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Abstrakt 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande världshälsoproblem och ger en ökad 

risk för följdsjukdomar. Sjukvården har till uppgift att arbeta förebyggande och 

sjuksköterskors preventiva arbete är en del av det hälsofrämjande arbete som 

bedrivs. Sjuksköterskors attityder till övervikt och fetma kan påverka hens 

bemötande till denna patientgrupp. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors attityder till vuxna patienter med övervikt och 

fetma 

Metod: En allmän litteraturstudie har valts. Datainsamling har gjorts i två databaser 

Cinahl och PubMed. Det resulterade i åtta vetenskapliga artiklar varav två med 

kvalitativ metod och sex med kvantitativ metod. Artiklarna granskades och 

analyserades utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att det fanns varierande attityder till vuxna patienter 

med övervikt och fetma bland sjuksköterskor. Det påverkade den vård 

sjuksköterskorna gav patienter med övervikt och fetma. Mest framträdande var 

kopplingen mellan sjuksköterskors egna BMI och hens attityder till övervikt och 

fetma. 

Slutsats: Sjuksköterskors attityder och föreställningar till övervikt och fetma har en 

avgörande betydelse i det vårdande mötet. Sjuksköterskorna behöver ha självinsikt 

och kunskap om sina attityder och värderingar i omvårdnaden av denna 

patientgrupp för att få till en allians mellan patienten och sig själv. 

Nyckelord 
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 Inledning 1

I sociala medier och dagspress trängs bantningstipsen med råd och bilder om hur 

människan på kortast tid kan få den perfekta idealkroppen: smal, muskulös och 

smidig. Dessa råd och bilder upplyser människan om den kroppsstandard och 

hälsosamma livsstil hen skall sträva efter. Parallellt med kroppshetsen sker en 

ständig ökning av personer med övervikt och fetma, vilket kan skapa en känsla av 

att inte duga som man är. Fetma och övervikt är något som ses som skamligt och 

avvikande från idealet. Diskrimineringen som sker av personer med övervikt och 

fetma ökar i samhället, så också i vården. 

 Bakgrund 2

2.1 Övervikt och fetma 

Världshälsoorganisationen, (WHO) definierar övervikt och fetma som en onormal 

eller överdriven fettuppbyggnad i sådan utsträckning att det kan påverka hälsan 

negativt. För att klassificera övervikt och fetma bland vuxna används Body Mass 

Index (BMI), ett kroppsmasseindex. BMI är det generella mätverktyget som 

används då det är applicerbart på alla vuxna. BMI räknas ut genom att ta vikten i 

kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. Ett BMI mellan 25,0 och 

29,9 klassas som övervikt och ett BMI över 30,0 klassas som fetma (WHO, 2018). 

BMI har dock brister eftersom det inte tar hänsyn till kroppsfettsfördelningen det 

vill säga hur stor del som är fett och hur stor del som är muskler (WHO, 2018; 

Martinez, 2014). Därför används också midjemått eller midja/höftkvotsmått som 

komplettering vid ett BMI över 25. Ett BMI över 25 tillsammans med ett midjemått 

över 94 centimeter för män och över 80 centimeter för kvinnor ger en ökad risk för 

följdsjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar (WHO, 2018; Martinez, 

2014). Dessa följdsjukdomar enskilt eller tillsammans med ett högt BMI ökar risken 

att dö i förtid (WHO, 2018). 
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2.2 Konsekvenser av övervikt och fetma 

Övervikt har blivit ett stort världshälsoproblem. Enligt WHO (2018) var ca 2 

miljarder människor överviktiga 2016, vilket kan jämföras med en epidemi. 

Forskning visar att övervikt kan leda till fetma och fetma har blivit en av de största 

kroniska sjukdomarna i världen. Fetma är den näst vanligaste dödsorsaken som går 

att förhindra genom förebyggande åtgärder (Poirier et al., 2006; Laws, 2004). WHO 

(2018) konstaterar att, sätt till dem orsaker som övervikt ger leder till fler dödsfall 

än undervikt världen över (WHO, 2018). 

I Sverige har förekomsten av övervikt och fetma tredubblats bland vuxna sedan 

1980. Det innebär att varannan svensk är överviktig eller har fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Livsmedelsverket (2018) beskriver att det är hälften 

av alla vuxna män, en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn som är 

överviktiga eller har fetma.  

Denna stora ökning av övervikt och fetma är oroväckande för det svenska och 

globala samhället, eftersom det leder till ökade omkostnader för samhället och kan 

ge ett ökat lidande för den enskilda individen. (WHO, 2018; Folkhälsomyndigheten, 

2017). Utöver följdsjukdomar medför övervikt och fetma även psykiska problem 

som ångest och depression (Martinez, 2014). WHO (2000), Friedman et al. (2005) 

och Brandheim (2017) menar att psykiska problem inte uppstår av själva övervikten 

utan har sin orsak i samhällets stigmatisering av personer med övervikt och fetma. 

2.3 Stigmatisering av personer med övervikt och fetma 

Enligt diskrimineringslagen uppkommer diskriminering eller stigma när en individ 

av någon orsak blir kränkt och ojämlikt- eller känner sig orättvist behandlad 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Stigmatiseringen i samhället av personer 

med överviktig och fetma börjar hos den enskilda individen baserat på hens attityder 

det vill säga personliga värderingar, positiva som negativa. Attityderna ger ett 

varaktigt mönster som speglar en individs sätt att hantera en viss situation och hur 

man bemöter andra (Brante & Fasth, 1982). Brandheim (2017) och Howson (2013) 

menar att människor med övervikt och fetma stigmatiseras i samhället då de inte 

följer normen för den så kallade idealkroppen. Brandheim (2017) skriver att 
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stigmatiseringen sker överallt i samhället via media, på arbetet, hemma och även i 

vården. Vidare skriver också Brandheim (2017) att den globala epidemin av 

övervikt och fetma har utvecklat preventiva åtgärder som rättfärdigas av politikerna, 

då de utformar hälsomål med fokus på hälsosam kost, fysisk aktivitet och 

viktminskning. Med det menar Brandheim (2017) att staten på så vis rättfärdigar 

den kroppshets och den smala och hälsosamma idealkroppen. 

2.4 Patientens upplevelse av stigmatiseringen i vården 

Som tidigare har nämnts så sker det en stigmatisering av personer med överviktig 

och fetma också i vården. Hansson, Näslund och Rasmussen (2010) menar att risken 

var dubbelt så hög att diskrimineras som överviktig än som normalviktig inom 

sjukvården och att risken var dubbelt så stor att kvinnor oavsett viktstatus upplevde 

sig diskriminerade i större utsträckning än män (Hansson et al., 2010). Patienter 

upplevde sig förödmjukade av sjuksköterskor och annan vårdpersonal eftersom de 

ger nedsättande kommentarer om bland annat deras vikt och utseende (Tomas, 

Hyde, Karunaratne, Herbert, & Komesaroff, 2007; Sikorski et al., 2012). Det 

förskrivs det mer antidepressiva läkemedel då patienten hellre pratar om sina 

känslomässiga svårigheter istället för sin övervikt. Det blir de känslomässiga 

problemen som hamnar i fokus i stället för det främjande arbetet kring 

viktminskning (Tomas et al., 2007). 

2.5 Sjuksköterskans roll 

Sjukvården har till uppgift att bota och lindra sjukdomar samt jobba förebyggande 

mot ohälsa. I takt med att medvetandegraden kring övervikt ökar så måste även 

sjukvårdens ansvar kring det förebyggande arbetet bli en större del av det 

hälsoarbete som redan bedrivs (Sikorski et al., 2012). I det hälsofrämjande arbetet 

har sjuksköterskan en viktig roll vad gäller att främja en hälsosam livsstil. Enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF] 

2017) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ansvarar sjuksköterskan 

för att erbjuda människor möjligheter att förbättra, bevara eller återfå sin hälsa. 

Vidare ansvarar sjuksköterskan för att fördjupa sin yrkeskompetens utifrån aktuell 

forskning, för att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga välbefinnande och 
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livskvalitet. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SSF, 2017) belyser också 

vikten av ett etiskt förhållningssätt där mänskliga rättigheter, hänsyn till människors 

värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet 

respekteras. 

 Teoretisk referensram 3

Den här litteraturstudien utgår från en interaktionsteori. I studien användes 

Travelbees teori: om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter då den tar hänsyn till 

den mellanmänskliga relationen och där den enskilda människan betraktas som en 

unik individ. Det är sjuksköterskans ansvar att det skapas och upprätthålls en bra 

förbindelse, men båda parter måste vara delaktiga så att den mellanmänskliga 

relationen bevaras. Först då kan man tillgodose den sjukes omvårdnadsbehov. 

Travelbee beskriver en process som sjuksköterska och patient går igenom för att 

uppnå en mellanmänsklig relation. Denna process startar vid det första mötet där en 

relation etableras. I relationen framträder deras identiteter och individen bakom 

rollerna visar sig. Vidare i processen framträder sjuksköterskans förmåga att känna 

empati inför patientens situation. Empati byggs upp av sjuksköterskans erfarenheter 

och självinsikt. Detta skapar en förståelse för patientens beteende och inre 

upplevelser. Ur empatiprocessen utvecklas sympati där sjuksköterskans intresse och 

engagemang för patienten visar sig. När sjuksköterskan bistår patienten att bemästra 

sin situation genom ord och handling, skapas en ömsesidig relation och förståelse 

mellan sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2000). 

En sjuksköterska med osund inställning till patienter med övervikt och fetma är inte 

mottaglig för att se hela patienten, utan ser endast övervikten eller fetman. Detta gör 

att den mellanmänskliga relationen uteblir och patientens omvårdnadsbehov riskerar 

att ej tillgodoses (Kirkevold, 2000). 
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 Problemformulering 4

Övervikt är ett växande problem som förorsakar ohälsa samt följdsjukdomar världen 

över. Det medför ökat fysiskt- och psykiskt lidande samt ökade hälso- och 

sjukvårdskostnader. Generellt har medvetandegraden kring övervikt ökat och det 

innebär att sjukvårdens ansvar kring det förebyggande arbetet behöver bli en 

tydligare och mer naturlig del av det hälsoarbete som redan bedrivs. 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SSF, 2017) och HSL (2017:30) 

ska sjuksköterskan arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att 

jobba både preventivt och informativt för att bidra med och bromsa den negativa 

utvecklingen vad gäller övervikt och fetma. 

Tidigare forskning visar en ökad stigmatisering av patienter med övervikt och fetma 

inom vården.  För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och stödja personer med 

övervikt och fetma behöver hen vara medveten om sin förförståelse och hur 

patienter med övervikt och fetma upplever sjuksköterskans attityder och bemötande 

i vården. Genom att medvetandegöra sjuksköterskors attityder kan vården för denna 

patientgrupp bli mer effektiv och stödjande 

 Syfte 5

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till vuxna patienter med övervikt och 

fetma. 

 Metod 6

6.1 Design 

En allmän litteraturstudie med en induktiv ansats användes som metod till studien 

för att öka förståelsen och ge en bredare inblick kring sjuksköterskors attityder till 

vuxna patienter med övervikt och fetma. Den allmänna litteraturstudien är bra då 

den skildrar redan befintlig vetenskaplig forskning inom det valda området 

(Forsberg & Wengström, 2015). 
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6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då de är inriktade mot 

medicin och omvårdnadsforskning. I de olika databaserna gjordes testsökningar i 

fritext och med ämnesord (Forsberg & Wengström, 2015) som utmynnade i den 

slutliga sökstrategin med sökorden nurses, attitudes, obesity, overweight och adult, 

se bilaga 1. I Cinahl sökningen används ordet ”obesity” eftersom databasen 

hänvisade till att använda det ordet även för ”overweight”. Det gjordes även en 

testsökning i PsychINFO. 

6.3 Urval 

Urvalet av artiklar grundades på syftet och för att kunna koppla artiklarna till syftet 

användes inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier som studien 

använde var att artiklarna skulle vara ur sjuksköterskans perspektiv och handla om 

deras attityder till vuxna patienter med övervikt och fetma. Artiklarna skulle även 

vara vetenskapligt granskade och publicerade mellan 1990 - 2018. Artiklar skrivna 

på annat språk än engelska, svenska, norska och danska exkluderades. 

I Cinahl gav sökresultatet 111 artiklar, alla titlar och 76 abstrakt lästes och 

ytterligare artiklar valdes bort. Det resulterade till åtta utvalda artiklar i Cinahl. I 

PubMed blev sökresultatet elva artiklar. Alla titlar och abstrakts lästes vilket 

slutligen resulterade i tre utvalda artiklar i PubMed. Tillsammans gav det elva 

utvalda artiklar, varav fem artiklar beställdes från Linnéuniversitetets bibliotek. 

Artiklarna lästes i fulltext och granskades mot studiens syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier. De tre utvalda artiklarna i PubMed var författarna osäkra kring 

och efter ytterligare genomgång och gemensam diskussion av dessa artiklar, valdes 

de bort då de inte svarade till studiens syfte. Det gav tillslut åtta utvalda artiklar 

varav två kvalitativa och sex kvantitativa artiklar till resultatet, se bilaga 2. 

Sökningen i PsychINFO valdes bort då den gav dubbletter till de utvalda resultat 

artiklarna i Cinahl, samt att den inte tillförde något nytt material. 

Med avsikt att säkerställa att artiklarna höll en hög kvalité användes två modifierade 

kvalitetsgranskningsmallar en för kvalitativa och en för kvantitativa artiklar, se 

bilaga 3. Mallarna är utformade utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) 
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kvalitetsgranskningsmallar. Granskningsmallarna modifierades för att underlätta 

kvalitetsbedömningen genom att poängsätta svarsalternativen. Mallarna innehöll 18 

respektive 19 frågor som hade JA, NEJ och VET EJ som svarsalternativ. JA svar 

gav 1 poäng, NEJ och VET EJ svar gav 0 poäng. Poängen gav artiklarna 

kvalitétsgraderingar, 0-6p = låg, 7-12/13p = medelhög och 13/14 – 17/18p = hög. 

Efter granskningen av en artikel räknades poängen ihop och artiklar med medel- 

eller hög kvalité användes i studien. Sju av åtta artiklar fick hög och en fick 

medelhög kvalité. 

6.4 Analysprocessen 

Litteraturstudien baseras på två kvalitativa och sex kvantitativa vetenskapliga 

artiklar. För att skapa en uppfattning om vad artiklarna handlar om har författarna 

var för sig läst igenom artiklarna. På detta sätt kunde artiklarna sedan diskuteras och 

jämföras. Den stora mängden data gjordes förståelig och hanterbar så att mönster 

och teman kunde identifieras (Forsberg & Wengström, 2015). Detta gjordes genom 

att identifiera utsagor i de kvalitativa artiklarnas resultat som sedan kodades och 

kategoriserades. I de kvantitativa artiklarna omvandlades tabellernas innehåll samt 

resultattext till utsagor som även de kodades och kategoriserades, se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Utsagor Kod Kategori 

Fler öppna fördomar och 

negativa stereotypa 

associationer mot överviktiga 

så som avsky, oattraktiv, viss 

kroppslukt var ursprunget till 

den negativa diskrimineringen i 

omvårdnaden. 

Negativa fördomar bidrar till 

negativ diskriminering. 

Hindrande och begränsande 

attityder 

40,9% av sjuksköterskorna 

anser att det är generellt 

uppskattat att ge vård och stöd 

till överviktiga patienter.  

Vård och stöd till patienter med 

övervikt och fetma 

Främjande attityd 

Flera deltagare kände att man 

förstod dem eftersom de själva 

hade erfarenhet av övervikt. 

Sjuksköterskors egna 

erfarenheter av övervikt. 

Attityder baserat på 

sjuksköterskans egna 

föreställningar 

 Forskningsetiska överväganden 7

Till litteraturstudien har det valts ut åtta artiklar som alla är etiskt godkända och 

granskade av en forskningsetisk kommitté som följer Helsingforsdeklarationens 

etiska grunder (Forsberg & Wengström 2013; Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Under arbetets gång har ovanstående etiska kriterier beaktats och författarna har haft 

för avsikt att hålla sig öppna för den data som inhämtats för att inte egna 

förutfattade meningar och värderingar ska påverka eller vinkla studiens resultat. Det 

inhämtade materialet har valts ut och presenterats utan att förvränga, undanhålla 

eller förstärka material från de utvalda artiklarna. Vidare är författarna medvetna om 

att fusk och plagiat inte är tillåtet (Forsberg & Wengström, 2013). 
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 Resultat 8

Resultatet i studien baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Utifrån studiens syfte: att 

belysa sjuksköterskors attityd till vuxna patienter med övervikt och fetma framkom 

tre kategorier: attityder baserat på sjuksköterskans egna föreställningar, främjande 

attityder samt hindrande och begränsande attityder. 

8.1 Attityder baserat på sjuksköterskors egna föreställningar 

Sjuksköterskor är medvetna om att övervikt och fetma är ett stigmatiserat tillstånd, 

att människor med övervikt och fetma uppfattas annorlunda än resten av 

befolkningen och förmodligen på ett mer negativt sätt (Brown, Stride, Psarou, 

Brewins, & Thompson, 2007; Brown & Thompson, 2007; Hales, Gray, Russell, & 

MacDonald, 2018; Poon & Tarrant, 2009; Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018; 

Ward-Smith & Peterson, 2016; Watson, Oberle & Deutcsher, 2008). 

Det fanns en koppling mellan sjuksköterskornas attityder kring vikt och deras 

föreställningar om att patienter med övervikt och fetma ges en annorlunda vård 

jämfört med andra patienter (Brown & Thompson, 2007; Tannerberg & Ciupitu-

Plath, 2018). Sjuksköterskorna menar att de själva inte har tillämpat en annorlunda 

vård men tror att andra sjuksköterskor behandlar patienter med övervikt och fetma 

annorlunda jämfört med andra patienter (Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018). 

Patienter med övervikt och fetma upplevs av sjuksköterskor att vårdas annorlunda 

dels för att övervikt och fetma uppfattas som ett stigmatiserat tillstånd också i 

vården och dels då sjuksköterskornas egna BMI var starkt knutet till hur man såg på 

övervikt och fetma. Sjuksköterskor med högre BMI hade mindre negativa attityder 

kring övervikt och fetma än dem med normalt eller lågt BMI (Brown et al, 2007; 

Brown & Thompson, 2007; Wang, Ding, Song, Zhu & Wang, 2016). Samtidigt som 

många sjuksköterskor menar att de tillämpar en icke diskriminerande policy enligt 

de etiska riktlinjerna som förespråkar lika vård till alla patienter oavsett deras 

personliga egenskaper (Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018). 

Sjuksköterskor vill ta avstånd från en förenklad och dömande ställning och menar 

att de ska anpassa sitt tillvägagångssätt utifrån den enskilde individen. 

Sjuksköterskor behöver också vara medvetna om sina personliga begränsningar som 
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till exempel den egna kroppsstorleken, hens attityder till övervikt och fetma samt 

styrkor och svagheter då det är en avgörande del i omvårdnaden till denna 

patientgrupp (Brown & Thompson, 2007; Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018). 

När sjuksköterskorna fick sätta sig i patientens situation t.ex. genom att bära 

simulationsdräkter, framkom attityder till patienter med övervikt och fetma. Deras 

attityder kunde beskrivas utifrån fysiska och psykiska utmaningar som 

sjuksköterskorna trodde att de överviktiga mötte i det dagliga livet t.ex. problem 

som att gå, gå i trappor, komma i och ur stolar, gå på toaletten och sköta sin dagliga 

hygien samt att ta sig ut från bostaden. När sjuksköterskor själva fått uppleva 

känslan av att vara överviktig kunde också attityder förändras, vilket gjorde 

sjuksköterskorna mindre dömande, mer empatiska och förstående till patienter med 

övervikt och fetma (Hales et al, 2018). 

8.2 Främjande attityder 

Sjuksköterskors ålder och antal år i yrket kan ge en ökad tolerans och erfarenhet vid 

interaktionen med patienter med övervikt och fetma. Hen har också mer positiv 

attityd och menar att övervikt och fetma ligger bortom en persons kontroll, dvs. att 

patienter med övervikt och fetma inte själv kan styra över det (Wang et al., 2016). 

Vidare fanns en medvetenhet hos sjuksköterskor kring yttre och inre faktorer t.ex. 

kulturella, ekonomiska, hur familj och personliga förhållanden påverkar livsvalen 

(Brown et al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Wang et al., 2016). 

Sjuksköterskorna såg hantering av vikt som en del av deras uppdrag och såg det inte 

som en obekväm eller känslig fråga att diskutera med patienten. De kände empati 

och tyckte att det var generellt uppskattat att ge vård och stöd till patienter med 

övervikt och fetma. Dessa sjuksköterskor ansåg inte heller att överviktiga patienter 

är latare än andra patienter och ser dem som socialt utåtriktade (Brown et al, 2007). 

Ytterligare en främjande attityd är att de sjuksköterskor som har ett högre BMI har 

också en större förståelse till patienter med övervikt och fetma, eftersom de själva 

har erfarenhet av övervikt och det sociala stigma som människor med övervikt och 

fetma upplever (Brown et al., 2007; Hales et al., 2018; Wang et al., 2016). 
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8.3 Hindrande och begränsande attityder 

Det förekom negativa attityder och diskriminering inom vården av patienter med 

övervikt och fetma (Brown et al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Hales et al., 

2018; Poon & Tarrant, 2009; Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018; Ward-Smith & 

Peterson, 2016; Watson et al., 2008). Det visade sig genom öppna fördomar och 

negativa stereotypa inställningar bland sjuksköterskor t.ex. att de såg överviktiga 

patienter som lata, ovårdade, oattraktiva och formlösa (Poon & Tarrant, 2009; 

Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018; Ward- Smith & Peterson, 2016; Watson et al., 

2008). Vidare anser sjuksköterskor att patienter med övervikt och fetma är 

ohälsosamma, inte lika bra eller framgångsrika som andra och ej heller någon man 

skulle vilja gifta sig med. Det fanns till och med de sjuksköterskor som kände avsky 

och drog sig för att ta i patienter med övervikt och fetma (Ward- Smith & Peterson, 

2016; Watson et al., 2008).  

Ytterligare begränsande attityder var att sjuksköterskorna ansåg att alla ansvarar för 

sig själva. Övervikt och fetma ligger under en persons kontroll dvs. att patienter 

med övervikt och fetma själva kan styra över sin vikt. Vidare menar 

sjuksköterskorna att mat och motionsvanor är kontrollerbara faktorer, hos patienten, 

som bidrar till övervikt och fetma (Brown et al. 2007; Brown & Thompson, 2007; 

Poon & Tarrant, 2009; Tannerberg & Ciupitu-Plath, 2018; Ward- Smith & Peterson, 

2016; Watson et al., 2008).  

Sjuksköterskor med normalt eller lågt BMI har mer negativa attityder och förstärker 

känslorna kring fetma, samt att de saknar empati och egna erfarenheter kring 

övervikt och fetma (Brown & Thompson, 2007; Hales et al, 2018; Poon & Tarrant, 

2009; Watson et al., 2008).  

På grund av sina attityder kring övervikt och fetma blev sjuksköterskor begränsade i 

sitt hälsofrämjande arbete. Oberoende av sjuksköterskans BMI var det svårt att ta 

upp ämnet vikt då det ansågs vara en känslig och obekväm fråga. Enklast att ta upp 

ämnet var när patienten själv nämnde vikten som ett problem. Sjuksköterskor med 

normalt eller lågt BMI ville inte uppfattas som kritiska eller dömande i mötet med 

den överviktiga patienten. De var också osäkra på om deras egna erfarenheter var 

värda något på grund av deras eget BMI och undvek för det mesta att ta upp ämnet 
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vikt. Sjuksköterskorna utarbetade strategier för att slippa konfrontera den 

överviktiga patienten (Brown & Thompson, 2007).     

Sjuksköterskor med högt BMI var medvetna om att deras storlek var en begräsning i 

mötet till patienter med övervikt och fetma. De har mer dömande och kritiska 

attityder till denna patientgrupp, då sjuksköterskorna var mer självkritiska och mer 

öppna för att diskutera ämnet övervikt. Samtidigt undrade de om de kan vara en god 

förebild och ge hälsoråd till andra då de har skuldkänslor angående sin egen vikt 

(Brown & Thompson, 2007).   

Sjuksköterskornas förmåga att anpassa vården till denna patientgrupp är knutet till 

sjuksköterskors egna personliga begränsningar och attityder. En del av dessa 

attityder uppkom på grund av brist på organisatoriska strategier till patienter med 

övervikt och fetma. Då det saknas tillgång till externa resurser i form av tekniska 

hjälpmedel eller tillgång till personal vilket gjorde att sjuksköterskorna fick en 

hårdare arbetsbelastning och ingen förståelse för situationen av arbetsgivaren. 

Attityderna blev hindrande och det begränsade omvårdnaden och gjorde att patienter 

med övervikt och fetma erbjöds sämre vård än andra patienter (Brown et al., 2007; 

Hales et al., 2018; Tannerberg och Ciupitu-Plath, 2018).   

 Diskussion  9

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans attityder till vuxna patienter med 

övervikt och fetma. I resultatet framkom det olika attityder till övervikt och fetma 

utifrån sjuksköterskornas ålder, erfarenhet och BMI. Stigmatiseringen av personer 

med överviktig och fetma som finns i samhället existerar även inom vården. 

Sjuksköterskors tankar till vad som orsakar övervikt och fetma grundar sig i 

sjuksköterskors attityder till övervikt och fetma.   

9.1 Metoddiskussion  

Vid genomförandet av en litteraturstudie behövs det artiklar av hög kvalité för att få 

ett starkt och tillförlitligt resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Området som 

studien belyser är relativt outforskat vilket gjorde det svårt att hitta enbart 

kvalitativa artiklar av hög kvalité och för att styrka studiens resultat användes också 
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kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2015). För att inte gå miste om 

relevanta artiklar gjordes det testsökningar i tre databaser Cinahl, PubMed och 

PsychINFO då de är inriktade på medicin, psykologi och omvårdnadsforskning. 

Genom testsökningarna i alla databaserna framkom de slutliga sökningarna. I Cinahl 

användes fritextsökningen då den genererade flest relevanta artiklar och de åtta 

resultatartiklarna fanns i den sökningen. I PubMed valdes en kombinerad sökning av 

MeSH-termer och fritext ord, då den gav få träffar men flest relevanta artiklar. En 

svaghet med denna sökning var att sökning ett och två inte har använts vidare i 

söksträngen. Detta kan ha medfört att relevanta artiklar har gått förlorade. 

Ytterligare en svaghet med denna sökning var att dessa artiklar sedan valdes bort 

pga. att de inte relaterade till studiens syfte, detta kan ses som en svaghet för 

studiens sökstrategi. Vid testsökning med fritext i PsychINFO framkom fem 

dubbletter till de utvalda artiklarna i Cinahl vilket stärker sökningens relevans. Dock 

framkom inget mer relevant material till studiens syfte och därför valde författarna 

att inte använda sökningen. 

Flertalet av artiklarna fanns inte tillgängliga i fulltext genom Linnéuniversitetets 

databaser vilket förlängde och försvårade urvalsarbetet eftersom det inte gick att 

läsa artiklarna i sin helhet och avgöra kvalitén på dem innan de beställdes. Av de 

elva utvalda artiklarna var det fem artiklar som beställdes och av dem användes fyra 

stycken då den ena inte uppfyllde studiens syfte eller kvalitets krav. Vidare 

exkluderas ytterligare två artiklar då fokus inte var på sjuksköterskornas attityder 

utan allmänläkarens samt utvecklandet av ett instrument för att få fram 

sjuksköterskors attityder kring övervikt och fetma. 

Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 1990 och 

2018, att det blev ett så stort tidsspann berodde på att ämnet är relativt outforskat 

och författarna var rädda för att inte hitta relevanta artiklar inom ett kortare 

tidsintervall. Artiklar publicerade för mer än tio år sedan kan vara svåra att överföra 

till det samhälle vi lever i idag. Slutligen blev tidsspannet mellan 2007 och 2018 för 

resultatartiklarna vilket ses som en styrka för studiens resultat. 

Vid en första granskning av artiklar lästes 122 titlar men endast 87 abstrakt då 

många titlar innehöll ordet barn eller var inriktade på specialistsjuksköterskor. Detta 
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kan vara en svaghet för studiens resultat eftersom en titel inte alltid reflekterar 

artikelinnehållet och litteraturstudien kan ha gått miste om relevanta artiklar. 

Vidare i granskning av de utvalda artiklarna användes modifierade 

granskningsmallar med poäng för att lättare kunna se vilken kvalité artiklarna hade. 

Användandet av en granskningsmall med poäng kan vara missvisande för en artikels 

innehåll om den t.ex. inte uppfyller krav utifrån frågorna och ges för få poäng. 

Risken är att artikeln då väljs bort om den inte uppfyller medel- eller hög kvalité. 

En svaghet i studien var att alla resultatartiklarna var skrivna på engelska, det ökade 

risken för feltolkningar då engelska inte är författarnas modersmål. För att minska 

risken för feltolkningar läste författarna artiklarna var för sig och tillsammans 

identifierades utsagor som översattes till svenska. Ytterligare en svaghet i 

analysprocessen var att omvandla tabeller och resultattext till utsagor från de 

kvantitativa artiklarna. Detta kan ha medfört att innehåll kan ha gått förlorat 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det en styrka för studiens resultat att det 

innehåller både kvalitativa- och kvantitativa artiklar samt att de har analyserats var 

för sig av författarna och sedan gemensamt diskuterats och jämförts.  

En svaghet var författarnas förutfattade meningar och attityder till övervikt och 

fetma. Under arbetets gång ökade förståelsen om attitydernas komplexitet. 

Författarna blev mera medvetna om den egna förförståelsen och såg sig ha förmågan 

att se förbi den för att på ett rättvist sätt beskriva det resultat som tagits fram. 

En fördel med de valda artiklarna var att de visade olika perspektiv på 

sjuksköterskors attityder. Resultatartiklarna har en världsomfattande spridning vilket 

medför att resultatet inte är direkt överförbart till den svenska sjukvården eller till 

mer specifika kontexter, då sjuksköterskors attityder varierade beroende på t.ex. 

ålder, erfarenhet, BMI och kulturella skillnader. Däremot kan resultatet ge ökad 

kunskap och förståelse om de attityder som sjuksköterskor kan ha till vuxna 

patienter med övervikt och fetma även i den svenska sjukvården. 

Det hade varit intressant och värdefullt för studiens resultat att också belysa 

patientperspektivet dvs. hur patienten uppfattade sjuksköterskors attityder, för att få 
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en djupare förståelse kring sjuksköterskors attityder och hur patienter med övervikt 

och fetma upplever vården. 

9.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie visar det sig att det finns överhängande negativa attityder till 

övervikt och fetma bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor såg dessa patienter som 

lata, ovårdade, oattraktiva och formlösa. De menar också att denna patientgrupp är 

ohälsosamma individer, och inte lika framgångsrika som andra. Detta visar även 

resultatet i artikeln av Han, Han och Lee (2015) där sjuksköterskorna beskriver 

överviktiga patienter som passiva negativa människor, med lågt självförtroende och 

sämre social anpassningsförmåga. Vidare i föreliggande studie framkom också 

främjande attityder där sjuksköterskor såg denna patientgrupp som socialt 

utåtriktade. Detta visade sig också i Sikorski et al. (2012) där de menar att 

sjuksköterskor anser att patienter med övervikt och fetma är roliga, sällskapliga och 

socialt anpassningsbara. Enligt Eaglay och Chaiken (1993) yttrar sig attityder 

genom evaluering av någon eller någonting, antingen i positiv eller i negativ 

riktning mot attitydobjektet. Travelbee (Kirkevold, 2000) poängterar att det krävs att 

sjuksköterskorna har självinsikt och kunskap för att upprätthålla en mellanmänsklig 

relation, där interaktion och kommunikation är i fokus. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om sina attityder och värderingar i omvårdnaden av 

patienter med övervikt och fetma 

Det är viktigt att sjuksköterskorna ser hela patienten i hens sammanhang, än till sin 

egna objektiva bedömning, annars riskerar den mellanmänskliga relationen att 

utebli. Det innebär att den sjukes omvårdnadsbehov äventyras och inte tillgodoses 

(Kirkevold, 2000). En sjuksköterskas bemötande har stor betydelse i mötet med en 

patient med övervikt och fetma. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan patientens 

välbefinnande avta om sjuksköterskan håller ett icke vårdande möte, därför är det 

viktigt att sjuksköterskan tänker på vilket budskap hen sänder ut. Travelbee 

(Kirkevold, 2000) menar också att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

hur hens stereotypa tänkesätt påverkar hens intryck i mötet med patienter. 

I studiens resultat framkom att patienter med övervikt och fetma fick en annorlunda 

vård jämfört med andra patienter dels till den stigmatisering som förekom och till 
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sjuksköterskans attityder kopplat till hens egna BMI. Liknande resultat återfinns i en 

artikel av Wright (1998) där det framkom att kvinnliga patienter med övervikt och 

fetma blev behandlade på ett annorlunda sätt och att de utsattes för förnedring och 

diskriminering av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. I Keyworth, Peters, 

Chisholm och Hart (2012) framkom det att sjuksköterskor har bevittnat negativa 

attityder bland sina kollegor och detta medförde diskriminerande uppfattningar mot 

patienter med övervikt och fetma. Vidare menar de att sjuksköterskorna var 

medvetna om de negativa effekterna som diskrimineringen har på patientens 

upplevelse av sjukvården (Keyworth et al., 2012). I förlängningen är risken att 

denna patientgrupp inte söker vård för att undkomma förödmjukelsen (Cossrow, 

Jeffery & McGuire, 2001) och på grund av att alltid få höra vad de ska göra mot sin 

övervikt men ändå inte få den stöttning de behöver för att komma igång med 

viktnedgången (Thomas et al,.2007). Detta gör att de överviktiga patienterna 

upplever sig osynliga och inte tas på allvar. Enligt Travelbees teori (Kirkevold, 

2000) är målet med omvårdnaden att bistå patienter att bemästra sjukdom och 

lidande samt att finna en mening i sin situation. Vidare menar Travelbee att 

omvårdnadsbehovet endast kan tillgodoses i den mellanmänskliga relationen genom 

att sjuksköterskan där identifierar och tillgodoser patientens behov. Det gör 

sjuksköterskan främst genom att använda sig själv som redskap (Kirkevold, 2000). 

Beroende på sjuksköterskans egna attityder till övervikt och fetma kan denna 

mellanmänskliga relation skapas eller utebli. 

I vår studies resultat framkom det att sjuksköterskorna ser övervikt och fetma som 

något patienten själv kan kontrollera, att det ligger under en persons kontroll. Det 

framkom också att sjuksköterskorna anser att den överviktiga patienten inte själv 

kan kontrollera över sin vikt, att det ligger bakom en persons kontroll. De olika 

uppfattningarna om en persons kontroll till övervikt och fetma beror på 

sjuksköterskornas attityder till övervikt och fetma. Denna skillnad kan bero på 

kulturella olikheter, asiatiska sjuksköterskor värdesätter ödmjukhet och artighet i 

större grad än västerländska sjuksköterskor. Det vill säga att de asiatiska 

sjuksköterskorna håller inne sina åsikter om patientens vikt för att inte kränka 

patienten. Andra studier av sjuksköterskor visar också att sjuksköterskor anser 

övervikt och fetma beror på en brist av självkontroll och att övervikt och fetma kan 
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förebyggas med hjälp till ökad självkontroll (Keyworth et al., 2012; Maroney & 

Golub, 1992). 

Ett hinder till att hjälpa patienter med övervikt och fetma ligger hos sjuksköterskans 

egna attityder och hens syn till sin egen kroppsstorlek. Studiens resultat visar att 

sjuksköterskor med normal BMI hade mer negativa attityder kring övervikt och 

fetma, saknade empati och egna erfarenheter än de med högt BMI. Enligt 

Travelbees teori begränsas en sjuksköterskas förmåga att förutse och förstå en 

patientens handlingar i brist av egna erfarenheter. Detta hindrar sjuksköterskan att 

känna empati till patienten (Kirkevold, 2000). Oberoende av BMI oroade sig 

sjuksköterskorna över hur de skulle kunna vara bra förebilder och ge hälsoråd till 

patienter med övervikt och fetma. De med lågt BMI var rädda för att uppfattas 

dömande och de med högt BMI hade skuldkänslor angående sin egen vikt. 

Sjuksköterskorna ansåg också att övervikt och fetma var ett komplicerat och 

känsligt ämne att ta upp och många drog sig för att ta upp ämnet. Detta påvisas 

också i studier av Blackburn, Stathi, Keogh och Eccleston (2015), Burke och Wang 

(2011) och Wright, (1998) där sjuksköterskorna uttrycker oro och känner sig 

obekväma över att ta upp ämnet övervikt och fetma. Wright (1998) skriver vidare att 

sjuksköterskorna inte nämner ämnet övervikt och fetma om inte patienten själv tar 

upp det. Detta visas även i studiens resultat. 

I studien av Blackburn et al (2015) framkom även att sjuksköterskor saknar kunskap 

och kompetens kring fetmahantering och detta ses som ett hinder till att ta upp 

ämnet (Blackburn et al., 2015) Vidare menar Keyworth et al. (2012) att 

sjuksköterskor som saknar specialiserade kommunikationsfärdigheter gällande 

övervikt och fetma, var rädda att den mellanmänskliga relationen till patienten 

skulle ta skada och att orsaka patienten onödigt lidande. Enligt Travelbee är 

kommunikationen det viktigaste redskapet för sjuksköterskan vid en etablering av 

den mellanmänsklig relation som behövs för att uppnå målet i omvårdnaden av 

patienten. För att kunna föra en bra kommunikation krävs det bestämda 

förutsättningar hos sjuksköterskan vilket inkluderar hens attityder, kunskap och 

förmågan att tillämpa den, känslighet och ett sinne för timing samt behärskandet av 

olika kommunikationstekniker (Kirkevold, 2000). 
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Stigmatiseringen av patienter med övervikt och fetma förekommer av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal och leder till diskriminering av denna 

patientgrupp. Diskrimineringen skapas utifrån sjuksköterskans egna begränsningar 

och attityder och är avgörande i förmågan att anpassa vården till vuxna patienter 

med övervikt och fetma. Detta sker trotts att sjuksköterskor tror sig följa de etiska 

riktlinjer som är rekommenderade. 

Då det sker en ständig ökning av personer med övervikt och fetma (WHO, 2018) 

behöver vården till denna patientgrupp ses över. Detta visar också Mercer och 

Tessier (2001) som menar att det kommer att krävas stora förändringar av resurser, 

organisatoriska strategier och attityder hos sjuksköterskor i hanteringen av patienter 

med övervikt och fetma för att förbättra handlingsplaner kring vikthantering.  

 Förslag på vidare forskning 10

Författarna anser att det utifrån studiens resultat finns ett behov av vidare forskning 

kring sjuksköterskors attityder till övervikt och fetma. Dels för att öka 

sjuksköterskors medvetenhetenhet kring egna attityder och dels för att finna 

strategier i hanteringen av denna patientgrupp. Ökad medvetenhet kring de egna 

attityderna bidrar till en större förståelse till vuxna patienter med övervikt och 

fetma. Detta kan bidra till ett ökat individuellt stöd till den enskilda patienten. 

 Slutsats 11

Resultatet visade att sjuksköterskors attityder och föreställningar till övervikt och 

fetma har en avgörande betydelse i det vårdande mötet. Sjuksköterskorna behöver 

ha självinsikt och kunskap om sina attityder och värderingar i omvårdnaden av 

denna patientgrupp för att få en fungerande allians mellan sig och patienten. Det 

fanns en brist på sjuksköterskor med kommunikationsfärdigheter kring övervikt och 

fetma vilket skadade relationen mellan patient och sjuksköterska. Det behövs 

fungerande organisatoriska strategier, färdiga handlingsplaner och 

vidareutbildningar i ämnet för att säkra vården och motverka diskriminering till 

patienter med övervikt och fetma. 
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Slutsatsen i denna studie är att det finns ett behov av acceptans av personer med 

övervikt och fetma såväl i vården som i samhället. Det finns en okunskap kring hur 

det är att leva med övervikt och fetma. Det medför stigmatisering och utanförskap 

som orsakar ett ökat lidande hos personer med övervikt och fetma.  Som 

sjuksköterska är det viktigt att se till den enskilda patientens förutsättningar och 

upplevelser för att kunna stötta och ge individanpassad vård. 

Det är viktigt för sjuksköterskor att i det fortsatta kliniska arbetet känna till och 

reflektera över sina attityder och de faktorer som påverkar en patient med övervikt 

eller fetma, för att kunna hjälpa och anpassa sitt tillvägagångssätt till respektive 

patient. 

.
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 (Forsberg & Wengström, 2013) 

1. Vad är syftet med studien och vilken 

metod har använts? 

2. Är designen av studien relevant för att 

besvara frågeställningen? 

JA (1p) NEJ (0p) VET EJ (0p) 

3. Är urvalskriterierna för 

undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

Inklusions och exklusionskriterier ska vara 

beskrivna. 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ (0p) 

4. Är undersökningsgruppen beskriven och 

lämplig? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

Om ja: Demografisk 

data_________________________ 

5. Metod av datainsamling, är fältarbetet 

tydligt beskrivet? 

JA(1p) Vilken urvalsmetod: 

NEJ(0p) VET EJ (0p) 

Om ja, vem skötte datainsamlingen? 

6. Är data systematiskt insamlade, finns 

intervjuguide/studieprotokoll? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

7. Är analys och tolkning av resultatet 

diskuterade? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

8. Är resultaten trovärdiga? Källor bör anges! 

JA (1p) NEJ (0p) VET EJ (0p) 

9. Är resultaten pålitliga (undersökningens 

och forskningens trovärdighet) 

JA(1p) NEJ (0p) VET EJ (0p) 

10. Finns stabilitet och överensstämmelse, är 

fenomenet konsekvent beskrivet? 

JA (1p) NEJ (0p) VET EJ (0p) 

11. Är resultaten återförda och diskuterade 

med undersökningsgruppen? 

JA(1p) NEJ (0p) VET EJ (0p) 

12. Är teorier och tolkningar som 

presenterats baserade på insamlade data?  

JA (1p) NEJ(0p) VET EJ (0p) 

13. Kan resultatet återkopplas till den 

ursprungliga forskningsfrågan? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

14. Stödjer insamlade data forskningens 

resultat? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

15. Har resultaten klinisk relevans? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ (0p) 

16. Diskuteras metodologiska brister och 

risken för bias? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

17. Är begrepp, teman och kategorier 

utvecklade och tolkade? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 
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18. Finns det någon risk för bias? 

JA(0p) NEJ(1p) VET EJ(0p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Håller du med om slutsatserna i artikeln? 

Om ja(1p) varför: 

Om nej(0p) varför: 

Vet ej(0p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt: 18poäng. 

Låg: 0-6 p. Medel: 7-12 p. Hög: 13-18 p  
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Kvalitetsgranskningsmall – kvantitativ 

ansats. 

(Forsberg & Wengström, 2013) 

1. Vad är syftet med studien? 

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

3. Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

4. Är undersökningsgruppen representativ? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

5. Framgår var undersökningen 

genomfördes? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

6. Framgår hur många deltagare som 

inkluderades i 

undersökningen? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

7. Framgår det vilka inklusions och 

exklusionskriterier som 

tillämpades? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

8. Framgår det vilken urvalsmetod som 

användes? 

JA(1p) 

Vilken:______________________________ 

NEJ(0p) VET EJ(0p) 

9. Framgår det vilka mätmetoder som 

användes? 

JA(1p) 

Vilken:______________________________ 

NEJ(0p) VET EJ(0p) 

10. Är validiteten diskuterad? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

11. Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

 JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

Skillnader:  

12. Finns bortfallsanalys? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

13. Är bortfallet presenterat i studien? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

14. Var den statistiska analysen lämplig? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

15. Vilka var huvudresultaten? 

16. Erhölls signifikanta skillnader? 

JA(1p) Vilka 

variabler:____________________________ 

NEJ(0p) VET EJ(0p) 

17. Är slutsatsen relevant? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

18. Kan resultaten generaliseras till en annan 

population? 

JA(1p) NEJ(0p) VET EJ(0p) 

19. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA(1p) NEJ(0p) 

Totalt: 17 poäng.  

Låg: 0- 6 p.  Medel: 7-13 p.  Hög: 14 -17 p. 


