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Abstrakt 
Bakgrund: Kombinationen av arv, livsstil och miljöfaktorer är uppkomstmekanismer 

till fetma och övervikt. Vår västerländska livsstil har skapat en miljö med större 

kaloriintag och mindre fysisk aktivitet, vilket har lett till en stor ökning av fetma och 

övervikt i Sverige och i många andra länder. Fetma leder till en mängd hälsoproblem, 

såsom ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom, stroke, typ 2-diabetes samt vissa 

cancerformer. Syfte: Syftet är att belysa attityder hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter gentemot patienter som lider av fetma. Metod: Systematisk 

litteraturstudie som bygger på både kvalitativ och kvantitativ forskning som identifierats 

med hjälp av en systematisk litteratursökning. Datan i de 8 artiklarna har analyserats 

med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning, då litteraturen bearbetas 

utifrån syftet och frågeställningarna.  Resultat: Resultatet visade delade meningar 

gällande sjuksköterskornas syn på fetma som ett obekvämt ämne att diskutera med 

patienten. Många sjuksköterskor var dock noga med att inte verka dömande eller 

förolämpande gentemot patienten. Dem uttryckte även en oro gentemot denna 

patientgrupp, b.la. en oro över att patienterna upplevde sin situation som pinsam. 

Slutsats: Resultatet visar  både positiva och negativa attityder gentemot patienter som 

innehar fetma hos sjuksköterskor. Trots att vissa föreställningar fanns om att dessa 

patienter skulle vara annorlunda, omotiverade och till en viss del själva ansvariga för sin 

situation fanns även en mängd positiva attityder i omvårdnaden av en patient med 

fetma.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Sjuksköterskan är en människa som alla andra, som har både medvetna och omedvetna 

föreställningar. När människan kliver in i sjuksköterskerollen tillkommer också ett 

ansvar, en professionell roll där man bör sätta sina medvetna förutfattade meningar åt 

sidan för att göra ett gott arbete. Överviktiga och människor med fetma kan ses som en 

utsatt grupp i samhället för olika påfrestningar så som förlöjligande och diskriminering. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bägge stött på varierande attityder hos 

sjuksköterskor gentemot överviktiga patienter som har väckt reflektioner hos oss. Detta 

väckte en nyfikenhet att undersöka hur forskning belyser sjuksköterskors attityder mot 

patientgruppen som har fetma.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Uppkomstmekanismer för fetma  
Kombinationen av arv, livsstil och miljöfaktorer är uppkomstmekanismer till fetma och 

övervikt (Folkhälsoinstitutet, 2013). Arvsanlag kan ligga till grund för utvecklandet av 

fetma, bland annat genom leptinbrist. Leptin är ett fettvävshormon som styr 

aptitreglering genom att signalera mättnad till hypothalamus. Leptinbrist, vilket är ett 

ärftligt tillstånd, är relativt ovanligt. Även andra genetiska anlag kan ge upphov till 

övervikt och fetma, såsom kromosomsjukdomen Prader-Willi-syndromet. Generellt 

ligger dock inte arvsanlagen i sig bakom övervikt och fetma, och dessa har inte ökat. 

Snarare har vår västerländska livsstil, med ett större kaloriintag och mindre fysisk 

aktivitet skapat en miljö där de människor som har anlagen i högre grad utvecklar fetma 

(Dahlman, 2007). 

 

Även stressen som råder i vår livsmiljö tillsammans med emotionell stress, skador, 

kirurgiska ingrepp och infektioner i centrala nervsystemet kan vara utlösande faktorer 

som i sin tur kan orsaka individen en plötslig övervikt. En annan typ av bakomliggande 

orsak till övervikt kan vara depression (Lee & Calamaro, 2012). Det som dock anses 

påverka mest när det gäller vikt och övervikt är matvanor i samband med hur mycket vi 

rör på oss, alltså den fysiska aktiviteten. Vår livsstil har under historien förändrats på 

många sätt, genom ett bekvämare samhälle med ständig tillgång på mat, bekvämare sätt 

att ta sig fram samt stillasittande arbeten. Det som dock inte har förändrats är kroppens 

fysiologiska sätt att reagera. Ett starkt samband ses mellan fysisk aktivitet och 

kaloriintag (Ringsberg, 2009). Mat-  och dryckesvanorna i Sverige har under de senaste 
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decennierna ökat i energitäthet. Mat och dryck med höga halter socker, fett och alkohol 

är lättillgängligt, välsmakande och relativt billigt (Larsson, 2007). 

 

2.2 Riskfaktorer vid fetma 

Fetma och övervikt leder till en mängd hälsoproblem så som ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdom, stroke, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen samt vissa 

cancerformer t.ex. tjocktarmscancer (Folkhälsoinstitutet, 2013). 

 

2.3 Ett globalt problem 

Sett från ett globalt perspektiv har fetma över hela världen nästan fördubblats sen år 

1980. 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor beräknades år 2008 vara överviktiga. 

Siffror från WHO - World Health Organisation, visar att hela 65 % av världens 

befolkning lever i länder där övervikt och fetma dominerar som större orsak till att 

mista livet än vad undervikten och svälten gör (World Health Organisation 2013). 

 

Idag sker en ökning av övervikt och fetma i Sverige (Ringsberg, 2009). Blickar vi 

tillbaka till 1980-talet var förekomsten av övervikt och fetma i Sverige mycket låg, i 

jämförelse med andra västländer. Även om det sker en ökning i Sverige är denna ökning 

långt ifrån lika stor som i många andra länder. Den totala andelen överviktiga personer i 

Sverige steg från 5 % 1981-89 till ca 7 % 1996-97, samt ytterligare 10 % till 2002-03 

(Ringsberg, 2009). År 2012 beräknades 35% av Sveriges befolkning vara överviktig och 

14% lida av fetma (Folkhälsoinstitutet, 2013 A) 

 

2.4 Hälsoekonomi  
Fetma leder till en ökad kostnad både i samhället och inom sjukvårdssystemet, eftersom 

fetmarelaterade sjukdomar (som beskrivs under rubrik 2.2) är kostsamma att behandla. 

Ytterligare kostnader som fetma genererar beror på läkemedel, sjukhusvistelse, 

diagnostik, förtidspensioneringar, större antal dödsfall före pensionsålder samt en ökad 

sjukfrånvaro (Narbro & Neovius, 2007). 

 
2.5 Begreppsdefinitioner 
2.5.1 Defintion fetma 

Enligt WHO definieras man som överviktig vid ett BMI-mått överstigande 25 och att 

lida av fetma vid ett BMI-mått som överstiger 30. BMI står för Body mass index, vilket 

är en persons kilovikt dividerat med längden i meter i kvadrat (kg/m2). BMI-måttet på 
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övervikt och fetma hos en vuxen är det samma för båda könen och oavsett ålder. Fetma 

och övervikt ses som en överdriven eller onormal ansamling fett som kan försämra 

hälsan avsevärt (World Health Organisation, 2013). För att säkerställa BMI-måttet 

gentemot hälsorisker mäts också fettfördelningen på kroppen till exempel genom att 

mäta bukomfånget. En stor andel bukfetma innebär en mycket ökad hälsorisk för 

individen (Ringsberg, 2009). Bukfetma defineras som midjemått >88 cm för kvinnor 

och >102 cm för män (Vårdguiden, 2011) 

 

2.5.2 Definition attityd 

Attityd definieras som en kroppsställning, kroppshållning, pose, inställning samt ett 

förhållningssätt. Darwin beskrev attityder som ett yttre beteende, som kan observeras 

(Nationalencyklopedin, 2013). Vi har valt att utgå ifrån samtliga av dessa beskrivningar 

av begreppet attityd då vi anser att attityd både kan vara en slags kroppshållning eller 

yttre beteende, men även en inställning och ett förhållningssätt. 

 

2.6 Teoretisk bakgrund 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori har fokus på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimensioner (Kirkevold, 1994). Kirkevold (1994) skriver att Travelbee menar, för att 

förstå innebörden om av vad omvårdnad är och bör vara måste man ha en förståelse för 

vad som händer i relationen mellan patient och sjuksköterska. Hur relationen kan 

komma att upplevas och hur eventuella konsekvenser ur relationen kan komma att 

påverka patientens tillstånd. Omvårdnadsmålet är att finnas för patienten, genom att 

hjälpa de som inte själva klarar av att uthärda och klara av sin sjukdom och sitt lidande. 

Målet är också vägledning till att få patienten att finna mening i situationen den erfar, då 

varje sjukdom är individuell och som patient lägger man in sin egen mening i 

situationen (Kirkevold, 1994). 

 

2.6.1 Mellanmänskliga  relationer 

Mellanmänskliga relationer uppnås efter att ha gått igenom de antalet faser som 

Travelbee (Kirkevold, 1994) beskriver det första mötet, framväxt av identitet, empati, 

sympati, samt ömsesidig förståelse och kontakt. Sjuksköterskan har ett ansvar i att en 

relation skapas mellan sjuksköterska och patient samt att den upprätthålls. För att detta 

ska ske krävs en ömsesidighet. Den mellanmänskliga relationen kan enligt Travelbee 

enbart ske mellan konkreta personer, alltså inte mellan patient och sjuksköterska, utan 
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utanför dessa roller. Det förutsätter dock att båda parterna reagerar på den andres 

”mänsklighet” (Kirkevold, 1994). 

 

2.6.2 Kommunikation  

Kommunikation används för att samarbete ska kunna ske mellan sjuksköterskan och 

patienten. Enligt Travelbee är kommunikation en målinriktad process där möjligheten 

för sjuksköterskan att nå en mellanmänsklig relation, med syftet att lära känna, 

kartlägga och tillgodose den andres behov skapas. Huruvida den sjukes ensamhet 

lindras eller förvärras påverkas av kommunikationen. Travelbee poängterar att 

innehållet i kommunikationen bör ligga på patientens aktuella, befintliga problem. 

Genom att inte se sin patient som en individ samt att missa olika nivåer av mening 

innebär att en störning i kommunikationen har skett (Kirkevold, 1994). 

 

3 Problemformulering 
Fetma är ett medicinskt tillstånd som blir allt vanligare, både i Sverige och globalt. 

Detta leder till att patienter med fetma blir allt fler och därmed vanligare för 

sjuksköterskor att möta i vårdsammanhang. Vi anser därför att det är relevant att 

undersöka vilken attityd sjuksköterskor har gentemot denna patientgrupp. Då 

sjuksköterskor har ett stort ansvar när det gäller omvårdnaden av dessa patienter 

reflekterade vi kring huruvida sjuksköterskors attityder kunde ha några konsekvenser 

för omvårdnadens kvalité samt bemötandet av patienter som lider av fetma. Funderingar 

kring hur sjuksköterskan förhåller sig till uppkomstmekanismer och patientens eget 

ansvar i relation till fetman sågs även som ett relevant problem. På vilket sätt förhåller 

sig sjuksköterskan professionell i mötet med patienter som lider av fetma? 

 

4 Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa attityder hos sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter gentemot patienter som lider av fetma. 

 

5 Metod  
Vårt arbete är utformat som en systematiskt litteraturstudie. En litteraturstudie innebär, 

enligt Forsberg och Wengström (2008), att man på ett systematiskt sätt söker, kritiskt 

granskar och sammanställer litteratur inom ett visst problemområde. Litteraturen ska 

även, enligt Friberg (2012) syntetiseras och analyseras. Vi har i denna studie funnit både 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar. I vår litteratursökning har vi använt oss av Forsberg 

och Wengströms (2008) urvalsprocess. 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier  

 Publicerade år 2003 eller senare.  

 Studierna skulle vara Peer reviewed och därmed vetenskapliga. 

 Studier baserade på vuxna.”All adult” (i Cinahl), age: 19+ (i PubMed), samt 

”Adulthood: 18 år & older” (i Psychinfo). 

 Språk på engelska och svenska. 

 Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters perspektiv.   

 

Exklusionskriterier  

 Artiklar som berörde barn, pediatrik och ungdomar.  

 

5.2 Sökförfarande och urval 

Sökningar har genomförts i databaserna PubMed, Cinahl och Psychinfo, samtliga 

sökningar genomfördes under tidsperioden 2013-03-06 till 2013-03-20. En pilotsökning 

genomfördes initialt för att få en överblick i forskningsområdet, samt för att identifiera 

lämpliga sökord. Enligt Friberg (2012) kan man med hjälp av ämnesord/Tesaurus 

identifiera sökord som är lämpliga i den specifika databasen. Vi använde oss av både 

ämnesordlistor/Tesaurus, men även fritextsökning. Exempel på ämnesord/Tesaurus som 

använts är ”Obesity” och ”Attitude to obesity”. I PubMed kallas ämnesordlistan för 

MESH, i Cinahl för Headings och i Psychinfo för Thesaurus.   Exempel på en 

fritextsökning vi har gjort är nurs*. Forsberg och Wengström (2008) beskriver detta 

som trunkering, och menar att detta täcker in olika varianter av begreppet i fråga. Vi 

trunkerade för att få med olika börjningsformer, såsom sjuksköterskor, sjuksköterskans 

samt sjuksköterskestudenter.  

 

De olika termerna kombinerades för att få fram relevanta studier. Detta gjordes genom 

användning av den booleska operatorn AND. Vi har även använt oss av funktionen 

explode där det var möjligt. För att få den psykologiska aspekten användes även 

subheading:en ”psychosocial factors”. I databasen PubMed, där peer reviewed inte 
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fanns att välja som inklusionskriterie användes Ulrichsweb där vi kunde utläsa vilka 

som var peer reviewed. 

 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver ett steg i urvalsprocessen då relevanta titlar 

och sammanfattningar läses igenom. När sökningen var slutförd läste vi titlar och 

abstrakt, då antalet artiklar upplevdes rimligt. Vi exkluderade artiklar efter titel endast 

då det inte fanns något tvivel om att de inte motsvarade vårt syfte. De utvalda titlarnas 

abstrakt lästes, och visade även abstraktet att studien kunde visa sig relevant lästes den i 

fulltext. För att kvalitetssäkra att urvalet av artiklar var relevant arbetade vi med 

artiklarna var för sig. Båda två läste igenom titlar, och valde därefter ut abstrakt och 

sedan även fulltext. Efter varje steg i den processen redovisade vi vilka artiklar vi hade 

valt ut, argumenterade för eller emot inklusion och kom därefter till ett konsensus om 

vilka artiklar som skulle inkluderas i studien. Utöver databassökningarna genomfördes 

även en manuell sökning, där vi gick igenom artiklarnas referenslistor. Detta ledde dock 

inte till att någon ytterligare artikel inkluderades. Databassökningen redovisas i bilaga 3. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
Forsberg och Wengströms (2008) sista steg i urvalsprocessen är att genomföra en 

kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna.Vid kvalitetsgranskningen använde vi oss 

av två granskningsmallar, den ena för kvantitativ ansats och den andra för kvalitativ. 

Till de kvalitativa studierna använde vi oss av Forsberg och Wengströms (2008) mall 

för kvalitetsgranskning (se bilaga 1). De kvantitativa studierna granskades med hjälp av 

Fribergs (2012) förslag på frågor till granskning (se bilaga 2). Enligt Friberg (2012) 

innebär en granskning att kvalitén på artiklarna bedöms om de ska gå vidare till analys 

eller inte. Efter granskning  avgjordes om studiernas innehåll passade syftet samt om 

kvalitén var tillräckligt god (Friberg, 2012) Vi genomförde granskningarna var för sig 

för att sedan diskutera gemensamt och komma till konsensus. Artiklarnas kvalitet 

bedömdes som hög, medel eller låg. De artiklar som har bedömts vara av hög kvalitet 

har besvarat granskningsfrågorna på ett tydligt sätt. De artiklar som bedömts vara av 

medel kvalitet har lämnat någon enstaka fråga i granskningsmallen otydligt besvarad. 

För att en artikel ska klassas vara av låg kvalitet finns fler än en fråga otydligt besvarad.  
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5.4 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör forskningsetiska överväganden genomföras 

i samband med att man påbörjar en systematisk litteraturstudie. Detta gjorde vi genom 

att endast välja vetenskapliga studier som hade fått godkännande av en etisk kommitté 

eller där ett etiskt resonemang hade förts. Vi exkluderade inte heller några artiklar på 

grund av att deras resultat talar emot våra eventuella åsikter eller motiv. 

 

5.5 Dataanalys 
Axelsson (2012) beskriver att analysen av data börjar med en noggrann genomgång av 

alla artiklar för att få en uppfattning om dem. Vår analysprocess började enligt detta 

tillvägagångssätt, då vi var och en läste igenom materialet upprepade gånger, för att få 

en ökad förståelse för innehållet i artiklarna.Vi har i denna systematiska litteraturstudie 

sedan utgått från Forsberg och Wengströms (2008) beskriving av analysprocessen, då 

litteraturen bearbetas utifrån det syfte och frågeställningar vi har presenterat tidigare i 

studien. Vi ställde frågor till texterna och undersökte vad varje artikel svarade på 

respektive fråga. Frågeställningarna omvandlades sedan till rubriker, där studiernas svar 

på frågorna redovisades. Vi utgick från frågorna i problemformuleringen, vilka var:  

Vilken attityd har sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter gentmot patienter som 

lider av fetma? Kan attityderna ha några konsekvenser för omvårdnadens kvalité samt 

bemötandet av patienter som lider av fetma? Hur förhåller sig sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna till uppkomstmekanismer och patientens eget ansvar i relation 

till fetma? På vilket sätt förhåller sig sjuksköterskan professionell i mötet med patient 

som lider av fetma? Efter att ha identifierat på vilket sätt dessa frågor berördes i 

studierna sorterade vi in resultatet under kategorierna: Bemötande och förhållningssätt, 

synen på patienten som lider av fetma, attityd kopplat till sjuksköterskor och 

sjuksköterkestudenters egna BMI, syn på patientens ansvar och motivation samt oron i 

att vårda en patient som lider av fetma. Den rubriken innehållande BMI berörs 

egentligen inte i våra tidigare frågeställningar, men eftersom ett antal artiklar berörde 

ämnet på ett eller annat sätt så ansåg vi det relevant att belysa även det. 

 

6 Resultat  

6.1 Bemötande och förhållningssätt 

Sjuksköterskor upplevde att fetma var ett potentiellt svårt, obekvämt och känsligt ämne 

att diskutera med patienter (Brown & Thompsson, 2007; Jallinoja, Absets, Kuronen, 



  
 

8 

 

Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007).  En enkätundersökning inom primärvården 

visade dock på en annan inställning då 64,5% av 391 tillfrågade inte höll med om att det 

var obekvämt att diskutera viktfrågan med en patient som lider av fetma, och endast 

18,9% höll med om det påståendet. De övriga 16,6% förhöll sig neutrala i frågan 

(Brown, Stride, Psarou, Brewis & Thompson, 2007). Brown och Thompson (2007) 

beskrev att sjuksköterskor upplevde att det var kritiskt att säga till någon att de lider av 

fetma, så sjuksköterskan bör därmed vara försiktig med på vilket sätt han eller hon säger 

det. Sjuksköterskorna var ytterst noga med att inte verka dömande eller förolämpande 

(Brown & Thompson, 2007; Zuzelo & Seminara, 2006; Jallinoja et al. 2007; Jeffrey & 

Kitto, 2005). I Jeffrey och Kitto (2005) uttryckte sjuksköterskorna att det inte var upp 

till dem att döma en patient, deras uppgift var att ge dem den bästa möjliga vård och 

chans till tillfrisknad. Denna attityd styrktes även av Zuzelo och Seminara (2006), som 

beskrev att många av sjuksköterskorna betonade vikten av att inte särbehandla patienter 

med fetma, utan att ge dem precis samma, professionella, vård som de ger smalare 

patienter. Sjuksköterskor som saknade förberedelse och tillgång till specifika pm om 

hur man hanterar denna patientgrupp upplevde det dock som jobbigt att diskutera fetma 

med patienterna. Detta i större utsträckning än de som kände sig väl förberedda och 

hade tillgång till pm (Brown & Thompson, 2007). Det framkommer även att 

sjuksköteskor upplevde det som underlättande att ta upp ämnet fetma med patienter som 

uppgav viktproblem som huvudorsak till att ha sökt vård. Alternativt att fetma var 

relevant i relation till långvarig sjukdom, såsom diabetes (Brown & Thompson, 2007). 

 

En strategi var att använda sig av ett förmildrande ordbruk där sjuksköterskorna valde 

att fokusera på att prata om den generella hälsan i relation till vikt, snarare än att 

använda sig av ordet fetma. En anledning som motiverade den strategin var att 

sjuksköterskorna upplevde att patienten redan måste veta om att den är stor, så att 

påpeka att någon är fet rakt ut skulle bara vara elakt (Brown & Thompson, 2007). 

Zuzelo och Seminara (2006) visade att sjuksköterskorna var medvetna om goda 

kommunikationsstrategier, såsom att presentera sig vänligt, ett leende, samt att de i 

första mötet med patienten var noga med att vakta sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck 

för att undvika att såra patienten. Genom att använda sig av denna professionella 

hållning, att behandla patienterna med värme, värdighet och respekt undvek man att 

framstå som fördomsfull eller okänslig. Denna professionella hållning beskrivs även av 

Brown och Thompson (2007), där en sjuksköterska pekade på vikten av att vara öppen 
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och låta patienten uttrycka sig. Hon menade på att man måste visa att man som 

sjuksköterska är där för att hjälpa, inte för att invadera personens privatliv och tala om 

för denne vad han eller hon skulle göra och inte göra. 

 

En annan strategi som sjuksköterskorna upplevde underlättade att diskutera fetma med 

patienter var att istället för att själv vara den som dömde, skifta fokus till ett 

datorprogram eller en tabell. Det var då denna bedömning som klassade patienten som 

att ha fetma. På det sättet undvek sjuksköterskan att som person vara den som satte en 

etikett på patienten. Ytterligare ett sätt att gå tillväga var att visa sig själv som svag i ett 

annat område relaterat till livsstil. Detta för att visa patienten att man var äkta, alltså en 

människa precis som dem, snarare än att predika. Detta motiverades av att man i ett 

möte bedömer varandra och att man måste bryta ner dessa hinder för att kunna bygga 

upp en relation (Jallinoja et al. 2007). 

 

Sensitiviteten hos sjuksköterskan i bemötandet av patienter som lider av fetma, uppkom 

som en konsekvens av att det sågs som ett ökande fenomen. Även synen på att 

människor med fetma dömdes negativt utifrån samhället samt medvetenheten om vilka 

negativa hälso- och psykologiska effekterna fetma kunde medföra, sågs som en 

prediktor till att sensitiviteten kunde uppstå (Brown & Thompson, 2007). 

 

6.2 Synen på patienten som lider av fetma 
Känslan av att tycka synd om patienten med fetma uttrycktes i Zuzelo och Seminara 

(2006) då föreställningar fanns om att patienten skulle råka ut för diskriminering och 

drabbas av hån från omgivningen på grund av sin vikt. Även upplevelsen av att dessa 

personerna kom att få stå ut med och möta mycket, för att de inte är ”som alla andra”. 

Denna inställning yttrades även i Brown och Thompson (2007)  som att människor med 

fetma skulle uppfattas som annorlunda jämfört med resten av befolkningen, och 

förmodligen på ett mer negativt sätt. Detta skulle kunna ha en inverkan på bland annat 

självkänslan hos personen enligt sjuksköterskan (Brown & Thompson, 2007). Poon och 

Tarrant (2009) visade att majoriteten av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

upplevde att människor med fetma hade en låg självkänsla. Zuzelo och Seminara (2006) 

visade en neutral åsikt när det gällde sjuksköterskans upplevelse av att personer med 

fetma skulle sakna självförtroende samt ha en svag självkontroll. De visade 

föreställningar om att patienter med fetma skulle uppleva sin situation som pinsam, inte 



  
 

10 

 

minst när det handlade om speciell utrustning som måste finnas tillgängligt på grund av 

patientens storlek.  

 

Enligt Poon och Tarrant (2006) upplevde sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

patienter med fetma som personer som saknade viljestyrka, hade svag uthållighet samt 

att de sågs som oattraktiva, slöa, lata, formlösa och inaktiva. De sågs även som 

individer som gillade mat. Enligt Poon och Tarrant (2006) fanns en skillnad mellan 

sjuksköterskans attityd och sjuksköterskestudentens attityd gentemot patienter med 

fetma. Det man kunde se var att sjuksköterskan hade en mer negativ attityd. En 

beräkning av medelvärdet utifrån 198 sjuksköterskor visade på att sjuksköterskorna 

klassades som att ha vad studien kallar för fettfobi, vilket studenterna inte uppnådde. Å 

andra sidan visade ett associationstest i Waller, Lampman och Lupfer-Johnson (2012) 

mätt på sjuksköterskestudenter att det tog längre tid att associera positiva attribut 

gentemot överviktiga och personer med fetma, och snabbare att associera negativa 

attribut gentemot dessa. Associationstestet innebar att bilder på överviktiga och 

personer med fetma kontra normalviktiga visades för sjuksköterskestudenter. 

Reaktionstiden för negativ association gentemot överviktiga låg på 1075 millisekunder, 

jämfört med 1350 millisekunder vilket var tiden för att istället associera positivt mot 

överviktiga och personer med fetma. Testet inkluderade även bilder som visade objektet 

i en medicinsk kontext kontra icke medicinsk kontext. Även här sågs en skillnad på 

reaktionen tidsmässigt, då objektet associerades med negativa attribut snabbare i en icke 

medicinsk kontext än i en medicinsk (Waller et al. 2012). 

 

6.3 Attityd kopplat till sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 
eget BMI 

Sjuksköterskor medverkande i Jeffrey och Kitto’s (2005) studie identifierade och 

relaterade övervikt och fetma till BMI – body mass index. Detta mätinstrument är 

endast ett biomedicinskt sätt att mäta hälsa och sjukdom och tar inte hänsyn till 

känslomässiga, psykosociala och andliga aspekter inom omvårdnaden. I Jeffrey och 

Kitto (2005) uttrycktes en bred syn, då helheten lyfts fram genom att beskriva 

upplevelsen av fetman relaterat till obehag gentemot sig själv. Detta är en faktor i 

avgörandet om en patient lider av fetma eller inte. De syftade på att man kan lida av 

fetma utan att själv anse sig ha det samt normalviktig men att ändå uppleva att man lider 
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av fetma. En annan syn på helheten som framkom var att fetman påverkade patientens 

liv utifrån många olika aspekter, från sociala kontakter till behandling i samhället.  

 

En negativ attityd gentemot vuxna patienter med fetma kunde kopplas samman med de 

sjuksköterskor som hade ett BMI på 18,5-29,9. Man såg att en ökning, från negativa till 

positiva attityder mot personer med fetma skedde ju högre BMI sjuksköterskorna själva 

hade. Som exempel; den sjuksköterskan med högst BMI visade på en mer positiv attityd 

än de övriga (Gujral, Tea och Sheridan, 2011).  Detta styrks i Brown et al. (2007) där de 

beskriver att sjuksköterskor med högre BMI var mindre benägna att ha en negativ 

uppfattning av fetma, samt genom Poon och Tarrant (2009) där normalt BMI relaterades 

till negativa attityder. Där genomfördes en jämförelse mellan sjuksköterkor och 

sjuksköterskestudenters inställning till BMI, varvid man kom fram till att de 

sjuksköterskor och studenter som hade ett normalt BMI visade sig ha mera negativa 

attityder gentemot patienter med fetma, än de med högt BMI (Poon & Tarrant, 2009). 

 

Brown och Thompson (2007) visar på både för och nackdelar med att som 

sjuksköterska själv ha ett högt BMI. Sjuksköterskor med högt BMI kunde känna 

starkare empati gentemot överviktiga patienter genom att de kunde relatera till dem på 

ett personligt plan. De gav råd baserade på personliga erfarenheter, vilket användes i 

större utsträckning än att utgå ifrån råd baserade på forskningsresultat. I artikeln 

framkom åsikter, som uttryckte att man kunde dra nytta av sin övervikt genom att 

använda det som ett verktyg i mötet med patienter med fetma. Som sjuksköterska har 

man då större erfarenhet av vad patienten går igenom, man blir säkrare i att ge råd, då 

råden bygger på egna erfarenheter. Det kunde också leda till att patienten kände empati 

gentemot sjuksköterskans övervikt, en känsla av att klara det tillsammans och genom 

det få kraft att kämpa ytterligare som patient (Brown och Thompson, 2007). 

 

En annan sjuksköterska upplevde genom respons från patienter att omhändetagandet 

kunde ske på ett snällare sätt när det tillhandahölls av en sjuksköterska med högre BMI 

snarare än från en sjuksköterska med lågt BMI (Poon & Tarrant, 2009). De visade också 

en annan attityd hos sjuksköterskorna genom att de sjuksköterskor med högt BMI kunde 

ses som mer kritiska och dömande gentemot personer med fetma än de med lågt, detta 

eventuellt för att dessa var mer självkritiska samt visade en större öppenhet att diskutera 

ämnet. Uttryck som att sjuksköterskan med högt BMI kanske skulle upplevas och ses 

som en bättre förebild om den istället varit smal som sjuksköterska lyftes fram (ibid). 
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När det gäller sjuksköterskor med lågt BMI, visar det sig att de var mer försiktiga med 

att tillämpa egna erfarenheter på patienten, även med kommentarer som kunde tas som 

kritik mot personer med fetma. Känsligheten kring fetman ökade med en större oro för 

att själv verka sakna autentisk erfarenhet och empati. Detta sågs i Poon och Tarrant 

(2009) som en uppfattning av sjuksköterskorna, men visades också genom kliniska 

erfarenheter. En sjuksköterska beskrev att patienter kommenterade och poängterade att 

om en sjuksköterska själv inte var överviktig, eller tidigare inte haft problem med vikten 

kunde hon eller han inte förstå patientens situation. 

 

6.4 Syn på patientens ansvar och motivation 
Sjuksköterskornas attityd gentemot orsakerna till fetma och graden av eget ansvar hos 

patienten varierade (Brown & Thompson, 2007; Zuzelo & Seminara, 2006; Brown et al. 

2007). I en studie som omfattade 161 sjuksköterskor ansåg däremot hela 95 % att 

patienten själv måste acceptera ansvaret när det gällde livsstilsrelaterade beslut 

(Jallinoja et al. 2007). Vidare visade studien att en majoritet av sjuksköterskorna (77% 

svarade alltid och 17% svarade nästan alltid) upplevde att patientens ovilja över att göra 

en förändring var ett väsentligt hinder till behandling. Upplevelsen av att patientens 

tillstånd skulle bero på otillräcklig kunskap hos patienten erhölls endast av 19% av de 

tillfrågade. Respondenterna i Brown och Thompson (2007) studie visade stor 

medvetenhet om vad som kunde orsaka fetma, såsom miljöfaktorer, medias påverkan, 

tillgång på mat, samt social och ekonomisk status. Attityden var att balansera fokus 

mellan faktorer som är patientens eget ansvar och de som låg bortom patientens kontroll 

(Brown & Thompson, 2007). I Brown et al. (2007) som omfattade 392 st sjuksköterskor 

redovisades dock att miljöfaktorer, som var av patienten opåverkbara, upplevdes endast 

av 8,7 % vara orsaken till fetma, medan 48,2% inte höll med om detta och 35,2% 

förhöll sig neutrala i frågan. Att förhålla sig neutralt, alltså att se både det personliga 

ansvaret hos patienten men samtidigt de opåverkbara faktorerna upplevdes av vissa 

sjuksköterkor svårt, då vissa respondenter återkom till betydelsen av valet av livsstil 

relaterat till fetma. Sjuksköterskorna uttryckte att ansvaret låg i att man själv valde vad 

man åt och att man själv valde en slags livsstil (Brown & Thompson, 2007).  Detta 

stärktes av Zuzelo och Seminara (2006) där ett medelvärde av sjuksköterskornas 

attityder visade att majoriteten höll med om att fetma kunde förebyggas genom 

självkontroll, att de flesta feta patienter gör dåliga matval, samt att de flesta kan gå ner i 
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vikt om de förändrar sina matvanor. Däremot varierade svaren i hög grad vad gällde 

huruvida viktnedgång endast handlade om att förändra sin livsstil (Zuzelo & Seminara, 

2006).  

 

Några sjuksköterskor upplevde frustration vad gällde följsamhet och motivation hos 

patienten (Brown & Thompson, 2007; Zuzelo & Seminara, 2006; Jeffrey & Kitto, 

2005). En sjuksköterska gav uttryck för att denna frustration uppstod som följd av den 

känslighet som fanns när man pratade om fetma. Hon uttryckte att en patient sa till 

henne att han bara ätit frukt och grönsaker, men ändå inte gått ner i vikt. Hon beskrev då 

att det är svårt att säga rakt ut till någon att man inte tror på vad personen säger. Hade 

han gjort det han sa, så hade han gått ner i vikt (Brown & Thompson, 2007). En annan 

typ av frustration bland sjuksköterskorna grundades i ambivalens vad gällde 

upplevelsen av patientens motivation.  Uttryck som att ”ja, de vill förändras, men de tar 

gärna den enkla utvägen”, eller, ”vissa patienter behöver verkligen gå ner i vikt, men de 

fortsätter äta som vanligt.”(Brown & Thompson, 2007) Denna typ av beskrivning 

återkom i Jeffrey och Kitto’s (2005) artikel, där attityderna hos sjuksköterskor på en 

bariatrisk avdelning undersöktes. Frustrationen grundade sig över att patienterna hade 

låtit sig hamna i situationen och inte sökt hjälp tidigare. 

 

6.5 Oro i att vårda en patient som lider av fetma  
Sjuksköterskorna uppgav oro över att kunna ge rätt vård till patienterna med fetma 

(Zuzelo & Seminara, 2006). De sjuksköterskor med mindre erfarenhet ansåg sig oftare 

ha god kompetens när det gällde livsstilsrådgivning än de med mer erfarenhet (Jallinoja 

et al. 2007). Samtidigt som sjuksköterskorna uppgav oro över att kunna ge rätt vård var 

de medvetna om det unika vårdbehov som fanns för den specifika patientgruppen. Det 

kunde handla om att göra det så bekvämt som möjligt för patienten, underlätta för 

mobiliteten med rätt utrustning, såsom anpassad säng samt bedöma behovet av hjälp. En 

annan oro sjuksköterskorna kände grundade sig i hur överväldigande 

omvårdnadsbehoven kunde vara. Dessa var till exempel tänkbara problem till följd av 

fetman, såsom diabetes, artrit och sömnapné. Några sjuksköterskor var också oroade 

gällande patientens egenvård och hygien (Zuzelo och Seminara, 2006). 

 

Oron över att skada sig själv genom att dra på sig eventuellt rygg- och knäskador vid 

hantering av patienter som lider av fetma uttrycktes i Zuzelo och Seminara (2006). De 
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visade utsagor från sjuksköterskor som vittnar om flera ryggskador på grund av bristen 

på assistans och lämplig utrustning. Patienter med fetma som krävde omfattande vård 

förknippades med just hårt fysiskt (Poon & Tarrant, 2009; Zuzelo & Seminara, 2006) 

och psykiskt arbete (Zuzelo & Seminara 2006). Enligt Zuzelo och Seminara (2006) 

uppgav några sjuksköterkor att de upplevde fruktan över att vårda patienter med fetma. 

De förutsåg ett tungt fysiskt och tidskrävande arbete tillsammans med emotionell 

påverkan. Detta kan jämföras med Poon och Tarrant (2009) där sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter inte såg patienter med fetma som mer krävande än andra, samt 

att majoriteten av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenten inte förknippade vård 

denna patientgrupp med stress. (Poon & Tarrant, 2009; Zuzelo & Seminara, 2006) 

Däremot visade Jallinoja et al. (2007) att hälften av sjuksköterskorna upplevde sig ha ett 

för stressigt schema för att kunna ha tid att sätta sig in i patienternas livssituation.  

 

Attityder som en oangenäm känsla eller att bli äcklad av att vårda patient med fetma 

förekom inte hos majoriteten av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter (Poon 

&Tarrant,2009; Zuzelo & Seminara ,2006). Dock sågs i Jallinoja et al. (2007) att 

sjuksköterskor oftare kände sig illa till mods när de ingrep i en situation rörande 

patientens vikt, än vad läkarna kände. 

 

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  
Vi använde oss av vad vi ansåg vara relevanta sökord gentemot vårt syfte. Samma 

artiklar återkom i de sökmotorer vi använde, detta tolkar vi som att vi med hjälp av 

sökorden har täckt av vårt område väl. För att öka mängden material hade vi kunnat 

bredda syftet genom att inkludera begreppet övervikt; overweight. Detta för att få 

överblick över en större patientgrupp. Hade vi dessutom i vårt syfte valt att inkludera all 

vårdpersonal snarare än endast sjuksköterskan och sjuksköterskestudenter skulle 

möjligtvis en större mängd forskning funnits, samt gett en inblick i hur attityder 

gentemot denna patientgrupp är överlag inom sjukvården, då alla professioner i vården 

bedriver omvårdnad mer eller mindre.  

 

Vi har båda, i samma utsträckning, varit delaktiga i alla delar av arbetsprocessen, vilket 

vi anser var en styrka. Vi utgick från urvalsprocessen i Forsberg och Wengström (2008) 

där bland annat ett steg innebär att välja ut relevanta titlar, läsa abstrakt och där efter 
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göra ett urval av vilka studier som ska inkluderas. Vi läste sedan de utvalda studierna i 

fulltext, samt utförde en kvalitetsgranskning, i enlighet med Forsberg & Wengströms 

(2008) urvalsprocess. Vi arbetade båda på vart sitt håll för att sedan diskutera vad vi 

kommit fram till vad gällde inklusion eller exklusion av en studie. Vi upplevde detta 

som ett fördelaktigt arbetssätt då vi fick diskussionsunderlag och en fördjupande 

argumentation vad gällde studierna. Ett gemensamt beslut togs sedan om att inkludera 

eller exkludera de funna artiklarna. För att inte felaktigt exkludera studier som innehöll 

användbar data exkluderades inte de med oklart, eller eventuellt flera perspektiv innan 

vi läste artikelns abstrakt eller fulltext. För att vara konsekventa gentemot vårt syfte 

hade vi i de artiklar som tog upp fler perspektiv, som till exempel läkare och 

sjuksköterskor endast inkluderat de delar som berör sjuksköterskans eller 

sjuksköterskestudentens perspektiv. Vi valde att inkludera sjuksköterskestudenters 

perspektiv i studien eftersom vi ansåg det relevant då sjuksköterskestudenter är blivande 

sjuksköterskor och jämförelser kan göras mellan grupperna. 

 

Sex kvantitativ och två kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. Användning 

av både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan anses vara positivt då flera olika 

perspektiv av syftet kan komma att belysas (Forsberg & Wengström, 2008; Axelsson, 

2012). Axelsson (2012) beskriver en blandning av ansatser som fördelaktigt, särskilt 

inom hälsoområdet. Likt Forsberg och Wengström (2008) uppger Axelsson (2012) att 

man då kan studera problemet ur olika perspektiv, vilket underlättar att förstå 

verkligheten. 

 

Ett av våra inklusionskriterier var att studierna inte skulle vara äldre än 10 år. Detta för 

att vi ville ha så aktuell forskning som möjligt. Detta stöds av Forsberg och Wengström 

(2008) som skriver att en systematisk litteraturstudie bör ha fokus på aktuell forskning. 

Vi upptäckte i vår manuella sökning att mycket forskning rörande vårt syfte var äldre än 

10 år. Vi fick genom detta upplevelsen att en viss avsaknad av ny forskning gällande 

sjuksköterskan och sjuksköterskestudenters attityder mot fetmapatienter råder. Detta 

kan tyckas märkligt då övervikt och fetma ständigt ökar, därmed bör möten mellan 

sjuksköterskan och patienter med fetma öka. I takt med denna ökning borde attityder 

ständigt förändras. Men kanske är det mindre aktuellt att forska kring fetma då det blir 

en vanligare fenomen som accepteras mer och mer, på gott och ont.  
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Tillräckligt med studier av god kvalité är en förutsättning för en litteraturstudie. Dessa 

artiklar ska utgöra ett underlag för bedömning och slutsatser (Forsberg & Wengström 

2008). Vi har i vår studie valt att inkludera en artikel som bedömdes vara av låg 

kvalitet. Detta motiverar vi med att trots att vissa frågor i granskningsmallen endast 

delvis kunde besvaras eller var otydligt beskrivna så var vårt personliga 

ställningstagande att artikeln ändå höll tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i vår 

studie. Vi anser att även om vissa brister fanns så var artikeln vetenskaplig och relevant 

för vårt syfte. Att en artikel med låg kvalitet har inkluderats skulle kunna ses som en 

svaghet i studien. Med våra inklusions- och exklusionskriterier fanns det som ovan 

nämn begränsat med studier men vi anser att de åtta valda studierna var tillräckligt för 

att  utforma ett resultat.  

 

Grad av överförbarhet kan tolkas utifrån Forsberg och Wengström (2008) som 

resultatets förmåga att generaliseras till en större population. De inkluderade studierna 

har sitt ursprung från Finland, Kina, Storbritannien, Australien och USA. Sett ur ett 

sjuksköterskeperspektiv anser vi att överförbarheten är god, då fenomenet fetma ökar 

över hela världen (World Health Organisation, 2013). Likt Sverige sker en ökning av 

fetma även i de länder varifrån forskning i litteraturstudien bedrivits. Därför är dessa 

resultat överförbara till Sverige, då gemensamt för dessa sjuksköterskor är att de i större 

utsträckning möter feta patienter inom vården. När det gäller trovärdigheten på vår 

systematiska litteraturstudie anser vi den som god då vi belyst både skillnader och 

likheter i studiernas resultat samt att vi utförde och redovisade arbetet på ett 

systematiskt sätt med förankring i metodlitteratur.   

 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa attityder hos sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter gentemot patienter som lider av fetma. Resultatet delades in 

i kategorierna bemötande och förhållningssätt, synen på patienten som lider av fetma, 

attityd kopplat till sjuksköterskor och sjuksköterkestudenters egna BMI, syn på 

patientens ansvar och motivation samt oron i att vårda en patient som lider av fetma. 

Resultatet visade olika syner på om fetma var ett obekvämt ämne att diskutera med 

patienten eller inte. Majoriteten av sjuksköterskor var dock noga med att inte framstå 

som dömande eller förolämpande i mötet med patienten med fetma (Brown & 

Thompson, 2007; Zuzelo & Seminara, 2006; Jallinoja et al. 2007; Jeffrey & Kitto, 
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2005). Många sjuksköterskor uttryckte oro i vårdandet av denna patientgrupp, som 

bland annat omfattade kompetensen i att ge livsstilsrådgivning (Jallinoja et al. 2007) 

och de omfattande omvårdnadsbehov som denna patientgrupp hade (Zuzelo och 

Seminara, 2006). 

 

I denna diskussion behandlas de resultat vi ansåg vara de mest utmärkande och som 

väckt reaktioner hos oss. De ämnen som vi valde att belysa i diskussionen redovisas 

under rubrikerna: Bemötande och förhållningssätt, attityd kopplat till sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters eget BMI samt attityder gentemot patientens eget ansvar och 

motivation.Vi valde Joyce Travelbee's omvårdnadsteori som teoretisk referensram då 

det är en teori som inriktar sig på sjuksköterskans förhållningssätt, samt behandlar 

mellanmänskliga relationer i omvårdnaden. Detta fann vi relevant gentemot syftet då vi 

ansåg att sjuksköterskans attityd kan komma att påverka bemötandet och omvårdnaden 

av patienten. 

 

7.2.1 Bemötande och förhållningssätt 

Vissa sjuksköterskor upplevde att fetma var ett obekvämt och svårt ämne att diskutera 

med patienten (Brown & Thompsson, 2007; Jallinoja, Absets, Kuronen, Nissinen, Talja, 

Uutela och Patja, 2007), medan andra inte tyckte det (Brown et al. 2007). Denna 

varierande attityd stärks av en litteraturstudie av Brown (2005) som beskriver 

sjuksköterskors ambivalens till att ta upp eller angripa viktaspekten med patienter.  

Resultatet visar att sjuksköterskorna var rädda att framstå som förolämpande, dömande 

(Brown & Thompson, 2007; Zuzelo & Seminara, 2006; Jallinoja et al. 2007; Jeffrey & 

Kitto, 2005) och predikande (Brown & Thompson, 2007). Travelbee beskrev 

kommunikation som antingen något som lindrade eller förvärrade patientens ensamhet 

(Kirkevold, 1994). Om patienten märkte ett hinder från sjuksköterskan, skulle detta 

möjligtvis kunna resultera i att patienten också upplevde att samtalsämnet blev knepigt. 

Man skulle då igenom sin egen inställning som sjuksköterska ha projicerat känslan av 

obehag till patienten och ämnet berörs endast ytligt eller uteblir helt. Detta skulle då 

kunna leda till att patienten som har vänt sig till sjuksköterskan, både som profession 

och som människa, istället blir ensam med sina tankar och rädd för att dela med sig. 

Dahlberg & Segesten (2010) benämner detta som ensamhet i vården, då en lidande 

människa i behov av vård vänder sig till sjuksköterskan och blottar sitt behov av stöd 

och hjälp. Blir man istället lämnad med sin oro och känner sig osedd, får ensamheten en 

större slagkraft, på grund av utsattheten. Travelbee (Kirkevold, 1994) beskrev lidande 
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som något som alla människor någon gång upplever och att sjuksköterskan bör förhålla 

sig till patientens upplevelse av lidande, snarare än sin egen. Baggens och Sandén 

(2009) menar att lidande kan uppfattas som något högst privat inom en människa. Dock 

kan lidande ofta kopplas samman med andra människor genom påverkan på det 

vardagliga livet. Lidande kan därför ses som något som kan delas med andra, både i 

sociala sammanhang och inom vården. Lidandet kan både bekräftas, respekteras, 

betvivlas och förminskas av sjuksköterskan (Baggens & Sandén, 2009). Om 

sjuksköterskan utgår från sin föreställning att patienten lider, om så inte är fallet, 

bekräftas då ett lidande utifrån sjuksköterskans upplevelse? Föreställningar hos 

sjuksköterskan i form av att patienten upplever sig som dömd eller obekväm i att prata 

om fetma tror vi kan skapa  hinder i mötet och därmed omvårdnaden. 

 

7.2.2 Attityd kopplat till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters eget BMI 

Resultatet visade att positiv attityd gentemot feta patienter växte ju mer överviktig 

sjuksköterskan själv var (Gujral, Tea och Sheridan, 2011; Brown et al. (2007; Poon & 

Tarrant, 2009). Vi resonerade kring att detta skulle kunna bero på att en känsla av 

gemenskap och empati uppstår då sjuksköterskan och patienten kan relatera till 

varandra. Travelbee (Kirkevold, 1994) beskrev empati som ett deltagande i och 

förståelse för meningen av den andres sätt att tänka och känna, samtidigt som man är en 

självständig individ. Empati är ett av stegen i Travelbee's interaktionsfaser, som tillslut 

resulterar i den mellanmänskliga relationen. Nästa steg i interaktionen är sympati och 

beskrevs av Travelbee som ett resultat av empatifasen. I denna fas tar sjuksköterskan del 

i patientens lidande och känner medkänsla (Kirkevold, 1994). Vi tänker oss att mötet 

med en överviktig sjuksköterska kan underlätta att inleda en relation, just på grund av 

att man kan relatera till varandra, då båda är överviktiga. Travelbee (Kirkevold, 1994) 

beskrev en ömsesidighet mellan sjuksköterska och patient. Detta leder till 

mellanmänskliga relationer, som enligt Travelbee bara kan uppstå mellan två människor 

utan de fastställda rollerna som sjuksköterska och patient (Kirkevold, 1994). Kanske 

uppstår lättare de mellanmänskliga relationerna mellan en överviktig sjusköterska och 

en patient med fetma på grund av att de lättare kan se varandra utanför ”rollerna”, då de 

utanför ”rollerna” hamnar på ett jämlikt plan och synen på ”du och jag” istället blir” vi”. 

Är sjuksköterskan själv smal alternativt normalviktig kanske empati är svårare att 

uppnå. Jallinoja et al. (2007) visade dock på ett sätt att hantera detta, vilket gick ut på att 

visa egna svagheter i något område relaterat till livsstil, och därigenom kunna ”riva 

murar” och bygga upp en relation. Om vårdaren kan vara personlig, bejaka sin egen stil 
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och vara sig själv så kan patienten i sig uppnå en känsla av stabilitet, säkerhet och 

trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010)  Då man som vårdare ha hittat sin personliga 

stil,som utformats och uppnåtts genom erfarenheter och kunskap klarar vårdaren av att 

röra sig även i ”okända” sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Vi tänker oss att relationen kanske försvåras om sjuksköterskan själv hade ett lågt eller 

normalt BMI. Patienten kan då sakna en direkt känsla av att empati och förståelse från 

sjuksköterskan. Kanske är det så att det tar längre tid att skapa en förtroendefull relation 

med en patient med fetma om man har lågt eller normalt BMI som sjuksköterska? 

Kanske måste sjuksköterskor med lägre BMI arbeta mer verbalt för att få patienten 

bekväm i deras relation och för att empatin ska bli synlig i vårdrelationen. Kanske 

skulle patienten kunnat känna ett bristande förtroende hos den smala sjuksköterskan 

genom upplevelsen att sjuksköterskan inte kan sätta sig in i dennes situation. Han eller 

hon vet inte hur det är att ha fetma, så hur skulle hon eller han kunna hjälpa den feta 

patienten? Poon och Tarrant (2009) beskriver att patienter upplevde att sjuksköterskor 

som inte själva haft problem med vikten inte kan förstå hur svårt det är. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att vårdaren vet vad det generellt sett innebär att ha en sjukdom, 

men de poängterar att det enbart är individen som vet hur det är att ha den specifika 

sjukdomen för just henne eller honom. Brown och Thompson (2007) beskrev en 

professionell hållning som yttrade sig i att sjuksköterskan skulle vara öppen och låta 

patienten uttrycka sig, samt att man skulle visa att man är där för att hjälpa, snarare än 

att invadera patientens privatliv och tala om för denne hur han eller hon ska göra. Vi 

tänker oss att vara överviktig sjuksköterska också skulle kunna orsaka en annan 

upplevelse hos patienten, då det skulle kunna medföra att patienten uppfattar att 

sjuksköterskan skulle ha brist på kunskap, alternativt inte lever som hon eller han lär. 

Vilket skulle kunna leda till att patienten får ett minskat förtroende för sjuksköterskan. 

Detta beskrivs i Poon och Tarrant (2009) genom att sjuksköterskan hade uppfattats som 

en bättre förebild om hon eller han vore normalviktig. 

 

7.2.3 Attityder gentemot patientens eget ansvar och motivation 

Attityder som gällde eget ansvar och motivation hos patienterna visade sig vara 

ambivalenta (Brown & Thompson, 2007). Sjuksköterskor var väl medvetna om vad som 

kunde orsaka fetma. Orsaker som miljö, familjehistoria och socioekonomisk status 

nämndes (Brown & Thompson, 2007). Sjuksköterskorna identifierade dessa tänkbara 

orsaker samtidigt som de återkom till det egna ansvaret hos patienten. De upplevde att 
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en förutsättning till förändring är att patienten har en egen vilja att förändra sin 

situation, med andra ord skulle patienten själv kunna vara ett hinder (Brown & 

Thompson, 2007; Zuzelo & Seminara, 2006). Detta styrks av en litteraturstudie av 

Brown (2006) som visar att sjuksköterskor upplevde att fetma till viss del orsakades av 

påverkbara faktorer och att patienter saknade motivation till förändring, vilket kunde 

tolkas som en lathet hos patienten. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att den som 

vårdar måste veta om det finns ett behov av och en vilja till förändring, samt på vilket 

sätt individen själv vill att livsstilsförändringen ska ske. Baggens och Sandén (2009) 

beskriver att fördelaktigt kan vara att hitta ett gemensamt fokus, då båda parterna fångar 

varandras uppmärksamhet och genom det visar att de är inriktade på samma sak. Här är 

det varken endast vårdare, i detta fall sjuksköterskan, eller endast patienten som är 

expert på situationen. Det handlar snarare om ett samspel mellan sjuksköterskan och 

patienten, där bådas expertkunskaper bejakas och respekteras (Dahlberg & Segesten, 

2010).  Vi tänker oss att en del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete innebär att hjälpa 

patienten att finna motivation. Detta måste dock ske med hänsyn till patienten, så att de 

stöttande orden inte istället blir påträngande.  

 

Jallinoja et al. (2007) stärkte att oviljan hos patienten kunde ses som ett hinder i 

behandlingen, snarare än okunskapen om riskerna. Vi tror att även om patienten har 

kunskap om riskerna så befinner dem sig i en situation i behov av stöd och vägledning. 

Vi anser att informationen därför inte bara bör ha fokus på eventuella risker, utan utgå 

från individens situation och mål. Genom information skapas en relation mellan 

sjuksköterskan och patienten, dessutom kan detta leda till en delaktighet där båda 

parterna arbetar tillsammans mot en förändring (Baggens & Sandéns, 2010; Eldh, 

2009). Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver ett starkt samband 

mellan information, delaktighet och behandlingsresultat. De tar även upp att 

information borde ”omvandlas” till ett vårdande samtal, en dialog (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Brown och Thompson (2007) tar upp frustrationen hos sjuksköterskan 

om att patienten vill förändras men inte förmår göra det. Detta kan ses som att patienten 

är oföljsam. Men varför är patienten det? Hansson, Scherman och Runesson (2009) 

beskriver begreppet följsamhet som något negativt, då meningen inte nödvändigtvis är 

att patienten ska göra precis som sjuksköterskan säger, utan snarare att mötet ska bli en 

kunskapsbildande situation, med mål att förändra sitt sätt att se på saker. 

Kunskapsbildande innebär här att man börjar reflektera över varför man gör som man 
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gör i relation till den kunskap man har (Hansson, Scherman & Runesson, 2009). 

Travelbee (Kirkevold, 1994) poängterar att patienten är unik, vi tänker oss att för att 

hjälpa en patient till förändring måste man se det unika i personen och dennes situation.  

Kanske finns det inte bara en vinnande strategi, utan strategin bör utformas helt 

individuellt efter patientens situation och mål.  

 

7.2.4 Kliniska implikationer samt förslag på fortsatt forskning 

Vi upplevde i genomförandet av denna litteraturstudie att en viss brist på ny forskning 

gällande sjuksköterskans attityder gentemot patienter med fetma fanns. Fetma ökar 

successivt i världen och även i Sverige (World Health Organisation, 2013), och därmed 

tror vi att sjuksköterskor allt oftare kommer möta patienter som lider av fetma i en 

vårdkontext. Att se patienten med fetma som oattraktiv, slö och lat samt att gå in med 

en inställning att det är synd om dessa patienter inom vården (Poon & Tarrant, 2006; 

Zuzelo & Seminara, 2006) anser vi är önskevärt att minimera på grund av att det kan 

komma att påverka omvårdnaden. God hälsa och vård ska ske på lika vilkor för hela 

befolkningen enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997:142). I Zuzelo och Seminara 

(2006) betonar sjuksköterskor att den feta patienten ska få samma, professionella vård 

som den smala patienten. Vilket stärks i hälso- och sjukvårdslagen vars mål är att vårda 

med respekt för alla människors lika värde samt för den enskilda människans värdighet 

(SFS 1997:142).  

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av att vara medveten om sin 

förförståelse, vilket kan kopplas till att vara medveten om sina attityder. Vi upplever 

denna litteraturstudie som kliniskt relevant då en ökad medvetenhet om attityder kan 

förbättra bemötandet och omvårdnaden av denna patientgrupp. Genom att ständigt 

belysa och utforska sjuksköterskans attityd gentemot patienter som lider av fetma 

kanske en medvetenhet om attityder uppnås i högre grad. Därför tycker vi att 

sjuksköterskans attityder gentemot patienter med fetma är ett relevant ämne att ständigt 

bedriva forskning om, då fenomenet fetma ökar och kan i sin tur medföra en ständig 

utveckling av just attityder. För att få en insikt i hur sjuksköterskans attityder faktiskt 

speglar sig i mötet med feta patienter så skulle vidare forskning kunna utgå från ett 

patientperspektiv. 
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8 Slutsatser  
Vårt resultat visade på både positiva och negativa attityder gentemot patienter med 

fetma. Trots att vissa föreställningar fanns om att patienter med fetma skulle vara 

annorlunda, omotiverade och till en viss del själva ansvariga för sin situation fanns även 

en mängd positiva attityder i omvårdnaden av en patient som lider av fetma. Dem 

positiva attityderna yttrade sig i att majoriteten av sjuksköterskor var väldigt noggranna 

med att framstå som professionella och vårdande i mötet med patienten och inte 

dömande eller elaka. Ett annat fynd var att många av sjuksköterskornas attityder 

grundade sig i empati för patienten. Vissa upplevde en oro i att vårda en patient som 

lider av fetma, vilket kunde grunda sig i föreställningar om att det skulle vara synd om 

patienten eller att denna upplever sin situation som pinsam och jobbig. En personlig 

slutsats vi drog var att sjuksköterskor i studierna i grund och botten hade, precis som 

alla människor, en attityd eller inställning, men de visade samtidigt en medvetenhet om 

orsaker både inom och bortom patientens egen kontroll.  
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Bilaga 1 kvalitetsgranskning kvalitativa studier 

Mall för kvalitetsgranskning (Forsberg och Wengström (2008). 

 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja Nej 

 

 

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions-och inklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

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

 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (Ålder, kön, socialstatus samt annan relevant demografisk bakgrund.) 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

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

Ja Nej 

Beskriv: 

 

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

Beskriv: 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

Observationer 

Video-/Bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlad (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade? 

 

Ange om: 

Teman är utvecklade som begrepp 
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Det finns episodiskt presenterade citat 

De individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja Nej 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? 

Ja Nej 

 

Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja Nej 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av orginaldata, summering av data 

medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja Nej 

 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja Nej 

 

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Ja Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

 

Finns risk för bias? 

Ja Nej 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej 
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Bilaga 2 kvalitetsgranskning kvantitativa studier 

Förslag på frågor till granskning av kvantitativa studier (Friberg, 2012). 
 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

Hur är metoden beskriven? 

 

Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive inklusionskriterier)? 

 

Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

 

Vad visar resultatet? 

 

Vilka argument förs fram? 

 

Förs det några etiska resonemang? 

 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet? 

 

Sker återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 



  
 

 

Bilaga 3 Databassökning 

 

Cinahl 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

fulltext 

Inkluderade i 

studien 

1 Attitude to 

obesity 

19 19 9 2 1  

2 Obesity+/PF 238 - - - - 

3 Attitude of 

health personnel 

+ 

8609 - - - - 

4 Nurs* 42761 - - - - 

5 2 + 3 12 12 5 3 - 

6 1 + 4 14 14 9 4 (1) 2  

(+ betyder att vi har använt oss av explode. PF är en subheading som betyder psychosocial factors) 

 
Pubmed  

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

fulltext 

Inkluderade 

artiklar i studien 

1 Obesity [Mesh] 

(Psychology) 

2404 - - - - 

2 Attitude of health 

personnel [Mesh]  

19782 - - - - 

3 1+2 115 115 46 10 0 

4 Nurs* 64595 - - - - 

5 Attitude [Mesh] 59705 - - - - 

6 1+4+5 139 139 26 10 (1)3,4,5,6, 7 

 



  
 

II 

 

 

 

 

 

Psychinfo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Sökord  Antal träffar Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

fulltext 
Inkluderade i 

studien 

1 Attitude of 

obesity 

145 - - - - 

2 Nurs* 35026 - - - - 

3 1+2 17  17 7 7 8, (1)(3)(4)  

4 Obesity 

(Attitdue 

toward) 

49  49 16 4 (8) 

5 4+2 5 5 3 3 (8) 



  
 

III 

 

 

Bilaga 4 Artikelmartris  

 
Nr Författare, år, 

land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

1 Poon, M-Y., & 

Tarrant, M. 

2008. Kina 

Obesity: attitudes 

of undergraduate 

student nurses 

and registered 

nurses 

Att undersöka 

sjuksköterskestudenter 

och sjuksköterskors 

attityder gentemot 

personer med fetma 

och mot hanteringen av 

patienter som lider av 

fetma. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

Ett frågeformulär, 

bestående av 'The 

Fat Phobia Scale, 

The Attitudes   

Towards Obese 

Adult Patients 

Scale, samt en 

demografisk 

profil. 

352 

sjusköterske-

studenter och 

199 

sjuksköterskor. 

Skalorna visade på ganska 

neutrala attityder gentemot 

patienter med fetma. 

Sjuksköterskor hade mer 

fetma-fobi och negativa 

attityder än studenterna. De 

flesta medverkande beskrev 

överviktiga som långsamma, 

oattraktiva etc. 

HÖG 

 
2 Jeffrey, C,A 

& Kitto, S. 

2006 

Australien 

Struggling to care: 

Nurses' perception of 

caring for obese 

patients in an 

Australian bariatric 

ward 

Utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

omvårdnad av 

patienter med 

fetma på en 

kirurgisk 

akutavdelning 

Kvalitativ. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

10 st erfarna, kvinnliga 

sjuksköterskor på en 

kirurgavdelning 

Man fann 3 teman: olika 

uppfattningar om fetma, 

ambivalens till 

viktminskningsoperation 

och fetmapatientens 

ansvar. 

LÅG 

 

 



  
 

IV 

 

 
3 Brown, I., 

Stride, C., 

Psarou, A., 

Brewins, L & 

Thompson, J. 

Management 

of obesity in 

primary care: 

nurses' 

practises, 

beliefs and 

attitudes 

Att undersöka mönster i 

klinisk verksamhet, 

föreställningar och attityder 

hos 

primärvårdssjuksköterskor 

gällande hantering av 

fetma. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 

via posten. 

564 medverkade i 

studien. Dessa 

innefattade  

sjuksköterskor, 

distriktssjuksköterskor, 

samt 

kommunsjuksköterskor. 

Trots att uttalade av 

negativa stereotyper var 

ovanliga, så fanns det 

trots allt en rad potentiellt 

negativa föreställningar 

och attityder gentemot 

övervikt och 

fetmapatienter. 

HÖG 

 
4 Brown, I., & 

Thompson, J. 

2007. England 

Primary care nurses' 

attitudes, beliefs and 

own body size in 

relation to obesity 

management 

Utforska 

sjuksköterskor i 

primärvårdens 

attityder, 

föreställningar 

och uppfattningar 

av den egna 

kroppsstorleken i 

relation till 

rådgivning till 

personer med 

fetma. 

 

Kvalitativ. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

 

15 

sjuksköterskor 

inom 

primärvården. 

De upplevde fetma som ett känsligt 

ämne att diskutera och var noga 

med att undvika att stereotypera när 

de presenterade sina uppfattningar 

om övervikt. De var medvetna om 

sin egna kroppsstorlek i 

interagerandet med patienter. 

HÖG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

5 Jallinoja, P., 

Absetz, P., 

Kuronen, R., 

Nissinen, A., 

Talja, M., 

Uutela, A & 

Patja, K. 

Finland 

2007 

The dilemma of patient 

responsibility for 

lifestyle change: 

perceptions among 

primary care physicians 

and nurses 

Att undersöka 

läkare och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

patienter och sina 

professionella 

roller i hanteringen 

av 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar och 

deras riskfaktorer. 

Kvantitativ. Ett 

frågeformulär 

delades ut till 

läkare och 

sjuksökterskor 

inom 

primärvården. 

59 läkare och 

161 

sjuksköterskor. 

Majoriteten av informanterna 

var överens om att ett stort 

hinder vid behandling av 

livsstilsrelaterade sjukdomar 

är patientens ovilja att 

förändra sina vanor. 

MEDEL 

 
6 Rager, 

Zuzelo, P & 

Seminara, P. 

2011. USA. 

Influence of 

registered 

nurses' 

attitudes 

toward 

bariatric 

patientens on 

educational 

programming 

effectivness 

Studien beskriver 

sjuksköterskors 

attityder gentemot 

patienter med fetma, 

genom 

instrumentet ”'attitudes 

toward obese adult 

patients 

Kvantitativ. Icke 

exprimentell. 

Surveyundersökning 

som grundar sig på 

instrumentet ”attitudes 

toward obese adult 

patients” 

 

119 

heltidsanställda 

sjuksköterskor 

på vårdcentral, 

akut, 

rehabiliterings-

avdelning samt 

specialist 

avdelning.  

Man fann att 

sjuksköterskorna hade en 

positiv attityd gentemot 

personer med fetma, men 

de var bekymrade vad 

gällde personalens och 

patientens säkerhet. 

Attityden skiljde sig mellan 

de olika arbetsplatserna. 

MEDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

7 Gujral, H., Tea, 

C & Sheridan, 

M. 

2011. USA. 

Evaluation of nurses' 

attitude adult patients 

of size 

Bestämma 

huruvida 

sensitivitetsträning 

kunde förbättra 

sjuksköterskors 

attityder gentemot 

och uppfattningar 

om feta patienter, 

samt huruvida 

sjusköterskors 

egna BMI 

påverkade 

resultatet. 

Kvantitativ. 

Experimentell. 

Online-survey. 

Grundar sig på 

instrumenten  ”the 

Attitudes toward 

obese person scale” 

och ”the Beliefs 

about obese persons” 

266 

sjuksköterskor 

från två olika 

sjukhus. 

Årlig 

sensitivitetsträning kan 

påverka sjusköterskors 

attityder gentemot 

fetma, men förändrar 

inte uppfattningarna, 

oavsett sjuksköterskans 

eget BMI. 

MEDEL 

 

8 Waller, T., 

Lampman, C., 

& Lupfer-

Johnson, G. 

2012. USA 

Assessing bias 

against overweight 

individuals among 

nursing and 

psychology 

students: an 

implicit 

association test 

Att fastställa 

sjuksköterskestudenters 

och 

psykologistudenters 

underförstådda eller 

omedvetna attityder 

gentemot överviktiga 

individer i medicinska 

och icke-medicinska 

kontexter. 

Kvantitativ. Ett 

datoriserat 

associationstest 

användes för att 

fastställa 

studenternas 

attityder. 

45 

sjuksköterske-

studenter och 

45 psykologi-

studenter. 

Man hittade signifikanta 

statistiska fynd på fördomar 

gentemot överviktiga, både i 

den medicinska och den icke-

medicinska kontexten. Man 

fann även att fördomarna var 

större hos kvinnor än hos 

män. 

HÖG 

 


