viktrådgivning endast bör 
föreslås till patienter med ett BMI över 30 (Rurik et al., 2013) eller på begäran av patienten 
själv (Teixeira et al., 2015; Thuan & Avignon, 2005). 
 
En inställning som förekom bland sjukvårdspersonalen var att övervikt och fetma var 
besvärligt, obekvämt och en känslig fråga att ta upp med patienterna. De drog sig för att ta upp 
viktfrågan då dem inte ville såra eller förolämpa patienterna, men också för att dem ansåg att 
ingen ordentlig uppföljning kunde ske (Brown & Thompson, 2007). Det fanns också en 
föreställning att patienterna kände sig förolämpade och skulle bli arga om viktfrågan togs upp 
(Hansson et al., 2011). Tidsbrist och avsaknad av stöd och riktlinjer från organisationen gjorde 
att övervikt och fetma inte prioriterades (Brown et al., 2007; Engström et al., 2013; Hansson et 
al., 2011).Sjukvårdspersonalen kände sig inte effektiva i sitt arbete med övervikt och fetma 
(Engström et al., 2013; Hansson et al, 2011) och viss sjukvårdspersonal uttryckte att de inte 
engagerade sig i arbetet dessa patienter (Hansson et al., 2011). 
 
Sjuksköterskor som själva hade lågt BMI tenderade att sakna empati och autentisk upplevelse 
gentemot patienter med övervikt eller fetma. Bland sjuksköterskor med normalt BMI fanns en 
föreställning att patienterna inte tog dem på allvar eftersom de själva inte hade viktproblem och 



! 9!

därmed inte kunde förstå patientens situation. Sjuksköterskor som själva hade ett högt BMI 
kände sig osäkra över sin egen vikt och var medvetna om den i samtala med patienterna med 
övervikt eller fetma. De upplevde att patienterna inte tog dem på allvar gällande vissa frågor 
som till exempel kost (Brown & Thompson, 2007). 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
I resultatet framkommer det att sjukvårdspersonalen främst hade negativa attityder i arbetet 
med patienter med övervikt eller fetma. Sjukvårdspersonalens inställning var att patienter med 
övervikt eller fetma var mer lata och själviska än andra patienter. De ansågs också ovilliga till 
livsstilsförändring. Sjukvårdspersonalen upplevde att patienterna såg livsstilsförändringar som 
en uppoffring och tvivlade på patienternas förmåga till att gå ner i vikt. Trots många negativa 
attityder var viss sjukvårdspersonal av annan uppfattning. Många ansåg att övervikt och fetma 
var en sjukdom och ett folkhälsoproblem och att det var deras ansvar att ta hand om och 
behandla dessa patienter. Sjukvårdspersonalens inställning var att patienterna behöver tröst, 
stöd samt bekräftelse i sin behandling för att kunna få en så bra upplevelse av vården som 
möjligt. 
 
5. Diskussion  
 
5.1 Metoddiskussion 
Valet av databaser baserades på studiens syfte som involverar omvårdnad med psykologiska 
aspekter. Databaser som använts var Cinahl, Medline och Psycinfo. Cinahl och Medline är 
störst inom omvårdnad och Psycinfo innefattar psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 
2014). Att använda fler databaser ses som en styrka då det skapar en bredare sökning som ökar 
chanserna att finna relevanta artiklar (Henricsson, 2012).  
 
Sökningen avgränsades till engelskspråkiga artiklar då författarna behärskar språket, denna 
begränsning kan ha medfört att relevanta artiklar som svarat emot syftet försvunnit vilket kan 
påverka resultatet negativt. I Cinahl och Psycinfo användes avgränsningen Peer-reviewed, det 
innebär att artiklarna är granskade av externa granskare och anses då ha en högre vetenskaplig 
kvalitet (Polit och Beck 2008). Medline saknar ”Peer-Reviewd” som en avgränsning då de 
flesta tidskrifterna som publicerats redan är granskade (U.S. National Library of Medicine, 
2015). Enligt Forsberg och Wengström, (2013) är forskning en färskvara. Sökningen 
avgränsades till en början till artiklar som publicerats mellan 2010-2015, då sökningen gav få 
träffar utökades avgränsningen till 2005-2015. Sökningen gav fyra artiklar som publicerats efter 
2010 och fem artiklar som publicerats innan. Denna avgränsning ses som en styrka då 
författarna valde en tio års period för att endast få med nyast möjliga forskning. Personer över 
18 år valdes som ett inklusionskriterie för att författarna ville undersöka den gruppen, då de tror 
att sjukvårdspersonalens attityder skiljer sig åt mellan  barn och vuxna.  
 
Förekomsten av övervikt och fetma skiljer sig åt i olika världsdelar (Se Figur 1) (WHO, 2015b). 
Författarna tror även att kroppsideal och attityder skiljer sig åt i världen och avgränsade därför 
sökningen till Europa. Även om Sverige idag ses som ett mångkulturellt land ansåg författarna 
att artiklar gjorda i Europa borde vara mer applicerbara i Sverige. I Psycinfo fanns inte denna 
avgränsning. De exkluderades istället i urvalet. Artiklar som fokuserade på patientperspektiv, 
handlade om barn eller där mätinstrument granskats exkluderades då dem inte svarade till 
syftet.  
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Författarna valde sjukvårdspersonal då det fanns få studier som fokuserade på specifika 
professioner under de valda åren. Sjukvårdspersonalen i studien innefattar sjuksköterskor, 
läkare, dietister och terapeuter. Valet att blanda olika professioner kan ses som en svaghet då 
patientkontakt och arbetsuppgifter skiljer sig åt. Att beröra fler professioner kan göra att 
resultatet blir rörigare, därför valde författarna att benämna alla som sjukvårdspersonal bortsett 
från sjuksköterskor. Till en början var syftet att beskriva sjuksköterskors attityder mot personer 
med övervikt eller fetma. Då detta resulterade i få artiklar under de valda åren bytte författarna 
syfte till att undersöka sjukvårdspersonalens attityder, författarna ville inte utöka årtalen då de 
stävade efter att få nyast möjliga forskning. Om författarna hade valt att endast undersöka 
sjuksköterskors attityder hade resultatet blivit mer generaliserbart för den yrkesgruppen. 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades först var för sig och sedan tillsammans av båda författarna vilket 
ses som en styrka då det ökar trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014). Två artiklar hade 
samma författare, vilket kan visa att forskaren är insatt i ämnet. Även att metod och resultat 
skiljde sig åt ses som en styrka (Henricsson, 2012). 
 
Då syftet med studien var att beskriva sjukvårdspersonals attityder anses kombinationen av 
kvalitativa och kvantitativa studier som en styrka (Kristensson, 2014; Henricsson, 2012). Det 
anses ge en bredare kunskap då studien kartlägger, jämför och beskriver samtidigt som 
individens perspektiv redovisas (Kristensson, 2014). Artiklarna som använts i studien hade 
begränsat resultat som svarade till studiens syfte. Anledningen till att författarna inte fick fram 
så mycket resultat var att det finns begränsad med ny forskning inom området under den valda 
tidsperioden. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
När resultatet analyserades framkom det att sjukvårdspersonalen hade både positiva och 
negativa attityder i sitt arbete med patienter med övervikt eller fetma. Resultatet bestod dock 
främst av negativa attityder. Personcentrerad vård diskuteras i samband med 
resultatdiskussionen då personcentrerad vård syftar till att synliggöra individen och skräddarsy 
behandlingen. Två av de kvantitativa studierna vinklade frågeformulären negativt, vilket i sin 
tur kan påverka resultatet negativt och därmed också denna studie. 
 
Stereotypa och negativa attityder hos sjukvårdspersonalen kan bero på bristande kunskap och 
erfarenhet. Det visade sig att sjukvårdspersonalen undvek att ta upp ämnet med patienterna då 
de saknade riktlinjer från organisationen (Brown et al., 2007; Engström et al., 2013; Hansson 
et al., 2011). Detta tror författarna kan leda till frustration hos både sjukvårdspersonal och 
patient. Frustration hos sjukvårdspersonalen uppstod bland annat då de ansåg att behandling av 
patienterna inte kunde ske på ett effektivt sätt (Engström et al., 2013; Teixeira et al., 2015). En 
egen reflektion är att en öppen diskussion och ett bra bemötande från vårdpersonalen kan vara 
viktig för att patienten ska kunna känna tillit samt bekräftelse och på så sätt få insikt i sin 
sjukdom. Detta styrks av HFS (2014) som säger att personcentrerad vård ska bygga på ett 
partnerskap mellan professionen och personen och Svensk sjuksköterskeförening (2014a) säger 
att mötet mellan patient och sjukvårdspersonal ses som ett tillfälle där verkligheten delas och 
förstås först när öppenhet finns.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskor hade en mer positiv syn till patienter med övervikt eller 
fetma än vad övrig sjukvårdspersonal hade (Sikorski et al., 2013). Författarna tror att det kan 
bero på att sjuksköterskor ofta har en mer patient-nära kontakt än vad övrig sjukvårdspersonal 
har. De anser att patientnära arbete skapar en djupare förståelse för individen samt att patienten 
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därigenom får en större tillförlitlighet för sjuksköterskan än till andra yrkesprofessioner. 
Sjuksköterskeprofessionen svarar mot en etisk kod, denna säger bland annat att sjuksköterskan 
ska vara professionell genom att uppvisa respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 
integritet emot patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Det är inte bara sjuksköterskan 
som bör svara mot den etiska koden, utan all sjukvårdspersonal ska tänka etiskt i förhållande 
till patienten. Författarna anser att resultatet motsäger den etiska koden då det framkommer 
många negativa och nedvärderande attityder och inställningar hos vårdpersonalen.  
 
I svensk sjukvård upplevs idag ojämställdhet, detta syns framförallt hos redan utsatta och svaga 
grupper i samhället. Välkänt är också att dessa grupper allt som oftast har sämre hälsa och är 
därmed i större behov av vård än övriga grupper i samhället. Trots detta undviker dem att söka 
vård, vilket kan bero på att dem har blivit diskriminerade och illa behandlade av vården tidigare 
(Ekstrand och Saarnio,2010). Författarna anser att stigmatiserande och negativa attityder mot 
patienter med överrikt och fetma beror på okunskap, tyvärr finns det sjukvårdspersonal som har 
inställningen att patienter med övervikt eller fetma är lata, omotiverade, saknar 
självbehärskning samt engagemang till viktminskning, detta styrks av Brown et al. (2007), 
Rurik et al. (2013) och Teixeira et al. (2015). Detta kan leda till att dessa patientgrupper inte 
tas på allvar samt att dem då inte får den vård dem behöver. Alla människor har rätt till vård på 
lika villkor, det är viktigt att sjukvårdspersonal inte har negativa attityder och fördomar. De bör 
stäva efter att synliggöra hela personen och inte bara sjukdomen (Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL], SFS 1982:763, 2§).   
 
Dalenstam-Lindgren, (2015) berättar att omvårdnad bör ges med respekt oberoende av 
patientens hudfärg, ålder, kön, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell 
läggning, sjukdom, nationalitet, politisk åsikt eller social ställning. Flera av 
sjukvårdspersonalen arbetar inte enligt detta perspektiv då de uttrycker negativa och 
diskriminerande attityder emot patienter med övervikt eller fetma samt deras förmåga att gå ner 
i vikt. Som tidigare nämnt spelar fördomar in i hur individer förhåller sig till varandra. 
Resultatet visade att sjukvårdspersonalens inställning var att patienterna ansvarar för sin egen 
hälsa då viktproblemen ansågs vara grundad i individens personlighet. Strömberg (2010) 
beskriver att diskriminerande föreställningar om patienter, kan uttrycka sig genom praktiska 
handlingar av sjukvårdspersonalen. Diskriminering är strukturell och baseras på maktstrukturer 
i samhället. Dessa strukturer omfattar relationer mellan över- och underordnade grupper i 
samhället och dem uttrycks genom kön, ålder, etnicitet, hudfärg, religion, funktionshinder och 
sexuell läggning. Patienten är i förhållande till sjukvårdspersonal i en maktsituation, det är 
därför viktigt att som sjukvårdspersonal reflektera över personers ömsesidiga beroende av 
varandra samt olika aspekter av makt för att kunna ge en så bra och personcentrerad vård som 
möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). 
 
5.3 Samhällsperspektiv 
Övervikt och fetma ser olika ut i olika delar av världen. Det framkommer att övervikt och 
fetma är utbrett i dagens samhälle trots medvetenheten om vad sjukdomen orsakar. I USA, 
som är snabbmatens land är förekomsten av övervikt och fetma 88% (WHO, 2015b). 
Kroppsidealen skiljer sig åt, exempelvis så anses en fyllig kropp tyda på välstånd och lycka i 
Sydafrika. Författarna tror att detta kan leda till ett mer accepterat synsätt emot övervikt och 
fetma än vad som kan ses i övriga världen. Övervikt och fetma orsakar stora kostnader i 
samhället, dels av direkta kostnader i form av behandlingskostnader inom sjukvården men 
också av indirekta kostnader i form av sjukfrånvaro eller förtidspensionering. Mellan år 2003 
och 2020 räknar man med att kostnaderna relaterat till övervikt och fetma kommer öka mellan 
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40 och 80 procent (SBU, 2013).  
 
6. Slutsats och kliniska implikationer 
Det fanns begränsat med studier som fokuserade på sjukvårdspersonalens attityder inom den 
valda tidsramen. Fler studier skulle vara lämpligt för vidare forskning, framförallt studier som 
fokuserar på specifika professioner. Resultatet i studien visade att majoriteten av 
sjukvårdspersonalen hade negativa attityder då de saknade tydliga riktlinjer från 
organisationen. Det kan därför vara en idé att göra studier med interventioner där en av 
grupperna får utbildning inom området. Detta arbete syftar till att öka sjukvårdspersonalens 
förståelse för patienten. Att minska stigmatiseringen emot denna patientgrupp samt att 
uppmärksamma sjukvårdspersonalen på problemet för att förhoppningsvis kunna förändra och 
motverka de negativa attityder som finns emot patienter med övervikt eller fetma. 
Kontinuerlig utbildning samt tydliga riktlinjer om såväl bemötande som behandlingsalternativ 
kan förhoppningsvis förbättra sjukvårdspersonalens attityder och därmed förbättra mötet med 
patienterna. Omvårdnadsutbildning bör innehålla mer kunskap om både bemötande och 
attityder samt praktisk handledning för att öka förståelsen för individen och dennes 
livssituation.
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Bilaga 1: Sökmatris 
 

Databas Sökord Resultat av 
sökning  

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl  
2015-09-24 

S1. (MH 
”Attitude”) 

11,445    

Cinahl  
2015-09-24 

S2.  ¨Attitude*¨ 207,694    

Cinahl  
2015-09-24 

S3. (MH ”Health 
Personnel”) 

22,439    

Cinahl  
2015-09-24 

S4. (MH 
”Attitude to 
Obesity”) 

321    

Cinahl  
2015-09-24 

S5. (MH 
¨Obesity¨) OR 
(MH ”Obesity, 
Morbid”) 

55,246    

Cinahl  
2015-09-24 

S6. ”Overweight” 13,449    

Cinahl  
2015-09-24 

S7. (MH 
”Attitude of 
Health 
Personnel+”) 

62,296    

Cinahl  
2015-09-24 

S8. S1 OR S2 207,694    

Cinahl  
2015-09-24 

S9. S5 OR S6 60,592    

Cinahl  
2015-09-24 

S10. S8 AND S9 2,735    

Cinahl  
2015-09-24 

S11. S4 OR S10 2,846    

Cinahl  
2015-09-24 

S12. S3 AND S11 28    

Cinahl  
2015-09-24 

S13. S7 AND S9 433    

Cinahl 
 2015-09-24 

S14. S12 OR S13 453    

Cinahl  
2015-09-24 

S15. S12 OR S13 
Engelska  
2005-2015 
Peer Reviewed 
All Adult 
Europa 

37 16 7 2 
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Databas Sökord Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Medline 
2015-09-24 

S1. (MH 
"Overweight") 
OR (MH 
”Obesity, 
Morbid") OR 
(MH "Obesity") 
OR (MH 
"Obesity, 
Abdominal")  

153,040    

Medline 
2015-09-24 

S2. (MH 
”Attitude”) 

39,915    

Medline 
2015-09-24 

S3. ¨Attitude*¨ 329,570    

Medline 
2015-09-24 

S4. (MH 
”Attitude of 
Health 
Personnel”) 

95,966    

Medline 
2015-09-24 

S5. (MH ”Health 
Personnel+”) 

386,809    

Medline 
2015-09-24 

S6. S2 OR S3 329,570    

Medline 
2015-09-24 

S7. S5 AND S6 64,373    

Medline 
2015-09-24 

S8. S4 OR S7 116,473    

Medline 
2015-09-24 

S9. S1 AND S8 624    

Medline 
2015-09-24 

S10. S1 AND S8 
Engelska  
2005-2015 
All Adult: 19+ years 
Europa 

35 10 6 3 
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Databas Sökord Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycInfo 
2015-09-24 
 

S1. DE 
¨Attitudes¨ 

22,728    

PsycInfo 
2015-09-24 

S2. Attitude* 416,666    

PsycInfo 
2015-09-24 

S3. DE ”Health 
personnel” OR 
DE "Allied 
Health 
Personnel" OR 
DE "Medical 
Personnel" OR 
DE "Mental 
Health 
Personnel"  

28,460    

PsycInfo 
2015-09-24 

S4. DE ”Obesity 
(Attitudes 
Toward)” 

249    

PsycInfo 
2015-09-24 

S5. DE 
¨Obesity¨ OR 
DE 
”Overweight” 

19,108    

PsycInfo 
2015-09-24 

S6. DE ”Health 
personnel 
attitudes” 

15,265    

PsycInfo 
2015-09-24 

S7. S1 OR S2 
 

416,666    

PsycInfo 
2015-09-24 

S8. (S1 OR S2) 
AND (S5) 

1,869    

PsycInfo 
2015-09-24 

S9. S4 OR S8 1,990    

PsycInfo 
2015-09-24 

S10. S3 AND S9 39    

PsycInfo 
2015-09-24 

S11. S5 AND S6 110    

PsycInfo 
2015-09-24 

S12. S10 OR 
S11 

142    

PsycInfo 
2015-09-24 

S13. S10 OR 
S11 
Peer Reviewed 
Engelska  
2005-2015 

92 24 9 4 
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Adulthood (18 yrs & 
older) 
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Bilaga 2 Artikelmatris 
Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Bocquier, A., Verger, 
P., Basdevant, A., 
Andreotti, G., 
Baretge, J., Villani, 
P., & Paraponaris, A. 
(2005). Overweight 
and Obesity: 
Knowledge, 
Attitudes, and 
Practices of General 
Practitioners in 
France. Obesity 
Research, 13(4), 787-
795. doi:10.1038/ 
oby.2005.89  
 

Land: Frankrike 

 

Studiens syfte 
var att beskriva 
franska 
allmänläkares 
nuvarande 
kunskaper, 
attityder och 
praxis om 
överviktiga 
vuxna.  

 

Metod och design: 
Kvantitativ metod med beskrivande design 
 
Exklusionskriterier:  
Specialistläkare och läkare som planerade att 
flytta eller gå i pension  
 
Urval: Stratifierat slumpmässigt urval 
gjordes från en databas på 5435 privatläkare i 
Provence. Utifrån kön, ålder och område 
valdes 1200 läkare ut, av dessa uppfyllde 
1076 inklusionskriterierna och 600 läkare 
gick med på att delta i studien.  
Bortfall ersattes därefter med nya 
slumpmässigt utvalda deltagare.  
 
Datainsamling: 
Mellan maj och juli 2003 genomfördes 
telefonintervjuer, varje intervju varade i 30 
minuter. Frågorna grundades på tidigare 
forskning och prövades på 17 läkare. 
 
Bortfall: Ca 56% (476st) 
 
Deltagare: 600 läkare (452 män, 148 
kvinnor) 
 
Analysmetod: Statistiska analyser 

Styrkor: 
Tydligt syfte 
Stort och relevant 
urval 
Tydliga 
exklusionskriterier 
 
Svagheter:  
Saknar tydliga 
inklusionskriterier 
Relativt stort 
bortfall 

Positiva attityder: 
Majoriteten ansåg att fetma var en 
sjukdom och att överviktiga skulle 
erbjudas behandling. Läkarna bör föregå 
med gott exempel genom att själva vara 
normalviktiga. Nästan alla höll med om 
att även en liten viktnedgång kunde 
främja en bättre hälsa. Majoriteten höll 
inte med om att patienter med övervikt 
och fetma var latare och mer själviska än 
normalviktiga patienter.  
 
Negativa attityder: 
57% upplevde att behandlingen inte 
kunde ske på ett effektivt sätt och var 
pessimistiska till patientens förmåga att 
gå ner i vikt. Hälften trodde att endast en 
liten andel patienter med övervikt och 
fetma kunde gå ner i vikt och behålla den 
nya vikten. 
Ca. 33% hade stereotypa och negativa 
attityder mot patienter med övervikt och 
fetma. De ansåg att det största problemet 
var beteendemässiga faktorer, som 
matvanor och fysisk aktivitet.  
Negativa attityder ökade med patientens 
BMI. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Brown, I., Stride, C., 
Psarou, A., Brewins, 
L., & Thompson, J. 
(2007). Management 
of obesity in primary 
care: Nurses' 
practices, beliefs and 
attitudes. Journal Of 
Advanced Nursing, 
59(4), 329-341. 
doi:10.1111/j.1365-
2648.2007.04297.x 
 
Land: England 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
mönster av 
kliniskt arbete, 
uppfattning 
och attityder 
till patienter 
med övervikt 
och fetma hos 
sjuksköterskor 
inom 
primärvården. 

Metod och design: 
Kvantitativ studie med korrelations design 
 
Inklusionskriterier: 
All sjukvårdspersonal som var anställd på en 
av fyra vårdcentraler i norra England. 
 
Urval: 
Typiskt urval. Fyra vårdcentraler i norra 
England som arbetade med övervikt och 
fetma valdes ut. 567 stycken vårdpersonal.  
 
Datainsamling: 
Strukturerade frågeformulär skickades ut och 
besvarades mellan april och maj 2006. 
 
Bortfall: 28% (159 vårdpersonal) 
 
Deltagare:  
180 distriktssjuksköterskor, 104 
sjuksköterskor, 88 vårdpersonal och 36 
sjuksköterskeassistenter. 
(96% kvinnor, 4% män) 
 
Analysmetod:  
Data analyserades i fyra steg. 

Styrkor:  
Hög svarsfrekvens 
Tydliga och 
relevanta 
inklusionskriterier 
Tydligt och 
relevant syfte 
 
Svagheter:  
96% av deltagarna 
var kvinnor. 
Otydliga 
exklusionskriterier 
Otydlig metod 

Positiva attityder:  
Personalen ansåg att övervikt och fetma 
var ett allvarligt problem och dem var 
positivt inställda till att vårda patienterna 
och kände empati för deras situation. 
Dem flesta tyckte inte att det var jobbigt 
att ta upp ämnet med de berörda 
patienterna. Sjuksköterskor med högre 
BMI var mindre benägna att ha en negativ 
attityd mot patienter med övervikt och 
fetma. 60% ansåg inte att personer med 
övervikt och fetma var mer lata än andra 
patienter och få deltagare (8%) kände 
avsky mot att vårda och möta patienterna.  
 
Negativa attityder:  
40% ansåg att personer med övervikt och 
fetma var mer lata än normalviktiga. 
Majoriteten ansåg att patienterna inte var 
motiverade till livsstilsförändringar, 
hälften ansåg att bristande självkontroll 
låg till grund för viktproblemet.  
Tidsbrist på vårdcentraler ansågs leda till 
att övervikt och fetma inte prioriterades, 
31% kände sig inte effektiva i sitt arbete 
med övervikt och fetma. De ansåg att de 
hade för lite stöd och riktlinjer från 
organisationen. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
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. doi: 
10.1111/j.1365-
2648.2007.04450.x 
 
Land: England 
 

Syftet med studien var att 
undersöka 
primärvårdssjuksköterskors 
attityder, övertygelser och 
uppfattningar om egen 
kroppsstorlek i förhållande 
till att ge patienter råd om 
fetma. 
 

Metod och design: 
Kvalitativ studie beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier:  
Vårdpersonal som jobbat med patienter 
med övervikt och fetma under 
föregående månad.  
 
Urval: 
Strategiskt urval. 48 vårdpersonal 
tillfrågades 
 
Datainsamling: Under 2006 
genomfördes intervjuer som speldes in. 
Efter 15 intervjuer uppstod datamättnad.  
 
Deltagare: 15 kvinnor (9 
sjuksköterskor, 4 distriktssjuksköterskor 
och 2 vårdpersonal)  
 
Analysmetod: 
Intervjuerna transkriberades och 
avidentifierades. 

Styrkor:  
Studien hade 
både enkäter 
och intervjuer, 
detta ger 
studien stor 
tillförlitlighet. 
Relevant syfte 
 
Svagheter: 
Saknar 
inklusions och 
exklusionskrite
rier 

Negativa attityder: 
Sjuksköterskorna ansåg att övervikt och 
fetma var besvärligt, obekvämt och en 
känslig fråga att ta upp med sina 
patienter, dem drog sig lätt för att ta upp 
viktfrågan då dem inte ville såra eller 
förolämpa patienterna. 
Sjuksköterskorna ansåg att många 
patienter med övervikt och fetma ville 
ha en lätt väg ut. De ansåg att 
patienterna inte var villiga att jobba för 
förändring vilket dem kände var 
frustrerande. De flesta sjuksköterskor 
hade sin egen vikt i åtanke när dem 
pratade med patienter som hade 
övervikt eller fetma. Sjuksköterskor 
som själva hade lågt BMI tenderade att 
sakna empati och autentisk upplevelse 
gentemot patienter med övervikt och 
fetma. Sjuksköterskor med normalt 
BMI upplevde även att patienterna inte 
tog dem på allvar samt att dem inte 
kunde sätta sig in i deras situation då 
dem själva inte hade problem med 
vikten. 
Sjuksköterskor som själva hade ett högt 
BMI kände att patienterna inte tog dem 
på allvar gällande vissa frågor som ex 
kost samt att även dem själva var osäkra 
över sin vikt och medvetna om den när 
dem samtalade med patienter. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Engström, M., Skytt, 
B., Ernesäter, A., 
Fläckman, B., & 
Mamhidir, A. (2013). 
District nurses' self-
reported clinical 
activities, beliefs 
about and attitudes 
towards obesity 
management. 
Applied Nursing 
Research, ANR, 
26(4), 198-203. 
doi:10.1016/j.apnr.20
13.06.009 
 
Land: Sverige 

Studiens syfte var att 
beskriva 
distriktsjuksköterskors 
självrapporterade klinisk 
verksamhet, föreställningar 
om och attityder till fetma 
samt att undersöka 
associationer mellan 
variablerna. 
 

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie med 
korrelations design.  
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Datainsamling: 
316 tillfrågades varav 54 tackade nej. 
Frågeformulär skickades ut till 
deltagaren.  
Frågeformulär utvecklad av Brown et.al 
2007 användes. Formuläret delades ut på 
arbetsplatserna. 
 
Bortfall: 22% (54 st) 
 
Deltagare: 247 distriktssköterskor på 33 
olika vårdcentraler i Sverige deltog. 
97% kvinnor, 3% män 
 
Analysmetod: Statistisk analysmetod 
 

Styrkor: 
Hög 
svarsfrekvens 
Relevant syfte 
 
Svagheter: 
Saknar 
exklusion- och 
inklusionskriter
ier 
 

Positiva attityder:  
73% av deltagarna ansåg inte att 
patienter med övervikt eller fetma var 
latare än normalviktiga patienter. 
Majoriteten ansåg inte att övervikt och 
fetma är rotad i patientens personlighet. 
 
Negativa attityder: 
Nästan hälften ansåg att dem inte hade 
ansvar för patientens vikt. 8% kände sig 
effektiva i arbetet med att hjälpa 
patienterna och 10% var nöjda med de 
riktlinjer som fanns för att ge stöd till 
patienter.  
En minoritet (20%) ansåg att övervikt 
berodde på patientens personlighet och 
15% ansåg att det berodde på bristande 
självkontroll. Majoriteten ansåg att 
patienterna inte var motiverade till 
livsstilsförändringar. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Hansson, L. M., 
Rasmussen, F., & 
Ahlstrom, G. I. 
(2011). General 
practitioners' and 
district nurses' 
conceptions of the 
encounter with obese 
patients in primary 
health care. BMC 
Family Practice, 
127. 
doi:10.1186/1471-
2296-12-7 
 
Land: Sverige 

Syftet med studie var att 
undersöka allmänläkare 
och 
distriktssjuksköterskors 
uppfattningar om att möta 
patienter med övervikt och 
fetma i primärvården. 
 

Metod och design: 
Kvalitativ studie med fenomenografisk 
ansats 
 
Inklusionskriterier:  
Distriktsjulsköterskor och allmänläkare 
som talar flytande svenska och som 
godkände att bli inspelade. 
 
Urval: 57 vårdcentraler blev tillfrågade 
om deltagande via mail, 19 vårdcentraler 
deltog i studien. Strategiskt urval. 
 
Datainsamling:Data samlades in via 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Deltagare: 20 deltagare, 10 läkare (6 
kvinnor, 4 män) & 10 sjuksköterskor (7 
kvinnor, 3 män) från 19 vårdcentraler 
deltog i studien. 
 
Analysmetod: 
Analysen gjordes i fyra steg med 
fenomenografisk ansats. 
 

Styrkor:  
Studien fick 
med positiva 
och negativa 
attityder 
Tydligt syfte 
Urval av 
deltagare var 
relevant 
 
Svagheter:  
Stort antal 
vårdcentraler 
som tackade 
nej till studien. 
Få män som 
deltog 

Positiva attityder: 
Perosonalen upplevde att personer med 
övervikt och fetma behövde tröst, stöd 
samt bekräftelse då patienterna 
upplevde skam och skuld. Personal som 
var intresserade av viktfrågan hade stort 
engagemang emot patienterna.  
 
Negativa attityder: 
Vårdpersonal ansåg att deras främsta 
uppgift var att behandla sjukdom. 
Övervikt och fetma sågs mer som en 
risk för andra sjukdomar, de ansåg  
därför att övervikt och fetma inte var 
deras ansvar. Sjukvårdspersonalen 
menade att övervikt och fetma är ett 
samhällsproblem, inte en sjukdom.  
Tidsbrist gjorde att vårdpersonalen 
undvek att prata om ämnet med 
patienterna då de ansåg att uppföljning 
ej kunde ske ordentligt. Personalen 
(främst män) saknade tydliga riktlinjer 
från organisationen.  
Vissa vårdpersonal uttryckte att de inte 
engagerade sig i arbetet med patienter 
med övervikt och fetma. 
Personalen upplevde att patienterna 
kände sig förolämpade och arga när 
viktfrågan togs upp. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Rurik, I., Torzsa, P., 
Ilyés, I., Szigethy, E., 
Halmy, E., Iski, G., 
& ... 
Kalabay, L. (2013). 
Primary care obesity 
management in 
Hungary: evaluation 
of the knowledge, 
practice and attitudes 
of family physicians. 
BMC Family 
Practice, 14(1),156-
170. 
doi:10.1186/1471-
2296-14-156 
 
Land: Ungern 

Syftet med studien var att 
bedöma Ungerska 
allmänpraktiserande 
läkares kunskaper, 
attityder, praxis samt deras 
samspel och hitta hinder 
med andra faktorer som 
påverkar läkarnas vilja och 
förmåga att hantera fetma. 
 

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
 
Inklusionskriterier:  
Allmänläkare och blivande 
allmänläkare. 
 
Exklusionskriterier: 
Avslag på ansökan om deltagande eller 
delvis ifyllt frågeformulär. 
 
Datainsamling: 523 respektive 78 
enkäter delades ut, enkäterna baserades 
på tidigare internationella enkäter, som 
utvecklades och validerades igen. 
 
Bortfall: 14% (75st) respektive 8% (5st)   
 
Deltagare: 448 allmänläkare och 73 
blivande allmänläkare 
188 män, 333 kvinnor 
 
Analysmetod: 
Deskriptiv beskrivande design.  

Styrkor:  
Stort urval 
Enkäter hade 
använts i 
tidigare studier, 
vilket ger stor 
tillförlitlighet  
Många 
deltagare 
 
Svagheter:  
Otydligt syfte 
Otydligt urval 
Studien 
innehöll 
yrkespraktikant
er  

Positiva attityder: 
Ca 90% av läkarna med normalt BMI 
ansåg att dem bör föregå med gott 
exempel och därmed bör hålla en 
normal vikt, majoriteten av de 
överviktiga läkarna höll med.  
94.8% ansåg att en liten viktminskning 
var fördelaktigt för hälsan även hos 
patienter med övervikt och fetma. 
90.1% av läkarna ansåg att dem flesta 
patienter med övervikt ska behandlas 
för viktminskning 
 
Negativa attityder: 
67.9% av icke överviktiga läkare och 
52,6% av överviktiga läkare ansåg att 
patienter med övervikt och fetma var 
lata och mer själviska är normalviktiga 
patienter. 
Majoriteten (79,6%) av läkarna ansåg 
att endast en liten del av patienterna 
med övervikt och fetma kunde gå ner i 
vikt och sedan behålla vikten. 30% av 
läkarna ansåg att endast patienter med 
fetma bör behandlas. 88.5% av läkarna   
ansåg att fetma var en sjukdom. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Sikorski, C., Luppa, 
M., Glaesmer, H., 
Brähler, E., König, 
H., & Riedel-Heller, 
S. G. (2013). 
Attitudes of health 
care professionals 
towards female 
obese patients. 
Obesity Facts, 6(6), 
512-522. 
doi:10.1159/0003566
92 
 
Land, Tyskland. 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
vårdpersonalens 
attityder mot 
kvinnliga patienter 
med övervikt och 
fetma.  

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie  
 
Inklusionskriterier:  
Sjukvårdspersonal som arbetade 
på Leipzig Universitetssjukhus 
 
Urval: Konsekutivt urval 
 
Datainsamling: 
Från maj till oktober 2011 
delades 1,739 enkäter och 
svarskuvert ut på alla avdelningar 
på Leipzig Universitetssjukhus.  
 
Bortfall: 61% (1061 
vårdpersonal) 
 
Deltagare: 678 vårdpersonal 
(läkare, sjuksköterskor och 
terapeuter)  
498 kvinnor, 180 män 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor:  
Tydliga 
inklusionskriterier 
Tydligt och 
relevant syfte 
 
Svagheter: 
Stort bortfall 

Positiva attityder: 
Sjuksköterskor hade en mer positiv syn på 
kvinnor med överviktig och fetma än vad övrig 
vårdpersonal hade. Dem ansåg att övervikt och 
fetma främst var orsakat av genetiska faktorer. 
Personal med mer arbetserfarenhet visade 
mindre negativa attityder mot den överviktiga 
kvinnan. 
 
Negativa attityder: 
Läkarna ansåg att patienterna ansvarar för sin 
egen hälsa. Personal med högre ålder visade på 
högre nivå av stigmatiserande attityder mot 
överviktiga kvinnor.  
Personal med kortare arbetserfarenhet hade mer 
stigmatiserande attityder mot den överviktiga 
kvinnan. 
Vårdpersonalens negativa attityder förvärrades ju 
högre BMI kvinnorna hade. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Teixeira, F. V., Pais-
Ribeiro, J. L., & 
Maia, A. (2015). A 
qualitative study of 
GPs' views towards 
obesity: Are they 
fighting or giving 
up?. Public Health, 
129(3), 218-225. 
doi:10.1016/j.puhe.2
015.01.004 
 
Land: Portugal 

Syftet med denna 
studie var att förstå 
läkares åsikter om 
människor med 
övervikt och fetma 
samt hur dessa 
yrkesgrupper 
uppfattar sin roll vid 
behandling av denna 
sjukdom. 

Metod och design: 
Kvalitativ studie med beskrivande 
design 
 
Inklusionskriterier:  
Allmänläkare i norra Portugal 
som arbetar på vårdcentral och 
har minst två års erfarenhet. 
 
Urval: Deltagarna kontaktades 
via telefon därefter gjordes ett 
snöbolls urval. Rekrytering av 
deltagarna upphörde vid 
datamättnad som nåddes efter 10 
intervjuer, för att öka studiens 
pålitlighet utfördes ytterligare sex 
intervjuer.  
 
Datainsamling: 
Datainsamling och analys 
genomfördes samtidigt. 
16 semistrukturerade intervjuer 
genomfördes mellan januari 2011 
och oktober 2012. 
 
Deltagare: 16 läkare (sju män, 
nio kvinnor)  
 
Analysmetod: Tematisk 
analysprocedur. 

Styrkor: 
Tydliga 
inklusionskriterier 
Relevant syfte 
Tillförlitlig 
datainsamling 
 
Svagheter: 
Saknar 
exklusionskriterier 
 

Positiva attityder: 
Läkarna var medvetna om att övervikt och fetma 
var ett folkhälsoproblem och ansåg att det var 
deras ansvar att göra patienterna medvetna om 
deras situation. 
 
Negativa attityder: 
Läkarna hade negativa attityder mot patienter 
med övervikt och fetma. Dem upplever att 
patienterna inte förstår viktproblemet, dem ansåg 
inte att det var en sjukdom och hittade på 
ursäkter. Dem ansåg att patienterna var lata, 
omotiverade, saknade självbehärskning, 
engagemang och hade orealistiska förväntningar. 
Läkarna upplever att patienterna ansåg 
livsstilsförändringar som en uppoffring och var 
därför ovilliga att ta emot hjälp från sjukvården. 
Dem tvivlade på patienternas förmåga att gå ner i 
vikt. Läkarna kände sig maktlösa pga den 
konstanta bristen på motivation hos patienterna. 
Dem ansåg att hantering och behandling av 
fetma var svårt, frustrerande och professionellt 
olönsamt och upplevde att deras jobb var ett 
slöseri med tid. Läkarna ansåg fetma som ett 
beteendeproblem med fysisk inaktivitet och 
ohälsosamma matvanor som dem största 
orsakerna. Läkarna var mer villiga att ge 
viktminsknings-rådgivning till patienter med 
högre BMI än till dem som endast ansågs som 
överviktiga. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Thuan, J. -F., & 
Avignon, A. (2005). 
Obesity 
management: 
Attitudes and 
practices of French 
general practitioners 
in a region of France. 
International 
Journal Of Obesity, 
29(9), 1100-1106. 
doi:10.1038/sj.ijo.08
03016 
 
Land: Frankrike 

Syftet med 
studien var att 
dokumentera 
allmänläkares 
attityder och 
praxis till 
patienter med 
övervikt och 
fetma i 
Frankrike.  
 

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
 
Inklusionskriterier:  
Allmänläkare i Languedoc-Roussillon 
regionen som var folkbokförda i DRASS 
(Regional representation of the Health 
Department). 
 
Exklusionskriterier: 
Pensionerade läkare samt läkare som inte 
var kliniskt aktiva  
 
Urval: Utifrån populationen (3305 
allmänläkare) drogs slumpmässigt 744 från 
databasen.  
 
Datainsamling: Frågeformulär skickades 
ut till deltagarna. Frågeformuläret innehöll 
endast öppna frågor och utvecklades 
utifrån tidigare litteratur och testats på fem 
allmänläkare. 
 
Bortfall: ca 18% (137 st) 
 
Deltagare: 440 manliga och 167 kvinnliga 
allmänläkare. 
Analysmetod: Kvalitativ analysmetod. 
Analys gjordes i tre steg, materialet 
kodades, kategoriserades och delades in i 
domäner 

Styrkor:  
Stort urval 
Inget bortfall.  
Tydliga 
inklusions och 
exklusionskrite
rier 
Relevant syfte 
 
Svagheter: 
Otydlig metod 

Positiva attityder: 
Nästan alla allmänläkare medgav att det finns 
viktiga medicinska fördelar som förknippades 
med små viktförluster.  
90% av läkarna ansåg att fetma bör betraktas 
som en sjukdom och att alla överviktiga vuxna 
bör erbjudas behandling. 
33% av läkarna ansåg viktråd som givande. 
Ett stort antal (42%) av läkarna ansåg att dem 
var tillräckligt förberedda att behandla patienter 
med övervikt.  
 
Negativa attityder: 
Läkarna hade låga förväntningar på 
effektiviteten av viktminskning och två 
tredjedelar ansåg att det var få patienter som 
kunde gå ner i vikt och behålla vikten. Dålig 
compliance och brist på motivation hos 
patienterna ansågs av läkarna som det största 
problemet vid behandling. 26% ansåg att brist på 
framgång vid viktminskning var ett stort 
problem. Läkarna kände frustration då dem hade 
orealistiska förväntningar på patienternas 
viktminskning. 
Majoriteten var överens om att vårdpersonal höll 
negativa attityder till överviktiga patienter.  
En på tio ansåg att viktrådgivning endast bör 
föreslås på begäran av patienten. 
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