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Abstract 

Background: People suffering from obesity are constantly increasing and have globally 

more than doubled since 1980. Since obesity often leads to comorbidity, this patient 

group is getting more common in health care settings. This means higher demands on 

health care professionals´ attitudes towards obese individuals. 

 

Purpose: To enlight health care professionals´ attitudes towards obese individuals and 

to the care they are offered. 

 

Method: A systematic literature review, that was primarily based on Kristenssons 

(2014) description of its methodology. 

 

Results: This literature review identified two categories; attitudes towards obese 

individuals and attitudes concerning obese individuals´ care. Both positive and negative 

attitudes were found among health care professionals, e.g. obese individuals were 

described with negative attributes as lazy, selfish and unattractive. Attitudes that the 

obese individuals had low motivation and low willpower were seen as well. An example 

of positive attitudes were that empathy for obese individuals occurred. 

 

Conclusion: To encounter negative attitudes among health care professionals, it is 

important to be aware of  one´s own and others´ attitudes. This enables a process of 

reflection that might lead to changed attitudes. Negative attitudes workes as barriers for 

an effective weight loss. 
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Abstrakt 

Bakgrund: Antalet människor som lider av fetma ökar ständigt, och har globalt sett 

mer än fördubblats sedan år 1980. Då fetma ofta leder till flera följdsjukdomar innebär 

det att denna patientgrupp blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården. Detta ställer i 

sin tur krav på hälso- och sjukvårdspersonlens attityder gentemot personer med fetma. 

 

Syfte: att belysa hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot personer med fetma 

och den vård som erbjuds den här patientgruppen. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie som i första hand baserades på Kristenssons 

(2014) metodbeskrivning. 

 

Resultat: Litteraturstudien identifierade två kategorier; attityder till personer med fetma 

samt attityder gällande vård av personer med fetma. Både positiva och negativa attityder 

påvisades hos hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat beskrevs personer med fetma i 

negativa ordalag, med ord som lata, själviska och oattraktiva. Även attityder om att 

personen har låg motivation och viljestyrka syntes. Exempel på positiva attityder som 

syntes var att empati för personerna med fetma fanns.  

 

Slutsats: För att motverka negativa attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal är det 

viktigt att vara medveten om sina egna och andras attityder, för att kunna reflektera och 

bearbeta dem. På så vis kan en förändringsprocess ta sin början. De negativa attityderna 

framstod som barriärer för en effektiv viktnedgång för personen med fetma. 

 

Nyckelord: Attityder, hälso- och sjukvårdspersonal, fetma, vård. 

 

Tack: Ett stort tack riktas till vår handledare Ing-Mari Söderström, men även andra som 

funnits som stöd och bollplank. 
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1 Inledning 
Författarnas uppfattning är att personer som lider av fetma bemöts negativt i samhället 

överlag. Vårt kommande yrke som sjuksköterskor innefattar möten, vård och 

behandling av bland annat personer med fetma, därför har intresset väckts om samma 

attityder som finns generellt i samhället, också finns hos hälso- och sjukvårdspersonal. I 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) står att läsa att målet för hälso- och 

sjukvården är att erbjuda en god vård till hela befolkningen på lika villkor. Utbildningar 

till och för hälso- och sjukvårdspersonal innefattar oftast kurser som berör lika 

behandling, jämställdhet och professionellt förhållningssätt. Detta borde främja ett 

positivt förhållningssätt i vården gentemot alla personer, och därmed även personer med 

fetma. Detta väcker nyfikenhet kring förekommande attityder mot personer med fetma 

inom hälso- och sjukvård. Avspeglas generellt negativa samhällsattityder i vården? 

Vilka attityder har hälso- och sjukvårdspersonal mot den här patientgruppen? Eftersom 

attityder påverkar förhållningssätt och vårdkvalitet är det värdefullt att lyfta fram och 

synliggöra de attityder som yttrar sig mot personer med fetma och mot den vård som 

den här patientgruppen erbjuds. I denna litteraturstudie benämns personer med fetma, 

patient och person utifrån hur den refererade litteraturen benämner dem. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Fetma 
Fetma definieras ofta som en sjukdom som innebär onormal eller förhöjd inlagring av 

fett i fettvävnaden, detta till en nivå då individens goda hälsa äventyras. Globalt sett har 

antalet personer med fetma mer än dubblerats sedan år 1980. Av jordens vuxna 

befolkning led mer än 600 miljoner människor av sjukdomen år 2014, fetma är en 

sjukdom som skördar fler liv än undernäring (WHO, 2015). Motsvarande siffra var i 

Sverige år 2004-2005 700 000 människor i åldrarna 16-84 som hade fetma. Detta 

motsvarade omkring 10 % av landets befolkning. I likhet med den globala utvecklingen, 

har fetma i Sverige mer än fördubblats sedan 1980 (Persson, 2007). Haslam och James 

(2005) visade i en studie visat att fetma kan leda till svåra psykologiska problem på 

grund av fördomar och diskriminering inom hela samhällsstrukturen. Ett av dessa 

psykologiska problem var enligt Miller och Downey (1999) en upplevelse av försämrat 

självförtroende till följd av fetmaproblemtiken. Fetmarelaterade hälsorisker kan variera 

stort mellan individer. Det är viktigt att klassificera fetma, för att kunna bedöma ökad 

risk för sjukdom och dödlighet. Ett annat skäl är att kunna göra jämförelser mellan olika 
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populationer, samt att identifiera och prioritera åtgärder på en individ- och 

samhällsnivå. Det verktyg som används vid diagnostisering av fetma är Body Mass 

Index. Personens vikt i kilogram divideras med personens längd i meter i kvadrat enligt 

följande formel: BMI = kg/m
2

. Ett BMI-värde på 30 eller mer innebär fetma. Ett annat 

mått som kan identifiera fetma är midjeomfång, vilket innebär att måttet tas mitt 

emellan nedre revbenen och höftbenskammen. Referensvärdena som är uppsatta syftar 

till att uppmärksamma den ökade risken för bland annat metabola sjukdomar. 

Referensvärden: ökad risk; män 94 cm eller mer, kvinnor 80 cm eller mer. Mycket ökad 

risk: män: 102 cm eller mer, kvinnor 88 cm eller mer (World Health Organization 

[WHO], 2000).  

 

I en studie som syftade till att jämföra BMI och midjeomfång där de båda metoderna 

mättes på brandmän visade det sig att dessa metoder i jämförelse med varandra till viss 

del var missvisande och gav både falskt negativa och falskt positiva diagnoser. 

Resultaten visade en överensstämmelse på 89 % (Jitnarin, Poston, Haddock, Jahnke & 

Day, 2014). Detta innebär att beroende av diagnosinstrument kan falska diagnoser 

ställas och därav påverka bedömningen av den ökade risken för sjukdom och dödlighet 

samt påverka åtgärder på individ- och samhällsnivå. Genom att fetma inte kan mätas på 

ett objektivt sätt, exempelvis med provtagning finns en risk för osäkerhet i 

bedömningen av diagnos, vilket kan leda till ökat lidande för individen och familjen, 

men också medföra ökade vårdkostnader för samhället.   

 

2.2 Fetma i vårdkontext 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras hälso- och sjukvårdspersonal 

som den med legitimation för arbete inom hälso- och sjukvården, verksam personal vid 

sjukhus och vårdinstanser, samt personal och studenter som assisterar legitimerad 

personal vid vård av patienter. I denna litteraturstudie kommer personer med fetma att 

beskrivas ur olika vårdkontexter där den närmaste vårdkontexten, den personalgrupp 

som arbetar närmast patienterna kan bestå av ett antal professioner beroende på var 

patienten vårdas. 

 

Begreppet vård definieras av Nationalencyklopedin (NE, 2015a) som en tillsyn i 

kombination med behandling eller någon form av åtgärd. I begreppet inkluderas skötsel, 

hjälp, omhändertagande och bevarande. Åtgärder som innefattas gäller på såväl individ- 
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som på familjenivå. Begreppet vård innefattar hälso- och sjukvård i dess helhet, men 

även vården som den enskilda individen erbjuds, alltså omvårdnaden. 

 

Chow (2013) beskrev vårdrelationen som en plattform, där möten med 

informationsutbyte möjliggörs. Detta informationsutbyte förmedlades genom verbal 

eller icke verbal kommunikation individerna emellan. Syftet med vårdrelationen var att 

hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna stödja patientens hälsoprocess, samt att 

förbereda denne för det egna ansvaret kring hälsoprocessen då vårdrelationen var 

avslutad. Saknades ömsesidiget och öppenhet i vårdrelationen, kunde detta leda till att 

den istället blev icke vårdande.  Harvey och Hill (2001) menade att negativa attityder 

och förutfattade meningar kunde bidra till att kvaliteten av vården försämrades, samt att 

attityderna förhindrade en god vårdrelation. 

 

Samband mellan fetma och andra sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, 

hypertoni och diabetes mellitus har påvisats bland annat i en studie av Haslam och 

James (2005).  Då ytterligare sjukdomar utvecklas hos personer med fetma, kan dessa 

personer komma att klassificeras som multisjuka. Att vara multisjuk innebär att 

personen har två eller flera sjukdomar samtidigt, vilka i många fall kräver olika typer av 

läkemedelsbehandling och många olika vårdkontakter. I förlängningen ställs högre krav 

på hälso- och sjukvården (Ernsth Bravell, 2014). 

  

Inom dagens vård, då specialisering blivit allt vanligare, är samverkan professioner 

emellan av stor vikt då brister i samverkan kan få allvarliga konsekvenser för den 

berörde och dennes familj. För en god samverkan krävs god kommunikation 

yrkesgrupperna emellan. Olika personer inom olika professioner har olika attityder till 

patienter och vård, som kan leda till skillnader i prioriteringar av vårdåtgärder och deras 

relevans. Situationer som kräver stor samverkan gör att olika förhållningssätt, alltså 

attityder, möts, vilket ställer krav på förståelse och öppenhet kring det egna och andras 

förhållningssätt (Lidén, 2014). Författarna till litteraturstudien anser att det är av stor 

vikt för hälso- och sjukvårdspersonal att förstå sina kollegors attityder för att uppnå god 

samverkan. Bristande insyn i dessa attityder kan leda till sämre vård för patienten då 

missförstånd gällande kommunikation och handlingar kan uppstå. 
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Beroende på om en person bemöts med negativa eller positiva attityder, alltså ett 

negativt eller positivt förhållningssätt kan han eller hon uppleva kontexten som 

vårdande eller icke vårdande. Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder beskrevs 

påverka attityderna hos de personer de vårdar. Hälso- och sjukvårdspersonal som var 

optimistiska och motiverade till att lösa problemet, kunde förmedla dessa attityder till 

personen. Även negativa attityder kunde överföras på samma vis (Ylikangas, 2012). 

 

2.3 Attityder 
Györki och Sjögren (2010) definierar attityd som en inställning till någonting. 

Nationalencyklopedin (NE, 2015b) beskriver också attityd som en inställning, men även 

som ett förhållningssätt gentemot någonting. En attityd beskrivs som en bestående 

inställning, uppbyggd av erfarenheter och resulterar i ett positivt eller negativt 

ställningstagande gentemot ett attitydsobjekt, exempelvis en sjukdom. Attityder kan 

yttra sig mot såväl abstrakta objekt som idrott och religion, men även mot personer och 

därmed även patienter. En attityd kan sägas bestå av tre komponenter; affektiva, 

kognitiva och intentionella. Den affektiva komponenten representerar ställningstagandet 

till hur positivt eller negativt personen ser på attitydsobjektet, den kognitiva står för 

personens tankar kring hur attitydsobjektet påverkar alltifrån samhället till den egna 

personen, och den intentionella representerar den ställning och handling personen som 

besitter attityden tar gentemot attitydsobjektet. 

 

En av attitydens funktioner är att den förenklar information och intryck av omvärlden, 

och vägleder personens förståelse i situationer som liknar varandra. En annan funktion 

hos attityder är att då den uttrycks i både ord och handling, kan bidra till att förstärka 

eller försvaga självuppfattningen hos den individ som attityden riktas mot. Attityder hos 

individen kan sägas ha ett hierarkiskt system, där mer övergripande attityder som berör 

något essentiellt är mycket svåra att förändra. Försök till detta möts ofta av ett starkt 

motstånd. Attityder varierar i styrka på en skala från starkt positiva till starkt negativa. 

Attityder riktade mot en persons egenskaper kan leda till en diskriminering, detta är ofta 

fallet när fördomar, vilka är en undergrupp till attityder, riktas mot individer (NE, 

2015b). Enligt Wright, Watson och Bell (2002) är en persons föreställningar, vilka är 

likställda med attityder, ofta omedvetna.  

 



  
 

9 

2.4 Teoretisk referensram 

I litteraturstudien har författarna använt Peplaus (1988) teori ”Interpersonal Relations in 

Nursing”. En viktig del i teorin är ett interpersonellt fokus, vilket innefattar 

interaktionen med patienten, och består av bland annat kommunikation och hälso- och 

sjukvårdspersonalens roller. Teorin beskriver olika roller som tillskrivs hälso- och 

sjukvårdspersonal av patienten. Då dessa roller tilldelas av patienten kan det underlätta i 

relationen med patienten att vara medveten om dessa roller. En av dessa roller är rollen 

som främling, vilken utgår ifrån att patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen i det 

första mötet är främlingar för varandra, och där hälso- och sjukvårdspersonalen bör 

acceptera patienten så som han eller hon är, visa respekt, jämlikhet och artighet, samt 

behandla och möta patienten som en emotionellt stabil individ. Andra roller som 

beskrivs är rollen som resurs, lärare, rådgivare, surrogat och ledare.  

 

En annan viktig del i teorin är de intrapersonella processerna, vilket är de processer som 

sker inom individen. Processer som nämns är ångest, inlärning, tankar såsom 

förutfattade meningar och självförståelse, samt kompetens (Forchuk, 1993). Vi menar 

att Peplaus processer som beskrivs av Forchuk kan öka förståelsen för attityder hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. I och med att dessa processer, som sker inom individen, 

till viss del ligger till grund för attityder och dess uttryck är det viktigt för denna 

litteraturstudie, då den syftar till att belysa hälso- och sjukvårdspersonals attityder. 

 

Fortsättningsvis beskriver Peplau (1988) i sin teori fyra olika faser som överlappar 

varandra i patientrelationen. Varje specifik fas innefattar olika roller och funktioner, 

som syftar till att gemensamt med patienten arbeta för att överkomma svårigheter. 

Dessa faser är orienterings-, identifikations-, nyttjande- och resolutionsfasen. Första 

fasen, orienteringsfasen, syftar till att patient och hälso- och sjukvårdspersonal skall lära 

känna varandra så att patienten kan känna tillit. Andra fasen, identifikationsfasen, 

innebär att patienten identifierar de problem som skall bearbetas. I denna fas är hälso- 

och sjukvårdspersonalens attityder av stor vikt, då patienten tar efter dessa attityder. 

Tredje fasen, nyttjandefasen, innebär att patienten börjar ta tillvara de resurser som 

hälso- och sjukvården har att erbjuda. Fjärde fasen, resolutionsfasen, är den fas då 

problematik som är löst kan åsidosättas medan nya mål kan formuleras utifrån de 

problem som uppstått under de tidigare faserna. 
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Teorin tillämpas främst inom psykiatrin, men Peplau menar att psykodynamisk vård är 

tillämpningsbar inom alla vårdkontexter. All form av vård tar sin utgångspunkt i 

mellanmänskliga relationer och är en process som sker mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal (Forchuk, 1993). Motiveringen till vald referensram var att den på ett 

tydligt sätt gick att koppla till litteraturstudiens syfte att belysa attityder hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

3 Problemformulering 
Fetma som sjukdom ökar bland världens befolkning, och personer med fetma blir 

därigenom även en allt vanligare patientgrupp inom hälso- och sjukvården. Att 

sjukdomen fetma ofta resulterar i flera olika följdsjukdomar som drabbar patienten 

fysiskt och psykiskt, gör patienterna till en utsatt grupp. För att vårda denna ökande 

patientgrupp krävs, precis som vid all vård, en god vårdrelation med patienten. Detta i 

sin tur ställer krav på hälso- och sjukvårdspersonalens attityder och värderingar, då de 

kan hindra den vårdande relationen och därmed sänka kvaliteten av vården. Enligt 

Peplau (1988) ses patientrelationen som en kärna inom vården och där vården syftar till 

att främja hälsa.  

 

Beroende av vilket förhållningssätt hälso- och sjukvårdspersonal har, kommer det 

påverka patientens upplevelser under och efter vårdtiden. De attityder hälso- och 

sjukvårdspersonal uppvisar, kan påverka möjligheten till upplevelsen av god vård hos 

personen med fetma. Då hälso- och sjukvårdspersonals medvetna men också omedvetna 

attityder påverkar vårdrelationen och vårdkvaliteten är det enligt Kärner Köhler (2014) 

viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att beakta och värdera sina föreställningar, 

alltså attityder, för att kunna möta patienten och skapa en jämställd relation. Även 

Peplau (1988) poängterar vikten av att beakta och värdera sina attityder, framför allt de 

negativa, då dessa kan hämma relationen mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

 

Det är viktigt att reflektera över och skapa större självinsikt, alltså få större insikt i 

tankar och synsätt. På så vis medvetandegörs hälso- och sjukvårdspersonalens egna 

attityder och hur de påverkar relationen med patienten. Genom detta skapas 

förutsättningar för att kunna ge en så god vård som möjligt. Denna litteraturstudie 

strävade därför efter att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens attityder till personer 
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med fetma för att ge hälso- och sjukvårdspersonalen en större insikt i attityderna de 

själva har så att dessa attityder kan börja bearbetas. 

 

4 Syfte 
Syftet var att belysa hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot personer med 

fetma och den vård som erbjuds den här patientgruppen. 

 

5 Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie, vilket Kristensson (2014) beskriver som 

en studie där vetenskaplig litteratur på ett strukturerat sätt söks upp, granskas och 

behandlas utifrån den forskningsfråga som litteraturstudien avhandlar. Syftet med en 

litteraturstudie kan enligt Forsberg och Wengström (2013) vara att sammanställa 

material som motiverar till en empirisk studie, eller att beskriva den kunskap som finns 

inom forskningsfrågans område. 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier: kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar publicerade på 

svenska eller engelska under de tio senaste åren, västerländskt vårdkontext, peer 

reviewed samt hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv, vilka innefattar grundutbildade 

sjuksköterskor och deras vanligt förekommande personalgrupp. Personalgruppen kan 

variera utifrån olika kontexter, i litteraturstudien sågs personalgruppen som läkare, 

grundutbildade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och undersköterskor. 

 

5.2 Datainsamling 

Författarna sökte efter vetenskapliga artiklar i tre databaser; CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Valda databaser användes då de utifrån vårt syfte som berör vård, ansågs 

relevanta då de innehåller artiklar inom vård och omvårdnad. Sökningarna genomfördes 

mellan den 27 mars och den 3 april, 2015. Detta tillvägagångssätt är enligt Kristensson 

(2014) det bästa, det mest rekommenderade samt det som säkerställer ett systematiskt 

tillvägagångssätt genom användandet av bibliografiska databaser och sökord. 

  

För att få till stånd relevanta sökningar identifierade författarna utifrån syftet ett antal 

sökord, som stämde överens med databasernas redan befintliga sökord, så kallade 

indexord.  
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Då databaserna tillhandahåller olika befintliga sökord, modifierades sökningar utifrån 

varje databas. För databasen CINAHL användes CINAHL Heading (indexord) obesity, 

attitudes of health personnel, nurse-patient relations, prejudice och stigma, varav de två 

förstnämnda var Major Heading. I databasen PubMed användes samma sökord, fast som 

MeSH-termer (indexord). Det sökord som skiljde sig åt var stigma, som ersattes av 

social stigma. I PsycINFO användes Thesaurus-termerna (indexord) obesity, health 

personnel attitudes, nursing, nurses, prejudice och stigma, varav de två förstnämnda var 

Major Heading. Orden kombinerades i olika formationer, för att få ett så rikt resultat 

som möjligt. Detta gjordes med hjälp av orden och funktionen AND och OR, vilka 

Kristensson (2014) beskriver öka sensitiviteten i sökningen. Enligt Kristensson (2014) 

är användande av indexord en fördel, då de specificerar sökningen. För att utvidga 

sökningen kan författaren använda indexord längre upp i det hierarkiska trädet av 

indexord. 

 

Författarna valde att avstå från fritextsökningar efter en provsökning, då detta 

genererade en svårhanterlig mängd artiklar. Kristensson (2014) beskriver risker med 

fritextsökningar då för många irrelevanta artiklar kan utgöra en del av sökresultatet, 

varvid rekommendationen att använda så få fritextord som möjligt tillämpades då inga 

användes. 

 

När sökningarna genomförts, läste författarna samtliga titlar var för sig. De titlar som 

inte ansågs motsvara syftet, uteslöts. Av de artiklar som återstod, läste författarna 

samtliga abstrakt var för sig . Utifrån abstrakten, valdes artiklar ut, vilka ansågs 

relevanta i förhållande till studiens syfte, dessa lästes sedan i fulltext. Sista steget 

innebar en kvalitetsgranskning av de tio artiklar som lästs i fulltext, och som stämde 

överens med litteraturstudiens syfte.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa kvaliteten i artiklarna genomfördes en kvalitetsgranskning. 

Kvalitativa artiklar granskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall för 

kvalitativa artiklar. Artiklarna bedömdes utifrån en tregradig skala; låg, medel och hög 

kvalitet. Värderingen gjordes för att kunna säkerställa kvaliteteten i studien, och endast 

inkludera studier med medelhög eller hög kvalitet i litteraturstudien. Kristensson (2014) 

menar att författarna själva avgör vilken kvalitet som anses acceptabel. För de 

kvantitativa artiklarna användes Kristenssons (2014) ”bedömning av tvärsnittsstudier”, 
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vilken är en sammanställning av kvalitetspunkter som bör finns med i tvärsnittstudier. 

Även här bedömdes artiklarna utifrån låg, medel och hög kvalitet. Endast artiklar som 

bedömdes vara av medel eller hög kvalitet valdes ut. Tre artiklar graderades med medel 

kvalitet och sju artiklar graderades med hög kvalitet. De med medel kvalitet hade en 

svagare beskriven metoddel än de artiklar som fick hög kvalitet. 

 

Alla artiklar som granskades lästes i sin helhet av båda författarna, som var för sig 

beslutade om artiklarnas kvalitet. Specifika frågor som vikt lades på var metod- och 

urvalsbeskrivningen. Etiska överväganden och ett tydligt beskrivet resultat var också 

avgörande vid bedömningen av artiklarnas kvalitet. Därefter diskuterades resultaten tills 

konsensus kunde nås, vilket Kristensson (2014) menar är av stor vikt innan studierna 

inkluderas i resultatet. 

 

5.4 Analys  
För att analysera de tio artiklarna gjordes en innehållsanalys inspirerad av Kristensson 

(2014), som beskrev metoden som en analys av textinnehållet, att söka efter skillnader 

och likheter i texten. Vid analys av kvantitativa artiklar transformerades statistisk data 

till text. 

 

Som första steg läste båda författarna alla artiklars hela resultat, analysenheterna, var för 

sig, för att bekanta sig med innehållet. Sedan diskuterades analysenheterna av de intryck 

och tankar som skapades under läsandets gång.  Därefter identifierades meningsenheter 

som svarade an mot syftet. När meningsenheterna identifierats, fick var och en en kod, 

vilket enligt Kristensson (2014) är en sammanfattning av meningsenheten. En kod kan 

bestå av ett eller flera ord som representerar en del av, eller hela innehållet i 

meningsenheten. Denna process kallas kondensering av textinnehållet. 

 

I nästa steg söktes samtliga koder igenom, för att identifiera gemensamma nämnare eller 

skillnader för att sedan kunna sortera koderna i olika kategorier. När meningsenheter, 

koder och kategorier samlats i en tabell, lästes dessa igen med en frihet att röra sig 

mellan meningsenheter, kod och kategori, från helhet till delar och åter från delar till 

helhet. Efter detta sammanställdes de kategorier som hade gemensamma nämnare och 

bildade nya övergripande kategorier, de ursprungliga kategorierna blev underkategorier 

till de nya. Avslutningsvis lästes samtliga artiklars resultat ännu en gång för att 

säkerställa att allt relevant material analyserats och inkluderats. 
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5.4.1 Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Majoriteten av sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter ansåg att 

personer med fetma tyckte om mat, 

var mer benägna att överäta och var 

formlösa, slöa och oattraktiva.  

Personer med fetma anses 

vara oattraktiva, slöa, 

formlösa och har en 

benägenhet att överäta. 

 

 

 

 

Negativa 

attityder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder till 

personer med 

fetma. 

En knapp majoritet av läkare höll 

med om att de reagerar negativt när 

de träffar personer med fetma. 

Läkare reagerar negativt mot 

personer med fetma. 

En majoritet av läkare anser att 

endast ett fåtal personer med fetma 

kan gå ned i vikt och bibehålla den 

nya vikten. 

Personer med fetma anses 

inte kunna gå ned i vikt och 

bibehålla den. 

 

 

Attityder kring 

patientens egen 

förmåga. Majoriteten av sjuksköterskor 

beskrev att patienten själv skapar 

barriärer, som motverkar 

rekomendationer om att träna 30 

minuter per dag, fem dagar i veckan. 

Patienten skapar själv 

barriärer, vilket minskar 

följsamheten till 

rekomendationer. 

Sjuksköterskor anser att kirurgiska 

ingrepp för viktnedgång kan bidra till 

viktnedgång, men är inte ett 

botemedel för personen med fetma. 

Operation är inte ett 

fullständigt botemedel för 

fetma. 

 

 

 

Attityder till och 

vid behandling. 

 

 

 

 

 

Attityder 

gällande vård 

av personer 

med fetma. 

En majoritet av sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter anser att 

vuxna personer med fetma borde 

sättas på diet under sjukhusvistelse. 

Personer med fetma borde 

sättas på diet under 

sjukhusvistelse. 

Sjuksköterskor anser att de beter sig 

på samma sätt i patientrelationen hos 

personer med fetma som hos övriga 

patienter.  

Personer med fetma bemöts 

på samma sätt som andra 

patienter. 

Neutrala 

attityder. 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
Utvalda artiklar för litteraturstudien hade fått godkännande och/eller fört noggranna 

etiska överväganden. Enligt Forsberg och Wengström (2013) var ett krav för en 

vetenskaplig artikel att det förts ett etiskt resonemang. 

 

Oavsett författarnas åsikter, inkluderades och presenterades allt resultat som stämde 

överens med studiens syfte i litteraturstudien, då det enligt Forsberg och Wengström 
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(2013) skulle vara oetiskt att enbart presentera artiklar som överensstämmer med 

författarnas egna åsikter. Litteraturstudiens författare använde sig av ”bracketing”, där 

förförståelsen enligt Kristensson (2014) åsidosattes, för att på ett etiskt sätt analysera 

resultatet utan risk för att förförståelsen påverkade utgången. Författarnas förförståelse 

inom studiens område var mycket begränsad, då kliniskt arbete, forskning eller 

fördjupning inom området inte tidigare förekommit. 

 

7 Resultat 
I analysen framkom två huvudkategorier; attityder till personer med fetma och attityder 

gällande vård av personer med fetma. Dessa kategorier presenteras nedan med 

tillhörande underkategorier. Professioner som förekommer i resultatet är läkare, 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. 

 

7.1 Attityder till personer med fetma 
7.1.1 Negativa attityder 

Läkare visade överlag ambivalens i sina attityder gentemot patienter med fetma 

(Brandsma, 2005). En knapp majoritet av läkare reagerade negativt när de träffade 

patienter med fetma (Jay et al., 2009). Även sjuksköterskor beskrev att de upplevde 

möten med patienter som led av fetma som negativt, dock besatt sjuksköterskestudenter 

mindre negativa attityder. Överlag hade få sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

positiva attityder gentemot patienter med fetma (Poon & Tarrant, 2009).  Negativa 

attityder fanns även hos sjuksköterskor och läkare som arbetade med, och var 

intresserade av personer med fetma (Vallis, Currie, Lawlor & Ransom, 2007). Så gott 

som all hälso- och sjukvårdspersonal använde negativa attribut då de beskrev kvinnliga 

patienter med fetma (Sikorski et al., 2013). Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

uppfattade patienter med fetma som oattraktiva. Attityder kring patienternas matvanor 

yttrade sig i åsikterna att de åt för mycket och gillade mat (Poon & Tarrant, 2009). 

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter tillsammans med övrig vårdpersonal ansåg 

att patienter med fetma var lata, slöa och ur form (Poon & Tarrant, 2009; Sikorski et al., 

2012). Dock ansåg majoriteten av både sjuksköterskor och läkare att patienter med 

fetma inte var latare än andra människor (Brown et al., 2007; Brandsma, 2005). Hälso- 

och sjukvårdspersonal beskrev även personer med fetma med ord som själviska, 

ovänliga, tråkiga, olämpliga och korkade. Attribut som roliga, glada och ”kramgoa” 

användes också, dock i stereotypa ordalag (Sikorski et al., 2012). 
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7.1.2 Positiva attityder 

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kände empati för patienter med fetma. Det 

som kunde påverka attityder positivt var i viss mån hälso- och sjukvårdspersonalens 

eget BMI, då ett högre BMI kunde påverka attityderna positivt (Poon & Tarrant, 2009; 

Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007), vilket dock inte alltid var fallet 

(Vallis et al., 2007). Läkare ansåg att de hade positiva attityder, dock uppfattade inte 

patienterna alltid attityderna på detta vis (Brandsma, 2005). En bättre 

bedömningsförmåga och färsk kunskap hos läkare ledde till mer positiva attityder (Jay 

et al., 2009).  

 
7.1.3 Skillnader i attityder 

Hos hälso- och sjukvårdspersonal fanns skillnader i attityder mellan professinerna 

gentemot patienter med fetma. Sjuksköterskor hade en mer positiv syn på patienter med 

fetma jämfört med läkare. Högre ålder hos hälso- och sjukvårdspersonal hade en negativ 

inverkan, och gav ökad mängd stigmatiserande attityder. Längre yrkeserfarenhet hos 

hälso- och sjukvårdspersonal påverkade positivt, och ledde till mindre negativa attityder 

mot patienter med fetma (Sikorski et al., 2013). Dock hade hälso- och sjukvårdspersonal 

överlag likartade attityder gentemot personer med fetma (Vallis et al., 2007). 

 
7.1.4 Attityder kring orsaker till fetma 

Sjuksköterskor beskrev en förvirring, då de pendlade mellan att döma patienten som 

ansvarig eller icke ansvarig för sin fetmaproblematik. Genom attityden att det är 

patienterna själva som orsakat fetman, då de inte klarat av att reglera sig själva, 

skapades spänningar och motsägelser i patientrelationen. Sjuksköterskor ansåg att det 

fanns flera orsaker till utvecklande av fetma, det handlade om mer än bara kosten 

(Jeffrey & Kitto, 2006). Dock sågs en av de främsta orsakerna till fetma patientens egna 

val gällande kost och fysisk aktivitet, medan hälften av sjuksköterskorna menade att 

dålig självkontroll gällande dessa faktorer inte var avgörande (Brown et al., 2007).  

 

Fem orsaker beskrevs av hälso- och sjukvårdspersonal som bidragande till utveckling av 

fetma: låg fysisk aktivitet, psykologiska problem, problem under uppväxten, social 

miljö samt kulturella influenser (Sikorski et al., 2012). Genom att tillskriva patienten 

personligt ansvar för fetmautveckling, kunde mer negativa stigmatiserande attityder 

utvecklas hos hälso- och sjukvårdspersonal. Att se orsaken till fetma ur ett 

biomedicinskt perspektiv, eller som ett socialt betingat problem, ledde till mer positiva 

attityder och mindre stigmatiserande attityder (Sikorski et al., 2013).  
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Familjehistoriken var en viktig bidragande faktor i orsaksbeskrivningen (Brown et al., 

2007). Genetiska faktorer sågs också till viss del bland hälso- och sjukvårdspersonal 

som en bidragande orsak (Sikorski et al., 2013). 

 

7.1.5 Attityder kring patientens egen förmåga 

En majoritet av läkarna ansåg att få patienter med fetma var kapabla att gå ned i vikt 

och behålla den nya vikten (Al-Ghawi & Uauy, 2009). Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter ansåg till viss del att patienter med fetma saknade viljestyrka 

(Poon & Tarrant, 2009; Brown et al., 2007). Både sjuksköterskor och läkare menade att 

patienter med fetma hade låg motivation till förändring (Al-Ghawi & Uauy, 2009; 

Brown et al., 2007). Detta tillsammans med en låg följsamhet till behandlingar sågs som 

viktiga barriärer vid viktminskning (Al-Ghawi & Uauy, 2009). Sjuksköterskor ansåg att 

det är patienterna som på egen hand skapat dessa barriärer (Phillips, Wood & 

Kinnersley, 2013).  

 

7.2 Attityder gällande vård av personer med fetma 
7.2.1 Krävande vård 

Vård av patienter med fetma ansågs av en majoritet av sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter vara fysiskt utmattande, men de såg inte patienterna i sig som 

mer krävande (Poon & Tarrant, 2009). En överväldigande majoritet av hälso- och 

sjukvårdspersonal ansåg att tillhandahållandet av vård hos patienter med fetma var 

svårare än hos normalviktiga patienter (Sikorski et al., 2013). Sjuksköterskor som 

arbetade i socialt utsatta områden ansåg att deras arbetsförhållanden var så pass 

belastade av vård av patienter med kraftig fetma och relaterade sjukdomar, att andra 

överviktiga, men i övrigt friska patienter, drabbades (Phillips et al., 2013). 

 
7.2.2 Rädsla för stigmatisering 

Sjuksköterskor beskrev en känsla av förpliktigande att belysa viktproblematiken när 

patienten sökte vård av andra orsaker. I dessa situationer, där det var svårt att påvisa 

sambandet, undveks ämnet fetma, då sjuksköterskor var rädda för att stigmatisera 

patienten och äventyra patientrelationen. Om sjuksköterskan tidigare upplevt negativa 

erfarenheter, påverkades dennes benägenhet att lyfta ämnet i mötet med patienten 

(Philips et al., 2007). Dock fann de flesta sjuksköterskor inte ämnet fetma obekvämt 

eller känsligt att diskutera med sina patienter (Brown et al., 2007).  Det krävdes en nära 

relation med patienten för att få patienten att öppna sig och vara ärliga, samt diskutera 

olika aspekter av fetma. Det var den goda relationen som möjliggjorde användandet av 
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ord som fetma (Phillips et al., 2013). En överväldigande majoritet av läkare gav råd 

kring patientens viktnedgång, även då patienten inte efterfrågade dem (Al-Ghawi & 

Uauy, 2009). 

 
7.2.3 Neutrala attityder 

Få sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ansåg att vård av patienter med fetma var 

motbjudande (Brown et al., 2007; Poon & Tarrant, 2009). Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter kände sig till största del inte obekväma eller otåliga vid vård av 

patienter med fetma (Poon & Tarrant, 2009). Sjuksköterskor förhöll sig på samma sätt 

gentemot patienter med fetma, som mot övriga patienter (Jeffrey & Kitto, 2006). 

 
7.2.4 Attityder till och vid behandling 

Sjuksköterskor såg specifika dieter och mediciner som snabba lösningar (Phillips et al., 

2013). En annan snabb lösning som angavs var operation (Jeffrey & Kitto, 2006). 

Sjuksköterskor ansåg att patienter med fetma sökte snabba lösningar för sina 

viktproblem, vilket inte sågs som en långvarig lösning eller botemedel. För att nå ett 

bestående resultat krävdes även en förändrad livsstil (Phillips et al., 2013; Jeffrey & 

Kitto, 2006). Patienterna ansågs vara oansvariga om livsstilsförändringar uteblev. Dock 

kunde de ses som ansvarsfulla i valet att genomgå operation, och därigenom kunna 

uppnå en förändring. (Jeffrey & Kitto, 2006). Både sjuksköterskor och läkare såg 

behandling, i form av kirurgi och allmän behandling, av patienter med fetma som 

frustrerande (Jeffrey & Kitto, 2006; Jay et al., 2009). 

 

En majoritet av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ville att vuxna patienter med 

fetma sattes på diet under sjukhusvistelsen (Poon & Tarrant, 2009). Sjuksköterskor gav 

hellre råd kring kost än träning, då föreställningar fanns att träningsråd inte var effektiva 

(Phillips et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde en känsla av hjälplöshet vid behandling 

av patienter med fetma som genomgick operation för viktnedgång, då de kände sig 

åsidosatta och att operation inte alltid var effektivt (Jeffrey & Kitto, 2006).  

 

Ytterst få läkare förskrev läkemedel eller remitterade till kirurgi för behandling av 

fetma, trots klinisk indikation. Läkare var mer osäkra vid behandling av patienter med 

fetma, än gentemot patienter med övervikt. Läkare kände en större trygghet i behandling 

av patienter med övervikt än gentemot patienter med fetma. Ett fåtal läkare ville endast 

ge behandling för viktnedgång till patienter med fetma (Al-Ghawi & Uauy, 2009). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör metoddiskussionen innehålla 

litteraturstudiens metodologiska styrkor och svagheter. I metoddiskussionen diskuteras 

metoden utifrån Kristenssons (2014) kvalitetsindikatorer, där trovärdighet 

 är det övergripande begreppet och används för att fastställa kvaliteten på en studie. Hög 

trovärdighet innebär en hög kvalitet och en övergripande hållbarhet i studien. Begreppet 

trovärdighet innefattar begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet. 

 

8.1.1 Urval samt inklusions- och exklusionskriterier 

Kristensson (2014) menar att syftets bärande delar bör ligga till grund för de 

inklusionskriterier som skall användas. Sedan kan kriterier läggas till, exempelvis 

vetenskaplighet, språk och studiedesign. 

 

Ett av de inklusionskriterier som studien hade var att artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska. Detta innebar i sin tur att artiklar skrivna på andra språk med 

eventuellt relevant resultat för litteraturstudiens syfte föll bort. Detta kan ses som en 

begränsning då det sänker studiens tillförlitlighet eftersom fler inkluderade språk hade 

kunnat ge ett djupare och mer omfångsrikt material. Kristensson (2014) beskriver 

tillförlitlighet som graden av sanning i det presenterade resultatet och huruvida gjorda 

tolkningar är förankrade i insamlat material och inte i förutfattade meningar. Att 

inkludera fler professioner än grundutbildade sjuksköterskor, såsom läkare, ansågs 

relevant, då Lidén (2014) menar att samverkan professioner emellan är ytterst viktigt, 

och det är av stor vikt att förstå varandras attityder för att kunna ge en god vård. Enligt 

Kristensson (2014) innebär ett varierat urval att det gjorts ett medvetet val att lyfta så 

många olika perspektiv som möjligt. Författarnas val att inkludera olika professioner för 

att få flera olika perspektiv, kan  bidra till ökad tillförlitlighet och därmed också ökad 

trovärdighet. 

 

Inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren valdes då 

fetma enligt World Health Organization (2000) mer än dubblerats bland jordens 

befolkning sedan 1980. Nationalencyklopedin (2015) menar att attityder kan förändras 

och är uppbyggda av erfarenheter, därför ansåg författarna tioårsspannet som väl lämpat 
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då sjukdomen och dess konsekvenser för hälso- och sjukvården har förändrats så pass 

mycket de senaste 35 åren. Valet av tio år gjordes för att erhålla aktuell forskning och 

avgränsa studien, men fortfarande erhålla en relevant mängd data. Kristensson (2014) 

menar att det är viktigt att utifrån forskningsfrågan ta ställning till tidsintervallen hos 

artiklarna.  

 

8.1.2 Datainsamling  

För att få ett brett och relevant urval av artiklar, användes de databaser som enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är relevanta för forskning inom vård och omvårdnad. 

 

Då indexord kunde identifieras utifrån studiens syfte gjordes valet att genomföra 

databassökningarna enbart med dessa indexord. Dock menar Kristensson (2014) att en 

fritextsökning kan generera flera artiklar, men eventuellt mer irrelevant material. Då 

författarna provsökte med fritext genererades en alltför stor mängd artiklar. Forsberg 

och Wengström (2013) menar att om en fritextsökning resulterar i en alltför stor mängd 

artiklar, bör istället en sökning med ämnesord väljas. Författarna anser att avsaknaden 

av fritextsökningar eventuellt kan ha inneburit att vissa relevanta artiklar fallit bort, då 

den allra senaste forskningen inte indexerats i databaserna (A. Wolke, personlig 

kommunikation, 12 maj 2015). Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien. Genom 

att redogöra för när datainsamling genomfördes styrks studiens giltighet. Kristensson 

(2014) beskriver att giltigheten redogör för huruvida stabiliteten över tid finns för 

insamlat material, och därav även resultatets stabilitet. 

 

Författarna har använt samma tillvägagångssätt och liknande indexord i samtliga 

databaser. Detta tillsammans med att ett flertal dubbletter erhölls, kan styrka det 

strukturerade tillvägagångssättet då sökningsområdet begränsats väl. Genom ett väl 

beskrivet tillvägagångssätt i datainsamlingsprocessen styrks replikerbarheten, och 

därmed även giltigheten i studien. 

 
8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Granskningen av artiklarna gjordes i flera steg, vilket Kristensson (2014) menar är en 

del av bedömningen av artiklarnas kvalitet. I denna stegvisa granskning använde 

författarna sig av triangulering. Kristensson (2014) beskriver triangulering som en 

process där forskarna var för sig tar del av materialet och bildar sig en uppfattning, detta 



  
 

21 

eliminerar risken att endast en persons förförståelse påverkar utgången och höjer 

därmed tillförlitligheten. 

 

För att bedöma den övergripande kvaliteten av artiklarna användes granskningmallar. 

Att använda granskningsmallar innebär enligt Kristensson (2014) ett säkerställande av 

ett bra och systematiskt granskningsförfarande. Då vissa av artiklarna i litteraturstudien 

inte hade ett eget avsnitt rörande etiska överväganden, var det till viss del svårt att 

avgöra om detta krav/kriterium uppfyllts. Vid sådana artiklar genomfördes en djupare 

granskning av artiklarna för att finna etiska överväganden, i samtliga fall togs även 

kontakt med färfattare till respektive artikel. En av artiklarna hade en svarsfrekvens på 

39 % men erhöll ändå hög kvalitet, då artikelns författare ansåg att svarsfrekvensen var 

tillräcklig, jämförbar med liknande forskning, samt erhöll ett powervärde på 96,8 %. En 

artikel graderades till medelkvalitet då den hade en svårtolkad metodbeskrivning och en 

svag beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier. 

 
8.1.4 Analys 

Innehållsanalys valdes för att analysera de valda artiklarnas resultat, detta gjordes med 

inspiration av Kristenssons (2014) beskrivning av metoden. Detta innebar kortfattat att 

meningsenheter valdes ut ur artiklarna, analyserades, gavs koder och kategorier. Under 

dessa steg användes triangulering vilket stärker studiens verifierbarhet, då författarna 

var för sig läste resultatet samt identifierade meningsenheter och koder. Enligt 

Kristensson (2014) innebär verifierbarhet i vilken utsträckning resultatet återfinns i 

materialet som samlats in, och huruvida resultat och tolkningar kan bekräftas. 

Meningsenheterna och koderna diskuterades därefter tills författarna av litteraturstudien 

nådde konsensus, vilket höjer tillförlitligheten.  

 

En styrka i valet av analysmetod är att den enligt Kristensson (2014) ger möjlighet att 

arbeta relativt strukturerat. Innehållsanalysen är en bra nybörjarmetod, vilket dock inte 

skall förknippas med att den är enkel eller okomplicerad. Samtliga artiklar var 

publicerade på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. För att minska risken för 

förlust av innehåll vid översättning användes lexikon i samband med identifiering av 

meningsenheterna. Detta minskar risken för att innehållet feltolkas av författarna, och 

kan därmed ses som en styrka i studien. Översättning av text kan dock resultera i förlust 

av relevant innehåll, vilket kan ses som en svaghet.  
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Då författarna utgått ifrån Kristenssons (2014) beskrivning av innehållsanalys, menar 

han att ju djupare analysen blir, desto mer tolkande blir analysen. Författarna har dock 

efter bästa förmåga använt sig av ”bracketing”, vilket Kristensson (2014) beskriver som 

att sätta sin förförståelse inom parantes. Anledningen till att författarna användande sig 

av ”bracketing” var att resultatet inte skulle påverkas av den egna förförståelsen. Dock 

finns inga garantier att omedvetna förförståelser och föreställningar påverkat resultatet. 

Genom att synliggöra och ge exempel ifrån analysprocessen, höjs enligt Kristensson 

(2014) tillförlitligheten av litteraturstudien genom en transparent analysprocess, vilket 

kan ses som en styrka i litteraturstudien. 

 

Då kontexterna i aktuell litteraturstudies inkluderade artiklar har varierat mellan både 

öppen- och slutenvård anser författarna till litteraturstudien att resultatet endast är 

överförbart till liknande kontexter. För en överförbarhet giltig till andra sammanhang än 

de som beskrivs i studien, krävs enligt Kristensson (2014) ett väl beskrivet kontext och 

urval. Enligt Polit och Beck (2012) innebär studiens överförbarhet huruvida resultatet 

kan överföras till liknande urval och kontexter än de som studien behandlar. Enligt 

Kristensson (2014) handlar överförbarheten inte om en generalisering, den handlar 

istället om en rimlighetsbedömning av överförbarheten som läsaren själv gör. I och med 

detta är det inte upp till författarna att avgöra överförbarheten. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot 

personer med fetma och den vård som erbjuds den här patientgruppen. 

 

Författarna har identifierat fyra huvudfynd som anses extra intressanta att belysa och 

diskutera. Det första huvudfyndet är attityden att det är personen själv som i och med 

sin låga motivation och följsamhet motverkar den viktnedgång som eftersträvas. I en 

studie av Malterud och Ulriksen (2011) beskrivs motivation som en viktig del i att 

lyckas med viktnedgång, dock menar de två författarna att hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityder kan påverka motivationen hos patienten. Hälso- och 

sjukvårdspersonal tenderar till att likställa misslyckad viktnedgång med låg motivation 

och kunskap. Dessa attityder kan leda till skuldkänslor hos patienten, och motverka 

viktnedgången. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2002) är 

detta skuldbeläggande synsätt på personer med fetma psykiskt påfrestande, och kan 

motverka viktnedgång och motivationen att försöka igen vid ett misslyckande. Enligt 
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Peplau (1988) är det av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal är medveten om 

sådana negativa attityder och dess betydelse för vårdrelationen. Enligt Wright et al. 

(2002) kan föreställningar, vilka likställs med attityder, ofta vara omedvetna. 

Medvetandegörande av attityder kan enligt Peplau (1988) uppnås genom bearbetning 

och reflektion, vilket antas ge ökad självinsikt. Om de negativa attityderna inte är 

möjliga att bearbeta bör patiententansvaret överföras till en annan hälso- och 

sjukvårdspersonal. Rydholm Hedman (2014) menar att nyckeln till ett förändrat 

beteende hos en person, i detta fall en viktnedgång för en person med fetma, är en tillit 

till den egna förmågan. Ett sådant antagande blir extra viktigt i relation till Ylikangas 

(2012) påstående om att attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal kan överföras och 

förankras hos patienten. En attityd om låg motivation hos patienten kan då bidra till en 

ond spiral, där den negativa attityden i sin tur försvagar den låga motivationen 

ytterligare. Enligt NE (2015b) är den affektiva komponenten i attityder representativ för 

hur positivt eller negativt synsätt som finns gentemot en person. Peplau (1988) menar 

att både hälso- och sjukvårdspersonalens och patienters attityder och tankar gentemot 

varandra påverkar relationen parterna emellan. 

 

Nästa huvudfynd är att hälso- och sjukvårdspersonal beskriver personer med fetma i 

negativa ordalag som påvisar de negativa attityder som finns gentemot dessa personer. 

Peplau (1988) menar att kommunikation i form av ord har stor inverkan då val av ord 

avspeglar tankeprocesser som pågår hos individen. Detta styrks ytterligare av Baggens 

och Sandén (2014), som påstår att kommunikation visar personens tankar, känslor och 

attityder. Genom att attityder synliggörs i kommunikationen kommer detta att påverka 

relationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Peplau (1988) är det 

enda sättet att förstå en persons tankeprocess att uppmärksamma dennes beteenden och 

språkbruk. Enligt Lidén (2014) kan språkbruket hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

påverka patienterna, men också närstående och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. 

Konsekvenserna av språkbruket återspeglas i att de påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonalens handlingar. Denna påverkan på handlingar gäller alla inblandade, 

och befästs hos individen utan reflektion. Genom att studera språkbruket kan insikter 

nås kring relationer. Enligt NE (2015b) är det den intentionella komponenten hos en 

persons attityder som visar sig i dennes handlingar och ställningstaganden mot en annan 

person, den kognitiva komponenten inom attityder innefattar en persons tankar. Enligt 

Peplau (1988) är språk och tankar starkt sammaflätade, och genom att förändra det ena, 
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exempelvis språket, förändras även tankemönstren. Därmed kan även individens 

förutfattade meningar, alltså attityder förändras.  

 

Tredje fyndet är att hälso- och sjukvårdspersonal bär på attityder kring att personer med 

fetma söker snabba lösningar för sin problematik. Istället anser hälso- och 

sjukvårdspersonal att mer långsiktiga livsstilsförändringar krävs för att få till stånd 

varaktiga lösningar. Dessa attityder styrks i en studie av Jallinoja et al. (2007) som 

menar att patienternas ansvar för att ändra sin livsstil nästan alltid ses som en barriär för 

att lyckas med behandling av fetma och andra livsstilsrelaterade sjukdomar. En av 

anledningarna till denna ovilja till livsstilsförändringar är att patienterna är ovilliga att 

acceptera sitt eget ansvar. Enligt Peplau (1988) är patientens eget ansvar viktigt. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen ska inte lösa patientens problematik, utan ska istället ge 

patienten möjlighet att själv komma fram till olika alternativa lösningar. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens roll kan därmed bli att informera patienten kring hälsofrämjande 

åtgärder. Rådgivning till patienten ses som ett sätt att minska ansvarstagandet hos 

patienten, detta framför allt när det handlar om känslor då rådgivning inte anses ha stor 

betydelse. Eide och Eide (2009) menar dock att rådgivning som intervention hos 

patienten är ett bra sätt att hjälpa patienten till reflektion och nödvändiga förändringar, 

såsom hälsomässiga och sociala förändringar. 

 

Fjärde fyndet är attityden att personer med fetma kan stigmatiseras då hälso- och 

sjukvårdspersonalen uppmärksammar och diskuterar fetmaproblematiken om personen 

sökt vård av annan orsak. Här är attityden att patientrelationen är viktig mycket stark, 

och att patientrelationen inte skall äventyras genom att lyfta problematiken. Detta fynd 

styrks i en studie av Mold och Forbes (2013), som påvisar att hälso- och 

sjukvårdspersonal är motvilliga att lyfta vikt- och fetmaproblematik i deras möten med 

patienter. Studien visar även att hälso- och sjukvårdspersonal inte tog initiativet då 

ämnet faktiskt togs upp. Peplau (1988) menar att genom kommunikation kring relevanta 

problem kan lösningar och förändringar ske hos patienten. Den verbala 

kommunikationen är en viktig del i relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienter. En generell princip i Peplaus teori är enligt Forchuk (1993) att det som inte 

diskuteras kan heller inte förstås. Patienten väljer nämligen inte alltid att verbalisera 

hela sin problematik och upplevda bekymmer med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Enligt Puhl, Peterson och Luedicke (2013) styrks hälso- och sjukvårdspersonalens 
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attityder att patienterna kan bli stigmatiserade genom diskussion, dock ses ordvalen som 

en viktig del för att undvika en stigmatisering hos patienterna. Enligt Phillips et al. 

(2013) krävs en nära relation till patienten som präglas av ärlighet, öppenhet och 

diskussion för att kunna använda ord som fetma. 

 

En intressant aspekt att lyfta i framtida forskning skulle kunna vara hälso- och 

sjukvårdspersonals självskattade attityder i förhållande till hur personen med fetma 

upplever dem, då detta förhållande ytterligare kan belysa de effekter attityderna har för 

personen, dennes vård och behandling. Ett förslag på genomförande av detta är att 

använda sig av studiedesignen mixed method, då detta skulle möjliggöra mätning av 

hälso- och sjukvårdspersonalens attityder i kvantitativ forskning och en upplevelse av 

dessa attityder hos personen med fetma, en kvalititativ forskning. 

 

9 Slutsats 
Litteraturstudiens syfte var att belysa hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot 

personer med fetma och den vård som erbjuds den här patientgruppen. De slutsatser 

som kan dras utifrån resultatfynden är att negativa attityder hos hälso- och 

sjukvårdspersonal förekommer mot personer med fetma och vid deras behandling och 

vård. Dock påvisades även vissa positiva attityder, om även i minoritet. Det är av stor 

vikt för hälso- och sjukvårdspersonalen att vara medveten om attityderna de besitter, då 

de kan ha betydelse för patientens upplevelser av vården. Genom denna medvetenhet 

kan hälso- och sjukvårdspersonalen bearbeta sina attityder, och på så vis åstadkomma 

en förändring.  

 

En annan slutsats som kan dras är vikten av medvetenhet kring attityder hos 

medarbetare, då de kan generera en negativ spiral där negativa attityder kan överföras 

till andra inom personalgruppen. En av de barriärer som förhindrar en effektiv 

viktnedgång är hälso- och sjukvårdspersonalens negativa attityder, då dessa kan 

överföras till personen med fetma och få denne att känna en mindre tillit till sin egen 

förmåga. En negativ attityd hos hälso- och sjukvårdspersonal kan alltså bidra till en 

fortsatt problematik för personen. 

 

Resultatet från denna litteraturstudie skulle kunna användas i ett kliniskt sammanhang, 

då resultatet lyfter de attityder som finns hos hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet 
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kan på så vis användas för att starta en egen reflektionsprocess som kan 

medvetandegöra de attityder som individen själv bär på. En klinisk åtgärd för att uppnå 

medvetenhet kring attityderna skulle kunna vara att anordna samtalsgrupper inom 

grundutbildade sjuksköterskans personalgrupp. Dessa samtal skulle kunna innefatta att 

attityder gentemot personer med fetma diskuteras och problematiseras inom 

personalgruppen. Genom detta kan befintliga attityder som inte alltid är medvetna lyftas 

upp till ytan där de kan diskuteras, bearbetas genom reflektion och eventuellt förändras. 

Enligt Kämer Köhler (2014) är det, för att kunna möta patienten på ett jämställt vis, 

viktigt att värdera och beakta sina föreställningar. 

 

En annan klinisk åtgärd skulle kunna vara att försöka förändra sitt språkbruk genom att 

medvetet inte använda nedvärderande ordval, detta skulle kunna yttra sig i en 

utformning av en språkkodex inom vården. Genom detta förändrade språkbruk kan 

enligt Peplau (1988) även tankemönster förändras. Vid förändring av tankemönster kan 

även attityder förändras. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Sökmatris i CINAHL 
 

 
MM = Major Heading. 

MH = Minor Heading. 

CH = CINAHL Heading. 

( ) = artikelnummer. 

Limiters: Publication Date: 20050101-20151231; Peer Reviewed; Language: English, Swedish.  

Sökdatum: 150327-150403. 

Databas 

CINAHL 

 

Sökord 

Antal 

träffar 

 

Lästa titlar 

 

Lästa abstrakts 

 

Lästa i fulltext 

 

Granskade 

Inkluderade i 

resultatet 

#1 MM “Obesity” 

(CH) 

13 671      

#2 MM “Attitudes of 

Health Personnel” 

(CH) 

5 638      

#3 MH “Nurse-

Patient Relations” 

(CH) 

7 281      

#4 MH “Prejudice” 

(CH) 

1 752      

#5 MH “Stigma” 

(CH) 

4 426      

#6 #1 AND #2 45 45 25 2 2 2 (1,2) 

#7 #3 OR #4 OR #5 13 256      

#8 #6 AND #7 8 8 4    

#9 #1 AND #7 127 127 46 1   

        

Totalt   180 67 3 2 2 

        

 



  
 

II 

Bilaga 2 Sökmatris i PubMed 
 

 

Majr = Major Heading. 

( ) = artikelnummer. 

Limits: English, Swedish, published in the last 10 years. 

Sökdatum: 150327 - 150403. 

Databas 

PubMed 

 

Sökord 

Antal 

träffar 

 

Lästa titlar 

 

Lästa abstrakts 

 

Lästa i fulltext 

 

Granskade 

Inkluderade i 

resultatet 

#1 [Majr] “Obesity” 

(MeSH) 

52 972      

#2 [Majr] “Attitudes 

of Health 

Personnel” 

(MeSH) 

30 390      

#3 “Nurse-Patient 

Relations” 

(MeSH) 

8 658      

#4 “Prejudice” 

(MeSH) 

9 347      

#5 “Social Stigma” 

(MeSH) 

1 886      

#6 #1 AND #2 218 218 14 4 1 1 (7) 

#7 #3 OR #4 OR #5 19 419      

#8 #6 AND #7 46 46     

#9 #1 AND #7 320 320 13 4 2 2 (8, 9) 

        

Totalt   584 27 8 3 3 

        

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 3 Sökmatris i PsycINFO 
 

 

MM = Major Heading. 

DE = Minor Heading. 

TH = Thesaurus. 

( ) = artikelnummer. 

Limiters: Publication year: 2005-2015; Peer Reviewed, Language: English, Swedish. 

Sökdatum: 150327-150403. 

Databas 

PsycINFO 

 

Sökord 

Antal 

träffar 

 

Lästa titlar 

 

Lästa abstrakts 

 

Lästa i fulltext 

 

Granskade 

Inkluderade I 

resultatet 

#1 MM “Obesity” 

(TH) 

7 881      

#2 MM  “Health 

personnel 

attitudes” (TH) 

7 123      

#3 DE “Nursing” 

(TH) 

9 263      

#4 DE “Nurses” (TH) 10 851      

#5 DE “Prejudice” 

(TH) 

1 792      

#6 DE “Stigma” (TH) 4 249      

#7 #1 AND #2 47 47 13 4 3 3 (5, 6, 10) 

#8 #3 OR #4 16 818      

#9 #5 OR #6 OR #7 22 682      

#10 #7 AND #8 10 10 5 1 1 1 (3) 

#11 #7 AND #9 11 11 5    

#12 #1 AND #9 188 188 16 1 1 1 (4) 

        

Totalt   256 22 6 5 5 

        

 



  
 

IV 

Bilaga 4 Artikelmatris 

Författare/la

nd/år 

Titel/tidsskrift Syfte Metod Resultat Gradering 

1. 

Vallis, T M., 

Currie B., 

Lawlor, D., & 

Ransom, T. 

Kanada 

2007. 

Healthcare 

Professional 

Bias Against the 

Obese: How Do 

We Know If We 

Have a 

Problem? 

Canadian 

Journal of 

Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

huruvida hälso- 

och 

sjukvårdspersonal

, med ett intresse 

för vård av 

patienter med 

fetma, uppvisar 

fördomar mot 

dessa patienter. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Bekvämlighetsurval. 

78 deltagande (14,3 % läkare, 15,4 % 

sjuksköterskor, 37,4 % dietister, 4,4 % 

psykologer, 8,8 % psykoterapeuter och 19,8 % 

övrigt). Läkare och sjuksköterskor delades in i 

en egen grupp (those with medical training). 

Datainsamling: enkät (IAT – Implicit Attitudes 

Test). 

Analys: Statistiska beräkningar gjordes med 

hjälp av T-test. 

IAT-testet visade att 

vårdpersonalen bar på 

negativa attityder 

gentemot patienter med 

fetma. 

Medel – brister i 

beskrivning av 

inklusions- och 

exklusionskriteri

er, svårtolkad 

metoddel. 



  
 

V 

2. 

Al-Ghawi, A., 

& Uauy, R. 

Bahrain 

2009. 

Study of the 

Knowledge, 

attitudes and 

practices of 

physicians 

towards obesity 

management in 

primary health 

care in Bahrain. 

Public Health 

Nutrition. 

Beskriva läkares 

åsikter från 

Bahrain, gällande 

deras roll i 

behandling av 

patienter med 

fetma, deras 

kapacitet och 

begränsningar, 

deras kunskap, 

attityder och 

praktiserande 

gentemot 

fetmaprevention 

och hanteringen 

inom 

primärvården.  

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Randomiserat urval. 

107 läkare inkluderades, varav 97 svarade på 

frågeformuläret. 

Datainsamlingsmetod: frågeformulär. 

Analys: deskriptiv. 

Överlag finns en positiv 

syn på patienter med 

fetma, samt hanterandet 

av sjukdomen. Det 

påvisades barriärer hos 

både läkare och 

patienter. 

Hög. 

3. 

Poon, M.-Y., 

& Tarrant, M. 

Hong Kong 

2009. 

Obesity: 

attitudes of 

undergraduate 

student nurses 

and registered 

nurses. 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 

 

Utreda 

sjuksköterskestud

enters och 

legitimerade 

sjuksköterskors 

attityder gentemot 

patienter med 

fetma, samt dess 

hantering. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Bekvämlighetsurval. 

352 sjuksköterskestudenter och 199 

legitimerade sjuksköterskor (rekrytering i 

omgångar då bortfall ledde till lägre 

powervärde).  

Datainsamling: frågeformulär som bland annat 

innefattade ATOAP ( Attitudes Towards Obese 

Adult Patients). 

Analys: deskriptiv och statistisk analys. 

Legitimerade 

sjuksköterskor visade 

högre nivåer av 

fetmafobi, samt mer 

negativa attityder än 

sjuksköterskestudenter. 

Överlag var attityderna 

relativt neutrala. 

Hög. 



  
 

VI 

4. 

Phillips, K., 

Wood, F., & 

Kinnersley, P. 

Storbritannien 

2013. 

Tackling 

obesity: the 

challenge of 

obesity 

management for 

practice nurses 

in primary care. 

Family Practice. 

Utvärdera hur 

sjuksköterskor 

hanterar fetma 

inom 

primärvården, 

samt identifiera 

god omvårdnad 

och barriärer för 

effektiv 

omvårdnad. 

Kvalitativ design. 

Ändamålsenligt urval. 

18 sjuksköterskor. 

Datainsamling: semistrukturerade intervjuer. 

Analys: latent innehållsanalys. 

Resultatet identifierade 

två övergripande roller 

hos sjuksköterskan; 

omvårdnad av patienter 

med fetma och 

multisjuklighet, samt att 

lyfta problematiken hos 

de som i övrigt var 

friska. 

Hög. 

5. 

Brown, I., 

Stride, C., 

Psarou, A., 

Brewins, L., & 

Thompson, J. 

Storbritannien 

2007. 

Management of 

obesity in 

primary care: 

nurses´ 

practices, beliefs 

and attitudes. 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Utreda mönster i 

klinisk 

omvårdnad, 

föreställningar 

och attityder hos 

sjuksköterskor 

inom 

primärvården med 

hänsyn till fetma. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Ändamålsenligt urval. 

564 deltagande, varav 398 som svarade på 

frågeformuläret. 20 stycken av bortfallet 

berodde på felaktig postgång. 

Deltagarna bestod av 44,2 % distriktsköterskor, 

25,4 % sjuksköterskor, 21,6 % health visitors, 

8,8 % sjuksköterskeassistenter. 

Datainsamling: frågeformulär. 

Analys: jämförande och beskrivande statistik. 

Stereotypa 

uppfattningar var 

ovanliga, men negativa 

föreställningar och 

attityder identifierades. 

Hög. 



  
 

VII 

6. 

Jeffrey, A. C., 

& Kitto, S. 

Australien 

 2006. 

 

 

 

 

Struggling to 

care: Nurses´ 

perceptions of 

caring for obese 

patients in an 

Australian 

bariatric ward. 

Health 

Sociology 

Review. 

Utforska 

sjuksköterskans 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

omvårdnad av 

patienter med 

fetma. 

Kvalitativ fenomenologisk studie. 

Ändamålsenligt urval. 

Tio frivilliga deltagare av 23 möjliga, 

saturation uppnåddes. 

Datainsamling: semistrukturerade intervjuer. 

Analys: hermeneutisk fenomenologi. 

Tre teman 

identifierades; 

motsägelsefulla 

uppfattningar om fetma, 

ambivalens gällande 

operation samt 

patientens ansvar. 

Hög. 

7. 

Jay, M., Kalet, 

A., Ark, T., 

McMacken, 

M., Messito, 

M. J., Richter, 

R., Schlair, S., 

Sherman, S., 

Zabar, S., & 

Gillespie, C. 

USA 

2009. 

Physicians´ 

attitudes about 

obesity and their 

associations 

with 

competency and 

specialty: A 

cross-sectional 

study. 

BMC Health 

Services 

Research. 

 

 

 

 

Förstå och 

klassificera 

läkares attityder 

gentemot fetma, 

samt undersöka 

huruvida läkarnas 

specialkompetens 

påverkade. Även 

bättre förstå 

sambanden 

mellan attityder 

och läkares 

kompetens, 

rådgivning, 

karaktär, 

utbildning och 

tillvägagångssätt. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Ändamålsenligt urval. 

399 förfrågningar via e-mail skickades ut. 77 

hörde inte längre till fakulteten, elva 

exkluderades då de arbetade med studien. 38 e-

mail fungerade inte samt 24 var inte läkare. 

Svarsfrekvensen för de kvarstående var 250 (63 

%). 

Datainsamling: internetbaserat frågeformulär. 

Analys: beskrivande och analytisk statistik. 

Resultatet visar på olika 

attityder som 

förknippas med 

läkarens 

kompetensspecialitet 

och yrkeserfarenhet. 

Hög. 



  
 

VIII 

8. 

Sikorski, C., 

Luppa, M., 

Glaesmer, H., 

Brähler, E., 

König, H.-H., 

& Riedel-

Heller, S. G. 

Tyskland 

2013. 

 

Attitudes of 

Health Care 

Professionals 

towards Female 

Obese Patients. 

Obesity Facts. 

Jämföra 

stigmatiserande 

attityder mellan 

olika professioner 

inom hälso- och 

sjukvården. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Bekvämlighetsurval. 

1739 frågeformulär lämnades ut, 682 lämnades 

in. Svarsfrekvens 39 %. 49,8 % sjuksköterskor, 

28,4 % läkare, 18,3 % terapeuter samt 3,6 % 

övriga. 

Datainsamling: frågeformulär som bland annat 

innefattade FPS (Fat Phobia Scale). 

Analys: analytisk statistik. 

FPS-resultatet var 

jämförbart med den 

generella befolkningen. 

Sjuksköterskor var 

något mer positiva än 

övriga professioner. 

Hög ålder, högt BMI 

och skuldbeläggning av 

patienten associerades 

till mer stigmatiserande 

attityder. 

Hög – stort 

bortfall, dock 

såg inte 

forskarna detta 

som en svaghet i 

studien då 

svarsfrekvensen 

låg i linje med 

liknande 

forskning. 

Powervärde på 

96,8 %. 

9. 

Sikorski, C., 

Riedel, C., 

Luppa, M., 

Shultze, B., 

Werner, P., 

König, H.-H., 

& Riedel-

Heller, S. G. 

Tyskland 

2012. 

Perceptions of 

overweight and 

obesity from 

different angles: 

A qualitative 

study. 

Scandinavian 

Journal of 

Public Health. 

 

 

 

 

 

Utveckla ett 

lämpligt 

frågeformulär att 

använda i 

kommande 

forskning, samt 

utveckla redan 

befintliga 

instrument för att 

studerafaktorerna 

profession och 

egen kroppsvikt i 

samband med 

föreställningar 

och åsikter 

gentemot 

patienter med 

fetma. 

Kvalitativ design. 

Ändamålsenligt urval. 

Tre fokusgrupper; normalviktiga, överviktiga 

och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Datainsamling: Fokusgruppsintervjuer. 

Analys: latent innehållsanalys. 

Personer med fetma 

beskrivs oftast i 

negativa ordalag. Fetma 

sågs som en sjukdom 

som är kontrollerbar 

men även externa 

faktorer kan påverka, 

såsom sociala faktorer. 

Medel – 

författarna anger 

inte antalet 

deltagare i 

fokusgrupperna. 



  
 

IX 

10. 

Brandsma, L. 

L. 

USA 

2005. 

Physician and 

Patient Attitudes 

Toward Obesity. 

Eating 

Disorders. 

Undersöka hur 

pass korrekt 

patienter 

upplevde deras 

läkares attityder 

gentemot fetma, 

samt jämföra 

patientens och 

läkarens attityder 

till fetma. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Ändamålsenligt urval. 

106 läkare, varav 49 svarade. Av de 49 var 

motsvarande svarsfrekvens hos patienterna 26, 

vilket resulterade i ett bortfall på 23 läkare, då 

deras patienter inte svarade på enkäten. 

Datainsamling: BATOS (The Bray Attitude 

Toward Obesity Scale) och ett demografiskt 

frågeformulär. 

Analys: deskriptiv statistik.  

Läkarna självskattade 

sina attityder mer 

positivt än patienterna 

upplevde dem. 

Ambivalenta attityder 

gällande patienter med 

fetma identifierades hos 

läkarna. 

Medel – på 

grund av 

bortfallet av 

läkare. Dåligt 

beskriven 

analys. 

 


