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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: övervikt och fetma är ett växande problem världen över och den 

vanligaste orsaken är ett för stort energiintag i förhållande till den energi 

kroppen gör av med. Fetma ger upphov till en rad olika komplikationer och 

där av kommer dessa patienter att behöva vårdas på sjukhus och med hjälp av 

öppenvården. Syftet: var att beskriva vårdpersonalens attityder till patienter 

med övervikt och fetma. Metod: var en systematisk litteraturstudie som är 

grundat på elva vetenskapliga artiklar varav nio var kvantitativa och två var 

kvalitativa. Databaser som använts är PubMed, Cinahl och PsycINFO.  

Resultat: det framkom två tydliga skillnader i attityder vilka var positiva och 

negativa till patienter med övervikt och fetma som dominerades av 

negativitet. Slutsats: för att dessa patienter ska få en så god omvårdnad så 

möjligt skulle utbildning och handledning i bemötande och attityder vara en 

bra början. Mer forskning behövs på området för att kunna kartlägga vad den 

eventuella utbildningen bör fokuseras på.  
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Introduktion  
World Health Organisation:s (WHO) senaste prognos om övervikt och fetma från 2006 visar 

en global epidemi som är ett växande problem. Ca 400 miljoner vuxna lider av fetma och 

övervikt. Deras framtida prognos år 2015 kommer troligen att visa en ökning av överviktiga 

individer till 2,3 miljarder och att 700 miljoner kommer lida av fetma.  

Under lång tid har överviktiga och individer med fetma varit ett växande problem i Sverige 

men under de senaste fem åren har ökningen planat ut i vårt samhälle och är relativt 

oförändrad. Den största ökningen ses under 1990-talet och fram till början av 2000-talet. Från 

2004 och framåt planar kurvan ut och ingen större ökning sker. Övervikt är fortfarande ett 

stort problem då befolkningen historiskt sätt har en hög ansamling fett på kroppen som de inte 

haft tidigare. Siffror från 2008 visar att drygt en fjärdedel av kvinnorna och två femtedelar av 

männen är överviktiga (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Inom vården bli det allt vanligare för 

vårdpersonal att möta patienter med övervikt och fetma. Detta innebär att dessa individer 

behandlas på olika sjukvårdsinstitutioner för komplikationerna till den höga kroppsvikten och 

flera vårdsituationer uppstår kring denna patientgrupp (Lindroos & Rössner, 2007). En studie 

visar att nästan 80 procent av patienter som opererats för övervikt upplever att de behandlades 

respektlöst av vårdprofessionen. Ett flertal känner att personalen inte visar någon som helst 

förståelse och att de inte kan sätta sig in i hur svårt det kan vara att leva med övervikt och 

fetma (Anderson & Wadden, 2004).  

 
Bakgrund 
Definition av övervikt/fetma 

Dagens definition av övervikt och fetma är det som forskarna på empirisk väg kommit fram 

till vad som är ohälsosamt och vilka individer som kommer räknas in i dessa riskgrupper. Nu 

gäller följande: övervikt definieras som ett tillstånd då individen har ett BMI (Body Mass 

Index) över 25kg/m
2
. Fetma har definitionen då individens BMI överstiger 30kg/m

2
. BMI 

räknas ut av individens vikt, dividerat med längden upphöjt i två (Lönnqvist, 2007).   
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Tabell 1. BMI- gränser för definition av övervikt/fetma. 

   

  

 

 
 
   

  

 

 

   (Landin Olsson, 2010).  

 

Olikheter i fettmassa varierar mycket mellan olika människor. Vanligen har kvinnor mer fett 

än män, de har större fettdepåer som lagras som underhudsfett runt stussen och kring låren. 

Männen samlar oftast sina fettdepåer i första hand över buken. Det som gör att det skiljer sig 

mellan könen är hormonellt betingat. Då kvinnan föder barn och ammar har hon ur ett 

utvecklingshistoriskt perspektiv varit i större behov av att säkra näringstillgången. Kvinnan 

har då lagrat energi långsiktigt till kommande tider då födointaget är otillräckligt. Kvinnlig 

fetma är i linje med detta ofarligt i jämförelse med den bukfetma som ses hos män. 

Ansamlingar av fett kring buken är kopplat till ökad sjuklighet, en rad metaboliska 

riskfaktorer och en för tidig död (Lönnqvist, 2007).    

 

Attityder  

En attityd är att ha en inställning eller ett förhållningssätt till ett fenomen. Attityder byggs upp 

genom erfarenheter och är en bestående inställning som kommer till uttryck när vi upplever 

något positivt eller negativt (Nationalencyklopedin, 2011). En attityd utgörs av en kognitiv, 

en emotionell samt en konativ aspekt. Där konativ aspekt menas att välja handlingsriktning. 

En attityd ses på så sätt som en ståndpunkt och bildas efter hand som vi drar slutsatser om 

olika fenomens karaktär och deras betydelse för anpassningen till vår omgivning. Attityder 

kan vara positiva eller negativa, vid positiva ses möjligheter, uppskattning och ett gott 

bemötande. Vid negativa attityder är det vanligt förekommande att bara se fel, brister och 

missuppfattningar (Egidius, 2005). Vårdpersonalens attityder och sätt att vara spelar en viktig 

roll för etableringen av en läkande relation till patienten. Våra attityder i avseendet hur vi 

framstår i en verklig situation, är grundläggande då ett spontant uttryck för hur vi är som 

Undervikt 

Normalvikt 

Övervikt 

Fetma 

Svår fetma 

Extrem fetma 

< 20 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

> 40 
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individer avspeglas och för hur vi reagerar i olika situationer. Det ligger i vårdpersonalens 

ansvar att ha kontroll över sina attitydmässiga reaktioner och anpassa sitt sätt att vara till den 

aktuella situationen. Även om personal inte känner sig positivt inställd och tillmötesgående 

ska de ändå uppträda vänligt och hjälpsamt. Detta innebär att vårdprofessionen måste värna 

och respektera patientens lika värde med stöd av sin etiska kompetens och sitt yrkeskunnande 

(Kristoffersen & Nortvedt, 2005). Fördomar är en slags undergrupp till en attityd något som 

är individuellt för den enskilda människan. Det kan vara av negativ struktur och rör sig oftast 

runt sådant som är lätt att urskilja som hudfärg, kön eller kroppsvikt. Negativa sådana leder 

ofta till en diskriminerande behandling samt ett dåligt bemötande (Nationalencyklopedin, 

2011). 

  

Profession  

Vårdpersonal har ett ansvar att utföra sitt jobb på ett professionellt sätt. Som sjuksköterska 

ska denna profession vila på en humanistisk värdegrund där respekt för integritet och 

värdighet finns i den omsorg som ges till patienten. Detta ligger som ett krav på den 

legitimerade sjuksköterskan då det är en del av professionen att följa lagar författningar och 

etiska koder. (Socialstyrelsen, 2005). All vårdpersonal har en skyldighet att förstärka 

patientens egen tolkning om sig själv som en värdefull och duglig person, samt att få 

självtilliten att växa (Gustafsson, 2004). I International Council of Nurses (ICN) antog den 

första etiska koden för sjuksköterskor som tillhör en central del av vårdprofessionen. Där 

beskrivs vård som ett universellt behov. Det naturliga i vården är att den bygger på rätten till 

värdighet och till att behandlas med respekt. Den ska också bygga på rätten till liv, kulturella 

rättigheter och visa respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är detta som gör omvårdnaden 

respektfull och den ska inte begränsas på grund av olika utseenden och förutsättningar (ICN, 

2007). Läkarförbundet säger att läkare i sin profession som vårpersonal har skyldighet att 

följa de etiska riktlinjer som utgetts för att bedriva en kvalitetssäker vård. Där beskrivs att 

läkaren ska behandla alla patienter med empati, respekt och omsorg. Läkare får aldrig utsätta 

en patient för diskriminerande bemötande eller behandling där människors likavärde frångås 

(Sveriges Läkarförbund, 2010). 

 

Joyce Travelbees interaktionsteori 

För att vara insatt i vad omvårdnad är och skall vara måste man förstå vad som sker mellan 

vårdpersonal och patient, hur deras samspel kan uppfattas och vilka följder detta kan ha för 
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patienten och dennes situation. Travelbee framhåller vikten av att vårdpersonal förhåller sig 

till patientens egen upplevelse av sjukdom och lidande, än att se till sina egna förutfattade 

meningar och klassificeringssystem. Vårdpersonalen kan inte veta hur personen uppfattar sin 

situation utan att tala med vederbörande om vilken betydelse tillståndet har för honom själv. 

Det är då Travelbee talar om att etablera en mellanmänsklig relation och det är först då 

omvårdnaden uppnår sitt syfte. Denna relation består av en erfarenhet eller en mängd 

erfarenheter mellan vårdpersonal och patient där patientens omvårdnadsbehov ska tillgodoses. 

En förutsättning för att en mellanmänsklig relation ska uppnås är att båda parterna reagerar på 

varandras mänsklighet, vilket betyder att båda måste acceptera varandra. Den 

mellanmänskliga relationen genomgår flera olika interaktionsfaser för att uppnå sitt mål, 

dessa faser består av:  

- Det första mötet innebär att individerna har uppfattningar och föreställningar då de 

inte känner varandra. Det är av yttersta vikt i denna fas att vårdpersonalen är medveten 

om sina föreställningar och hur dessa kan spegla attityden till patienten. För att 

upptäcka den unika individen ska vårdaren ta sig ur sitt kategoriska tänkande och inte 

placera in patienten i olika fack. 

-  Framväxt av identiteter betyder att en ökad förståelse växer fram hos vårdaren och de 

stereotypa uppfattningarna försvinner mellan vårdpersonal och patient. 

-  Empati innebär att ha en förmåga att gå in och dela en annan individs tillstånd vid en 

viss tidpunkt. Då förstås meningen med den andres känslor samt tankar och utifrån 

dessa begrips dennes handlingar. 

- Sympati är ett svar på den empatiska utvecklingen, där det inte bara handlar om att 

lära känna den andra personen. Sympati är ett sätt att tänka och den känslan förmedlas 

till den andre i form av en attityd. Genom sympati föds omsorg som visas i 

omvårdnaden av patienten och uttrycks genom en önskan att lindra lidandet. 

- Ömsesidig förståelse och kontakt är den avslutande fasen i den mellanmänskliga 

relationen. I denna fas inträder en ömsesidig kontakt och förståelse mellan de båda 

parterna och de delar varandras attityder, känslor samt tankar (Kirkevold, 2000).  

 

Problemformulering  

Travelbee framhåller vikten av att en god interaktion finns mellan vårdpersonal och patient 

för att tillgodose omvårdnadsbehovet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning till 

allmänsjuksköterskor har vi stött på fördomar och nedvärderande attityder från vårdgivare till 
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patienter med övervikt och fetma. Dessa situationer har berört författarna då vi fått kunskap i  

utbildning att personalen arbetar utifrån kompetensbeskrivningar, lagar och etiska koder något 

som ingår i deras profession. Dessa säger att särbehandling och diskriminering av en viss 

patientgrupp inte får förekomma. Tankar om att patienten blir lidande i dessa avseenden då 

föreskrifter inte följs har fått författarna att vilja lyfta fram detta ämne. Denna litteraturstudie 

avser därför att beskriva vilka attityder vårdpersonal har till patienter med övervikt och fetma. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva vårdpersonalens attityder till patienter med övervikt och fetma.  

 

Metod  

Metoden var en systematisk litteraturstudie som innebär att inom ett visst ämnesområde söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteratur (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Inklusionskriterier  

Artiklar som riktar sig till vårdpersonal som möter vårdtagare med övervikt och fetma då 

patienten har kontakt med öppen- eller sluten vården. Det har inte funnits så mycket forskning 

på det valda området därför har vi valt artiklar som är publicerade inom tidsramen 2001-2010.   

  

Exklusionskriterier 

Vårdpersonal som hade kontakt med barn och ungdomar med övervikt och fetma < 18 år och 

äldre med övervikt och fetma > 65 år har exkluderats från studien då Karlberg och 

Albertsson- Wikland, (2001) inte ser BMI som ett tillförlitligt mätinstrument på dessa 

patientgrupper. 

 

Sökningsförfarande och urval 

Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa tre databaser 

innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad. Sökningarna gjordes mellan 24/1-

10/2-2011. För att hitta rätt sökord användes SweMesh och Thesaurus, två av sökningarna är 

gjorda som fritextsökningar då inga lämpliga MeSH-termer eller thesaurus fanns att tillgå för 

sökningen i PubMed och Cinahl. I PsycINFO och Cinahl har sökförfarandet Peer- Reviewed 

använts. I PubMed granskades titlarna via Ulrichsweb (Serials solutions, 2010) för att 
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kontrollera tidsskrifternas vetenskapliga kvalitet. Sökord som använts i samtliga databaser var 

Obesity och Attitude, dessa har vi valt som grunden till den fortsatta sökningen. Vid sökning i 

Cinahl har även Nurse attitude och Attitude of health personnel ingått. I PubMed användes 

orden Overweight, Nurse, Implicit, Anti-fat, Health personnel, Prejudice. Sökorden implicit 

och Anti-fat som använts vid fritextsökning har hittats i en av de utvalda artiklarnas 

sökhistorik.  När sökning i PsycINFO gjordes användes Health personnel. Artikelsökning 

med antal träffar, olika kombinationer och vilka urval som gjorts finns redovisat (Bilaga 1( 1-

3)).   

För att utöka den metodiska sökningen kan manuell sökning göras på de utvalda artiklar som 

har hittats i databaserna. Detta görs genom att studera referenslistan och med hjälp av detta 

kan ytterligare artiklar hittas som svarar mot syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Manuell 

sökning genomfördes på alla utvalda artiklar och resulterade i två artiklar som svarade för 

syftet ytterligare hittades (Bilaga 1 (4)). 

Två urval gjordes, i urval ett valdes 19 artiklar då abstractet stämde överens med ämnet. Av 

dessa 19 sorterades tio ut till urval två efter att artiklarna lästs igenom. Av de nio som 

exkluderats höll fyra inte måttet vetenskapligt och fem svarade inte mot syftet.  

      

Kvalitetsgranskning 

De tolv artiklar som var relevanta och svarade mot syftet kvalitetsgranskades med 

granskningsprotokoll för kvalitativ och kvantitativ metod. Ett poäng sattes på varje delfråga 

som artiklarna svarade för i bedömningen, dessa poäng räknades därefter om till procent av 

den totala poängsumman. Gradering gjordes utifrån grad ett till tre, där grad ett var 80-100 

procent, grad två 70-79 procent och grad tre 60-69 procent. Granskningsmallar och 

graderingssystem är taget som originalversion ur Willman, Stoltz & Bahtsevani, (2006). Den 

kvantitativa granskningsmallen har reviderats då en del frågor inte var relevanta för de valda 

artiklarna (bilaga 2 (1)), originalversionen finns att se (bilaga 2 (2)). Den kvalitativa 

granskningsmallen har använts i originalversion.  

Efter kvalitetsgranskningen exkluderades en artikel då den inte beskrev endast 

vårdpersonalens attityder till patienter med övervik/fetma samt att det inte gick att urskilja 

vad vårdpersonalen hade för attityder i resultatet se referens (Schwartz, Chambliss, Brownell, 

Blair & Billington, 2003).  
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Etiskt resonemang 

Alla artiklar som inkluderas i en systematisk litteraturstudie ska ha genomgått etiska 

överväganden och föra ett etiskt resonemang. Oavsett vilka föreställningar författaren har till 

det valda området ska alla artiklar som hittas redovisas och inkluderas. Det är oetiskt att bara 

redovisa de artiklar som stödjer författarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har 

i denna litteraturstudie utgått från de ovan nämnda kriterierna, alla våra artiklar för ett etiskt 

resonemang. Vi har inkluderat alla de artiklar under sökningens gång som svarar mot syftet 

och inga artiklar har exkluderats på grund av egna föreställningar eller åsikter.   

 

Analys 

Analysen i litteraturstudien har inspirerats av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Enlig Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) fokuserar en kvalitativ analys på 

tolkning av texter och används främst inom humanvetenskap och vårdvetenskap. Den 

induktiva ansatsen innebär att texten analyseras förutsättningslöst som kan baseras på 

upplevelser och berättelser från människor. Fokus i en kvalitativ analys ligger på att beskriva 

olikheter och likheter av texter. Texten analyseras utifrån bärande meningsenheter som 

plockas ut ur den aktuella texten, dessa meningar kondenseras (sammanfattas) och innehållet 

lyfts till en högre logisk nivå. Därefter benämns den kondenserade meningsenheten med en 

kod som kortfattat beskriver innehållet men som behåller meningsenhetens kontext. Koder 

jämförs där likheter och skillnader bildar olika underkategorier. De underliggande 

kategorierna sammanförs till en kategori där koder och underkategorier har liknande innehåll. 

Under analysprocessen har texterna analyserats utifrån bärande meningsenheter och ner till 

kategorier så som Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) beskriver.            
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Exempel på litteraturstudiens dataanalys kring sjuksköterskans attityder. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Överviktiga patienter 

förtjänar lika 

behandling, det är 

viktigt att behandla 

överviktiga som jag 

skulle göra med andra 

patienter.  

Alla har rätt att 

behandlas lika  

Vård på lika 

villkor 

 

 

 

 

 

God omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

Positiva 

Attityder Jag har skyldighet att 

vårda patienterna med 

värdighet och respekt  

Vårda med 

värdighet och 

respekt 

Respektfull 

vård 

Försöker förbise de 

yttre formerna och bara 

se dem som en person 

med samma omsorg 

och respekt som alla 

ska få. 

Se hela 

personen med 

värdighet och 

respekt 

Se hela 

människan 

Att känna sig mer 

obekväm vid vårdandet 

av feta patienter 

Känna sig 

obekväm i 

vårdandet  

Obekväm  

Negativ 

inställning 

 

 

 

Negativa 

Attityder Att känna sig äcklad 

vid vårdandet av en fet 

patient. 

Känna sig 

äcklad 

Avsky 

Att inte ta hand om en 

fet patient om 

valmöjlighet fanns. 

Välja bort feta 

patienter 

Särbehandling Bristande 

omvårdnad 

 

 

Resultat  

De attityder vårdpersonalen hade till patienter med övervikt och fetma var skiftande positiva 

och negativa. Resultatet presenteras utifrån sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, läkare och 

övrig vårdpersonals attityder till patientgruppen. Under vårdpersonal faller professioner så 

som undersköterskor, vårdbiträden, dietister, sjukgymnaster, apotekare, sjuksköterskor och 

psykologer där resultatet inte gått att särskilja.   

 

Positiva attityder  

Sjuksköterskor 

Några sjuksköterskor uttryckte att det är viktigt att behandla överviktiga patienter med 

omsorg och respekt, de försökte förbise den yttre formen och se personen bakom. De 

ansträngde sig för att inte vara fördomsfulla i sin behandling då alla har rätt till lika vård. 

Någon tyckte synd om de överviktiga vårdtagarna då de hade en känsla av att de är 
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diskriminerade i samhället på grund av sin vikt. Vissa sjuksköterskor var försiktiga i den 

inledande kontakten genom att reducera sitt kroppsspråk, framförallt ansiktsuttryck för att 

undvika kränkning (Zuzelo & Seminara, 2006).  

 

Vårdpersonal 

Vårdpersonalens attityder till fetma betraktades som en allvarlig hälsofråga samt hälsorisk 

och att de flesta hälsoproblemen beror på övervikt. En del ansåg att det inte berodde på 

bristande personlig kontroll eller att dessa personer är mer lata än andra och få uttryckte att de 

äcklades av patienter med fetma. Många uttalade att de kände empati för patientgruppen 

(Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007). En del formulerade att de inte ville 

vara i en fördömande position mot dessa patienter.  Särskild vikt lades på ett icke-dömande 

tillvägagångssätt. Personalen undvek negativa termer kring fetma och titulerar inte patienterna 

”du är fet” (Brown & Thompson, 2007). En del av vårdpersonalen stödjer inte att överviktiga 

personer är sämre än andra (Teachman & Brownell, 2001). 

 

Läkare  

Av en del läkare betraktades fetma endast som en sjukdom och deras roll var att hantera 

patientens viktproblem. De ansåg inte att denna patientgrupp var mer annorlunda än andra 

(Bocquier, Verger, Basdevant, Andreotti, Baretge, Villani & Paraponaris, 2005).  

  

Negativa attityder   

Sjuksköterskor 

En del sjuksköterskor tyckte att feta vårdtagare var svåra att mobilisera, de uttryckte även 

frustration. De uttalade obehag över att patienterna kunde hamna på golvet och att det fanns 

svårigheter med att motivera vårdtagarna (Whitfield & Grassley, 2008). En hög andel tyckte 

att omvårdnaden var fysiskt ansträngande och stressfull samt att de även kände sig obekväma 

vid vårdandet av dessa patienter. De uttryckte även att de var äcklade och hade svårt att känna 

empati. Om de fick välja skulle några välja bort att vårda denna patientgrupp. En del 

uppfattade feta som mer benägna att äta för mycket och att de var formlösa, långsamma och 

oattraktiva (Poon & Tarrant, 2009). 
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Sjuksköterskestudenter  

En hög andel sjuksköterskestudenter tyckte att feta patienter var mer krävande än andra samt 

att de kände sig mer spända i omvårdnaden (Poon & Tarrant, 2009). 

 

Vårdpersonal 

En del vårdpersonal ansåg att patienter med fetma har brist på viljekraft (Brown, Stride, 

Psarou, Brewins & Thompson, 2007). Några av vårdprofessionen uttryckte att fetma är en 

besvärlig och obehaglig fråga att ta tag i. En del tyckte att fetma var ett svårt område när det 

gällde att åstadkomma något som hjälpte patienten (Brown & Thompson, 2007). Vårdgivarna 

kopplade ihop feta med att de var dåliga, lata, dumma och värdelösa. De tyckte även att det 

var svårt att se något positivt hos de berörda (Vallis, Currie, Lawlor & Ransom, 2007). Tron 

stöds på att smala människor är mer motiverade än feta individer. De har även starka negativa 

associationer och värderingar kring patientgruppen (Teachman & Brownell, 2001). 

 

Läkare 

En del läkare var pessimistiska om feta patienter verkligen kunde gå ner i vikt då de ansåg att 

patienterna var lata och mer njutningslystna. Några ansåg även att dessa individer hade brist 

på motivation (Bocquier, Verger, Basdevant, Andreotti, Baretge, Villani & Paraponaris, 

2005). En del läkare påverkades starkt av vårdtagarens vikt. Informanterna spenderade mindre 

tid med personer ju mer de vägde och ordinerade fler prov till dessa patienter. Då en fet 

individ skulle följas upp svarade läkarna olika beroende på vikten och mer negativa attityder 

och avståndstagande visades desto mer personen vägde (Hebl & Xu, 2001). Denna profession 

visade även lägre respekt då patienten hade ett högre BMI (Huizinga, Cooper, Bleich, Clark 

& Beach, 2009). Många deltagare tyckte att hanteringen av fetma var frustrerande då 

behandlingen ofta var resultatlös. De tyckte att vårdtagarna saknade disciplin att gå ner i vikt 

och att de ville ha en enkel utväg till viktminskning. De ansåg att feta patienter hade psykiska 

problem och förnekade dåliga matvanor. Negativa attityder till fetma var ett hinder för läkarna 

för att diskutera viktminskning med dessa individer (Ferrante, Piasecki, Ohman-Strickland & 

Crabtree, 2009). 
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Diskussion  
Metoddiskussion 

Sökningsförfarande och urval 

Från början var studien tänkt att beskriva sjuksköterskors attityder till överviktiga patienter. 

Under sökningens gång hittades även relevanta artiklar som belyste annan vårdpersonals 

attityder till patienter med övervikt och fetma. Vi valde då att ändra fokus till vårdpersonalens 

attityder till patientgruppen eftersom vi ansåg att allas attityder var av intresse. I begreppet 

vårdpersonal innefattas följande professioner: Sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, läkare, 

undersköterskor, vårdbiträden, dietister, sjukgymnaster, apotekare, och psykologer. Även 

separata grupper med sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och läkare användes.  

 

För att få en effektiv sökning kan författaren ta hjälp av en bibliotekarie som är väl insatt i de 

olika databaserna (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har under databassökningen tagit hjälp 

av en bibliotekarie vilket kan ses som en styrka i studien då detta hjälpte oss att hitta 

betydelsefullt material. Det har funnits artiklar där abstractet har stämt överens med syftet 

men som inte gått att få tag i och det har lett till att dessa artiklar uteslutits från studien vilket 

kan ses som en svaghet. Av elva artiklar är sex stycken från USA som är ett land där fetma är 

ett stort och växande problem. Detta har troligtvis påverkat resultatet men behöver inte 

nödvändigtvis vara negativt. Den svenska sjukvården kan lära sig om attityder från ett land 

där fetman är mer utbredd för att förbättra omvårdnaden kring dessa patienter. Det kan göras 

med hjälp av förebyggande åtgärder som förhindrar att attityder och fördomar uppkommer 

eftersom fetman är ett växande problem även i Sverige. Alla artiklar som utgör resultatet var 

skrivna på engelska, detta kan ha inneburit att felaktiga tolkningar kan ha uppstått något som 

kan ha påverkat resultatet.  

 

Resultatet utgörs av elva artiklar där två är kvalitativa och nio är kvantitativa studier vilket 

kan ha påverkat resultatet. Kvalitativa studier är enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006)  

mer omfattande då det gäller att skapa andra förutsättningar och framförallt behandla 

förstålelser av ett fenomen på en djupare nivå.  

 

Om flera artiklar i studien hade varit kvalitativa kunde förståelsen av attityder till överviktiga 

patienter ha behandlats på ett djupare plan, då de kvantitativa artiklarna gav ett ytligt men mer 

tydligt resultat. Detta har visat sig genom ett mer kompakt och koncentrerat resultat där 

förståelsen kring fenomenet inte behandlats i samma utsträckning då de utgjorts av mestadels 
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kvantitativa artiklar. Artikel tre i artikelmatrisen var utformad efter ett frågeformulär till 

sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter som låg till grund för resultatet. Detta 

frågeformulär kan ha påverkat artikelns resultat då en negativ vinkling berörande övervikt 

kunde ses. Det kan även ha påverkat denna litteraturstudies resultat då negativa attityder kan 

ha funnits från forskarnas sida redan innan studien påbörjats.      

 

Kvalitetsgranskning 

Efter kvalitetsgranskningen hade vi elva artiklar som utgör resultatet där sju av dessa höll 

grad ett i kvalitet och fyra höll grad två. Målet hade förstås varit att alla artiklar hållit grad ett 

kvalitetsmässigt då detta stärker kvaliteten på studien.  

Bedömning av artiklar har gjorts utifrån vår egen tolkning med hjälp av instrument för 

kvalitetsgranskning och tillhörande poängsystem. Kvalitetsgranskningen har gjorts 

tillsammans då vi även här diskuterade, bearbetade och reflekterade över texten och tankar 

som kom upp under granskningens gång vilket kan ses som en styrka i studien. Vår 

oerfarenhet kan ha lett till att felbedömningar gjorts det vill säga artiklar med hög kvalitet 

eller de som exkluderats på grund av låg kvalitet kan ha blivit felbedömda. Detta kan ha lett 

till att viktiga forskningsresultat har uteslutits.   

 

Etiska överväganden  

Författaren ska presentera alla resultat utan hänsyn till forskarens egna ståndpunkter och inget 

material får undanhållas (Forsberg och Wengström, 2008).  I litteraturstudien har inget 

undanhållits, allt resultat oavsett ståndpunkt har presenterats. Då syftet var att beskriva 

vårdpersonalens attityder till patienter med övervikt och fetma har därmed resultat som inte 

visar på personalens attityder uteslutits.  

 

Analys 

Analysen är utarbetad utifrån en kvalitativ analys med induktiv ansats, något vi anser är en 

styrka då den används för att tolka människors upplevelser och berättelser. Varje artikel har vi 

läst var för sig och tillsammans därefter diskuterades alla artiklarna utifrån det centrala 

innehållet som svarar mot vårt syfte. Då våra artiklar antingen var baserade utifrån 

sjuksköterskans -, sjuksköterskestudenters -, läkarens roll eller vad vårdpersonal ansåg kring 

den valda patientgruppen har vi valt att analysera dessa grupper var för sig. Vi fann detta 

intressant eftersom det kunde komma fram intressanta likheter och skillnader i analysen. De 

väsentliga delarna plockades ut ur texten och lästes därefter igen, därefter resonerade vi 
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ytterligare en gång tillsammans om innehållet så inget av det som svarade mot syftet missats. 

Då tre av våra artiklar var kvalitativa och resterande åtta var kvantitativa har meningsenheter 

satts ihop utifrån de tabeller som redovisats i resultatet på de kvantitativa artiklarna då 

löpande text saknats. Vi valde att arbeta med artiklarna tillsammans hela tiden då vi ville 

minska risken för att personliga föreställningar påverkar resultatet. Trovärdigheten har stärkts 

av att vi har suttit tillsammans och bearbetat, reflekterat samt diskuterat texten. Då det är 

lättare att fokusera på vad författaren har för avsikter med artikeln och hjälpa varandra att 

lägga sin förförståelse åt sidan. Då engelska inte är vårt förstaspråk har Nordstedts engelska 

ordbok använts för översättning av ord. Felaktiga tolkningar och viktig information kan ha 

gått förlorad då svårigheter med språket ibland har uppkommit. Överförbarheten kan vara låg 

då detta är en liten studie och majoriteten av artiklarna som använts är från USA. Vi ser då 

svårigheter med att överföra och få samma resultat i ett mindre land där andra problem och 

förutsättningar finns som exempelvis att fetman inte är lika utbredd som i USA.  Det finns 

även svårigheter med överförbarheten då kulturella skillnader och synen på fetma är olika. I 

vissa länder är det tillexempel fint att vara fet och inte kopplat till följdsjukdomar. 

 

Resultatdiskussion   

Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens attityder till patienter med övervikt och fetma. 

Av de elva artiklar som utgör resultatet framkom två tydliga skillnader i attityder till 

överviktiga och feta patienter. Dessa två skillnader var positiva och negativa attityder som 

sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, läkare och övrig vårdpersonal visade denna 

patientgrupp. Något som stärker trovärdigheten i denna studie är två andra litteraturstudier 

som behandlar attityder till överviktiga patienter. Brown (2005) visar att 

en del sjuksköterskor har negativa attityder och övertygelser till överviktiga och feta patienter 

vilket kan inverka på patientens livskvalitet. Puhl & Heuer (2008) skriver om att det 

förekommer negativa attityder från vårdpersonal till feta patienter och att de är lata samt 

odisciplinerade.     

 

Positiva attityder 

Positiva attityder var betydligt färre än de negativa och en del skillnader sågs mellan de olika 

yrkesgrupperna. Sjuksköterskor uttryckte vikten av att behandla och se den unika individen 

samt ge omsorg och visa respekt. Medan läkarna uttryckte en mer objektiv syn på 

patientgruppen och såg bara sjukdomen som skulle behandlas. En del sjuksköterskor såg hela 
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patienten och dennes behov av omsorg medan några läkare endast såg tillståndet men visade 

ingen negativ attityd till patientgruppen. Enligt ICN:s etiska kod (2007) för sjuksköterskor ska 

en god omvårdnad bygga på värdighet och respekt. Läkare ska enligt läkarförbundets etiska 

riklinjer behandla patienten med omsorg och hänsyn (Sveriges Läkarförbund, 2010). Övrig 

vårdpersonal uttryckte att de kände empati och deras bemötande skulle inte vara dömande 

även om patienten var överviktig eller led av fetma. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) som är en ramlag, ska vården bygga på värdighet och att vårdpersonalen ska visa 

respekt för människors likavärde samt att omvårdnad ska ges på lika villkor. 

 

Det underlättar och främjar samspelet mellan all vårdpersonal och patienten om personalen 

har en positiv attityd . Travelbee menar att en god relation mellan patient och vårdpersonal 

hjälper till att bygga upp en mellanmänsklig relation som ligger till grund för en god 

omvårdnad. I relationen som bygger på fem faser framhåller Travelbee det första mötet och 

vikten av att vara medveten om sina föreställningar samt att vårdpersonalen ska ha förmåga 

att visa och känna empati för olika patientgrupper (Kirkevold, 2000). 

 

Negativa attityder 

De negativa attityderna dominerade i större utsträckning än de positiva bland vårdpersonalen 

och någon större skillnad påvisades inte mellan de olika professionerna. Sjuksköterskor 

benämnde överviktiga och feta patienter som lata, dumma och omotiverade, fick de välja bort 

att vårda dessa patienter skulle några göra det. De uttryckte även att de var äcklade och att de 

hade svårt för att känna empati. Sjuksköterskestudenter kände sig mer spända i omvårdnaden 

kring patientgruppen. Läkarna uttryckte precis som sjuksköterskorna att de var lata och 

omotiverade. Det som var specifikt för läkarna var att desto mer en patient vägde desto mer 

negativa attityder och mindre respekt visades patienten. Övrig vårdpersonal uttryckte också 

att denna patientgrupp var lata, dumma, omotiverade och värdelösa. De hade även svårt att se 

något positivt kring patienterna.  De negativa attityder som framkom i artiklarna och som 

bygger på resultatet i litteraturstudien är inte etiskt riktiga gentemot patienten. Enligt ICN:s 

etiska kod (2007) ska omvårdnaden vara respektfull samt inte begränsas beroende på utseende 

och förutsättningar. Enligt Sveriges Läkarförbund (2010) får en läkare aldrig diskriminera 

eller särbehandla en patient.  Vårdpersonal är skyldig att utföra sitt arbete på ett professionellt 

sätt. Gustavsson (2004) menar att vårdpersonal ska värna och förstärka patientens självkänsla 

och få dess självtillit att växa.  
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Negativa attityder som finns hos vårdpersonal kan ligga till grund för ett sämre bemötande av 

patienten. Det kan leda till att man förbiser den unika människan och att dennes omvårdnads 

behov inte tillgodoses. De negativa attityderna kan då ligga till grund för att patienten blir 

utsatt för onödigt lidande.  

 

Travelbee menar att en ömsesidig förståelse och kontakt måste finnas hos både vårdpersonal 

och patient för att en mellanmänsklig relation ska kunna uppnås. Hon framhäver även vikten 

av att en ökad förståelse växer fram mellan vårdpersonal och patient allt detta för att främja en 

god omvårdnad (Kirkevold, 2000).  

 

En mellanmänsklig relation kan inte uppnås när negativa attityder finns hos vårdpersonal 

gentemot patienten då de olika interaktionsfaserna inte kan uppfyllas. Detta leder då till att 

omvårdnadens syfte inte uppnås och patienten blir lidande då omvårdnadsbehovet inte kan 

tillgodoses.              

 
Slutsatser  
Alla människor ska ha rätt till lika vård samt att bemötas med respekt och värdighet, vilket 

ingår i vårdpersonalens profession. Det framkom tydligt att både positiva och negativa 

attityder fanns, men att de negativa dominerade. Detta leder till stora brister inom hälso- och 

sjukvården då vård på lika villkor frångås genom att negativa attityder förekommer. För att få 

mer kännedom om detta område behövs mer forskning speciellt kring hur vanligt 

förekommande problemet verkligen är. Vårdpersonalen behöver medvetandegöra sina 

föreställningar för att komma till rätta med dessa svårigheter. Utbildning och handledning 

kring attityder och bemötande till överviktiga samt patienter med fetma kan vara en hjälp till 

att problemet med negativa attityder minskar. Travelbee framhåller hur viktigt det är med en 

god interaktion mellan vårdpersonal och patient för att en god omvårdnad ska kunna uppnås. 

Detta talar klart för att negativa attityder inte får förekomma då risk för att samspelet och 

omvårdnadsbehovet inte tillgodoses.    

 



 

16 

 

 

Referenser  
 

Anderson, D A., & Wadden, T A. (2004). Obesity Research: Bariatric Surgery Patients’ 

Views of Their Physicans’ Weight-Related Attitudes and Practices. Obesity Research, 12, 

1587-95. 

 

Bocquier, A., Verger, P., Basdevant, A., Andreotti, G.,  Baretge, J., Villani, P., & 

Paraponaris, A. (2005). Overweight and obesity: knowledge, attitudes and practices of 

general practitioners in France. Obesity Research, 13, 787–795. 

 

Brown, I. (2005). Nurses’ attitudes towards adult patients who are obese: literature 

review. Journal of Advanced Nursing, 53(2), 221-232. 

 

Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins, L., & Thompson, J. (2007). Management of 

obesity care: nurse’s practices, beliefs and attitudes. Journal of Advanced Nursing, 59(4), 

329-341. 

 

Brown, I., & Thompson, J. (2007). Primary care nurses´ attitudes, beliefs and own body 

size in relation to obesity management. Journal of Advanced Nursing, 60(5), 535 – 543. 

 

Egidius, H. (2005). Psykologilexikon. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Ferrante, J. M., Piasecki, A. K., Ohman-Strickland, P. A., & Crabtree, B. F. (2009). 

Family Physicians’ Practices and Attitudes Regarding Care of Extremely Obese Patients. 

Obesity, 17 (9), 1710-1716. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm:   

Natur och Kultur. 

 

Gustafsson, B. (2004). Bekräftande omvårdnad: SAUK-modellen för vård och omsorg. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 



 

17 

 

 

Hebl, M. R., & Xu, J. (2001). Weighing the care: physicians reactions to the size of a  

patient. International Journal of Obesity, 25(8), 1246-52. 

 

Huizinga, M. M., Cooper, L. A., Bleich, S. N., Clark, J. M., & Beach, M. C. (2009). 

Physician respect for patients with obesity. Society of General Internal Medicine, 24 (11), 

1236-1239.  

 

ICN. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.Stockholm. 

 

Karlberg, J. ZC. L., & Albertsson-Wikland, K. (2001). Body mass index reference values 

(mean and SD) fore Swedish children. Acta Pædiatrica, 90, 1427-1434. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier analys och utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kristoffersen, N. J., & Nortvedt, P. (2005). Relationer mellan sjuksköterska och patient. I. 

N. J. Kristoffersen., F. Nortvedt., & E-A. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad 1. 

(s.137-183). Liber.  

 

Landin Olsson, M. (2010).Obesitas. K. Hedin, & M. Löndahl (Red.), Diabetes och andra 

endokrina sjukdomar (s.73-83). Studentlitteratur. 

 

Lindroos, A-K., & Rösser, S. (2007). Fetma. Studentlitteratur 

 

Lundman, B., & Hellgren- Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 

Granskär, & B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (s. 159-172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lönnqvist, F. (2007). Fettceller, fettväv och kroppssammansättning. A-K. Lindroos, 

S.Rössner (Red.), Fetma (s.21- 44). Studentlitteratur.  

 

NE, Nationalencyklopedin. (2011). Tillgänglig: < http://www.ne.se/attityd>. Sökväg: 

Attityd [2011-02-12]. 



 

18 

 

 

NE, Nationalencyklopedin. (2011). Tillgänglig: < http://www.ne.se/fördom>.  Sökväg: 

Fördom [2011-02-12]. 

 

Poon, M., & Tarrant, M. (2009). Obesity: attitudes of undergraduate student nurses and 

registered nurses. Journal of Clinical Nursing, 18, 2355-2365. 

 

Puhl, R. M., & Heuer, C. A. (2008). The stigma of obesity: A review and update. Obesity 

journal, 10, 1-24. 

 

Schwartz, M. B., Chambliss, H. O., Brownell, K. D., Blair, S. N., & Billington, C. (2003). 

Weight Bias among Health Professionals Specializing in Obesity. Obesity Research, 11, 

1033-1039. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. [Elektronisk]. Stockholm: Socialdepartementet. 

Tillgänglig: < http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/halso-

ochsjukvardslagen(hsl)>. Sökväg: SFS 1982:763 [2011-03-08]. 

 

Serials solutions. (2010). Ulrichsweb. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Help/mainhelp.asp?cxxhs=045035950986488. 

[2011-04-07].  

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

 [Elektronisk]. Stockholm: Socialstyrelsen.   

Tillgänglig: <http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-

105-1_20051052.pdf>. Sökväg: Kompetensbeskrivning [2011-02-12]. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2009). Många är överviktiga i Sverige. [Elektronisk]. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig:< 

http://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Manga-ar-overviktiga-i-Sverige/>. Sökväg: 

Övervikt [2011-01-25]. 

 

http://www.ne.se/f�rdom
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Help/mainhelp.asp?cxxhs=045035950986488
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf


 

19 

 

Sveriges Läkarförbund. (2010). Läkarförbundets etiska regler. [Elektronisk]. Stockholm: 

Sveriges Läkarförbund.  Tillgänglig: <http://www.slf.se/Lakarrollen/Etik/>. Sökväg: 

Etiska regler [2011-02-12]. 

 

Teachman, B. A., & Brownell, K. D. (2001). Implicit anti-fat bias among health 

professionals: is anyone immune? International journal of obesity, 25: 1525-1531. 

 

Vallis, T. M., Currie, B., Lawlor, D., & Ransom, T. (2007). Healthcare professional bias 

against the obese: How do we know if we have a problem?. Canadian Journal of 

Diabetes, 32 (4), 365-370.  

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. 

Studentlitteratur. 

 

Whitfield, P. J., & Grassley, J. (2008). Nurse´ experiences of caring for postoperative 

bariatric patients. Bariatric Nursing and Surgical patient care, 3 (4), 291-298. 

 

WHO. (2006). Obesity and Overweight. [Elektronisk]. Tillgänglig 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>.  Sökväg: Obesity [2011-01-25]. 

 

Zuzelo, P. R., & Seminara, P. (2006). Influence of registered nurses attitudes toward 

bariatric patients on educational programming effectiveness. The Journal of Continuing  

Education in Nursing, 37, 65-72.

http://www.slf.se/Lakarrollen/Etik/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


 

 

 

ARTIKELSÖKNING                           Bilaga 1 (1) 

Artikel sökning i PubMed 

 

Datum Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 1 Urval 2 Artikel 

nummer 

2011-01-28  Obesity 

AND 

Attitude 

2052     

  Overweight 

AND Nurse 

AND 

Attitude 

50 10    

 (Fritextsökning) Implicit 

AND 

Anti-fat 

AND 

Health 

personnel 

3 3 2 1 4 

  Obesity 

AND 

Prejudice 

AND 

Attitude 

AND 

Health 

personnel 

22 13 6 2 2, 11 

(3,4) 

Dubbletter redovisas inom parentes.  



 

 

 

Artikel sökning i Cinahl.                           Bilaga 1 (2) 

 

Datum Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 1 Urval 2 Artikel 

nummer 

2011-01-24 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

Obesity 18408     

 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude 95943     

 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude 

AND 

Obesity 

1098     

 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

(Fritextsökning) 

Attitude TO 

Obesity 

74 17 3 1 3 

 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

Obesity 

AND Nurse 

attitude 

41 13 5 3 1, 5, 10 

 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude of 

health 

personnel 

24828     

 2001-2010 

Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude of 

health 

personnel 

AND 

Obesity 

166 15 1 1 7 (1,5,10) 

Dubbletter redovisas inom parentes.  



 

 

 

Artikel sökning i Psykinfo.                                                Bilaga 1 (3) 

 

Datum Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 1 Urval 2 Artikel 

nummer 

2011-02-10 Peer-Reviewed 

Journals 

Obesity 8365     

 Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude 139367     

 Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude 

AND 

Obesity 

619     

 Peer-Reviewed 

Journals 

Attitude 

AND 

Obesity 

AND 

Health 

personnel 

66 8 1 1 8  

(1,3,4) 

Dubbletter redovisas inom parentes.  

 

 

 

                               Bilaga 1 (4) 

 

Datum  Aktuell artikel Sökväg 

2011-02-14 Artikel nummer 6  Hittad i referenslistan i artikel: 

Schwartz, M. B., Chambliss, H. O., Brownell, K. D., Blair, S. 

N., & Billington, C. (2003). Weight Bias among Health 

Professionals Specializing in Obesity. Obesity Research, 11, 

1033-1039. 

  

2011-02-14 

 

Artikel nummer 9  

 

Hittad i referenslistan i artikel nr 3 

 



 

 

 

KVALITETSGRANSKNING                          Bilaga 2 (1) 

 

Reviderad checklista för kvantitativa artiklar taget ur (ref.Willman, Stoltz, Bahtsevani, 

2006).  

 

1. Forskningsmetod beskrivet?                                                                                      JA    NEJ 

2. Anges antalet som ingick i studien?                                                                          JA    NEJ 

3. Anges åldern på deltagarna?                                                                                      JA    NEJ 

4. Anges det om deltagarna är man eller kvinna?                                                          JA    NEJ 

 

5. Används adekvata inklutioner och eventuella exklusioner?                                      JA    NEJ 

6. Är det tydligt beskrivet vad studien avser att studera?                                              JA    NEJ 

7. Urvalsförfarandet beskrivet?                                                                                     JA    NEJ 

8. Representativt urval?                                                                                                 JA    NEJ 

9. Randomiseringsförfarande beskrivet?                                                                       JA    NEJ 

10. Ingick blindning i studien?                                                                                      JA    NEJ 

 

11. Är bortfallet beskrivet?                                                                                            JA    NEJ 

12. Adekvat statistik metod?                                                                                          JA    NEJ 

13. Etiskt resonemang?                                                                                                  JA    NEJ 

14. Är instrumenten pålitliga?                                                                                       JA    NEJ 

15. Är resultatet generaliserbart?                                                                                   JA    NEJ 

 

JA = 1 poäng 

NEJ = 0 poäng 

MAX : 15 poäng  
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Original version för kvantitativa artiklar taget ur (ref.Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2006).  

 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod 

- RCT   

- CCT (ej randomiserad) 

- Multicenter, antal center 

- Kontrolgruppl/er 

Patientkarakterristiska  

- Antal 

- Ålder 

- Man/kvinna 

Kriterier för exkludering 

- Adekvata exklusioner  

Intervention 

Vad ansåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? 

- Representativt urval 

Randomiseringsförfarande beskrivet? 

Likvärdiga grupper vid start? 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? 

Blindning av patienter 

Blindninga av vårdare? 

Blindning av forskare?  

 

Bortfall 

- Bortfallsanalysen beskriven? 

- Bortfallsstorleken beskriven? 

Adekvat statistisk metod? 

Etiskt resonemang? 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

- Är instrumenten valida? 

- Är instrumenten reliabla? 

Är resultatet generaliserbart?  

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning)  
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Checklista för kvalitativa artiklar taget ur (ref.Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2006)  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering ? 

Patientkarakteristiska   

- Antal 

-  Ålder, 

- Man/Kvinna 

Är kontexten presenterad? 

Etiskt resonemang? 

Urval 

- Relevant? 

- Strategiskt? 

Metod för 

- Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

- Datainsamling tydligt beskriven? 

- Analys tydligt beskriven? 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt begripligt? 

- Råder data mättnad? 

- Råder analysmättnad? 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

Genereras teori? 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 
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 Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. 2007, England 

 

 

Brown, I., 

Stride, C., 

Psarou, A., 

Brewins, L. & 

Thompson, J. 

Management of 

obesity in primary 

care: nurses´ 

practices, beliefs 

and attitudes 

Att undersöka 

sjuksköterskor i 

primärvården och deras 

attityder och 

uppfattningar angående 

obesitasvård. 

Kvantitativ  studie, 

564 frågeformulär 

utskickade, 398 

svarade. 

 

Det framkom att negativa 

attityder och uppfattningar 

om feta patienter förekom av 

sjuksköterskor.  

Grad 1 

2. 2009, USA 

 

Ferrante, J. 

M., Piasecki, 

A. J., Ohman-

Strickland, P. 

A. & Crabtree 

B. F. 

Family Physicians’ 

Practices and 

Attitudes 

Regarding Care of 

Extremely Obese 

Patients 

Att undersöka 

primärvårdsläkares 

attityder till extremt 

överviktiga patienter 

och andra faktorer som 

är associerat till dem. 

Kvantitativ, 

epidemiologisk 

tvärsnittsstudie 

Enkäten skickades till  

500 husläkare, 255 

svarade.  

Det framkom att det fanns en 

hög prevalens av negativa 

attityder om överviktiga 

patienter hos läkarna. Den 

stora förekomsten av 

negativa attityder kan hindra  

primärvårdsläkare från att 

diskutera viktminskning med 

extremt överviktiga patienter.   

Grad 1 

 

 

3. 2009, Kina Poon, M-Y. & 

Tarrant, M. 

Obesity: attitudes 

of undergraduate 

student nurses and 

registered nurses 

Att undersöka 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters 

attityder till överviktiga 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie, 

frågeformulär 

skickades till 550st 

Studien visade att 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters 

attityder tenderar negativt till 

överviktiga individer som i 

sin tur kan påverka kvaliteten 

på vård och omsorg.   

Grad 1 
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 Publikationsår

Land 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4. 2001, USA 

 

Teachman, B. 

A., 

& Brownell, 

K. D. 

Implicit anti-fat 

bias among health 

professionals: is 

anyone immune? 

Att undersöka om 

fördomar och negativa 

attityder finns bland 

personal som jobbar 

med överviktiga 

patienter 

Kvantitativ studie, 

frågeformulär 84 st 

deltog 

Personal har fördomar mot 

överviktiga patienter och anser 

att de är lata samt har negativ 

inställning.  

 

 

 

Grad 1 

5. 2007, England 

 

 

Brown, I. & 

Thompson, J. 

 

Primary care 

nurses´ attitudes, 

beliefs and own 

body size in 

relation to obesity 

management 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

attityder till 

överviktiga patienter i 

relation till sin egen 

kroppsstorlek  

Kvalitativ studie, 15 

st stickprovs 

intervjuer 

genomfördes. 

    

Sjuksköterskans kroppsstorlek 

kan ha betydelse i mötet med 

överviktiga patienter.  

Grad 2 

 

6. 2001, USA Hebl, M. R., 

& 

Xu, J. 

Weighing the care: 

physicans`reactions 

to the size of a 

patient 

Att undersöka hur 

vikten på en patient 

påverkar både attityder 

som läkaren har samt 

de behandlingar som 

avses att göras.   

Kvantitativ 

studie, randomiserad 

design 122 st deltog 

Beroende på hur överviktig 

patienten är så varierar 

läkarens attityd och 

rekommendationer till 

viktminskning för denna 

patientgrupp. 

Grad 1 
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 Publikationsår

Land 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 



 

 

 

7. 2007, Canada 

 

 

Vallis, T. M., 

Currie, B., 

Lawlor, D., 

Ransom, T. 

Healthcare 

professional bias 

against the obese: 

How do we know if 

we have a 

problem? 

Att ta reda på om 

sjukvårdspersonal med 

intresse för 

obesitasvård, har 

fördomar mot patienter 

med fetma. 

Kvantitativ studie Uppgifter visade starka belägg 

för förekomst av fördomar mot 

fetma fanns i alla 

yrkeskategorier. Det kunde 

påvisas att at de med ett högt 

BMI av respondenter hade 

mindre fördomar mot patienter 

med fetma jämfört med om de 

hade ett normalt eller lågt BMI 

Grad 1 

8. 2009, USA Margaret 

Huizinga, M., 

Cooper, L. 

A., Bleich, S. 

N., Clark, J. 

M., & Beach, 

M. C. 

Physician Respect 

for Patients with 

Obesity 

Att undersöka 

förhållandet 

mellan läkare och 

patienter med fetma  

Kvantitativ studie, 

randomiserad 

kontrollerad design  

I denna studie kom det fram att 

läkarna hade en lägre respekt 

för patienter med ett högre 

BMI. En tiondel högre 

BMI var associerat med en 

14% högre prevalens av lägre 

 respekt från läkarna.   

Grad 2 

9. 2005, Frankrike Bocquier, A., 

Verger ,P., 

Basdevant, 

A., Andreotti, 

G., Baretge, 

J., Villani, P., 

& 

Paraponaris, 

A. 

Overweight and 

Obesity: 

Knowledge, 

Attitudes, and 

Practices of 

General 

Practitioners in 

France 

Att beskriva aktuella 

attityder och 

praxis av 

allmänläkare som 

jobbar med vuxna 

med övervikt 

och fetma förvaltning. 

Kvantitativ, 

Tvärsnittsstudie. 

Intervjuer med 600 

st 

Det framkom att ca 30% hade 

negativa attityder mot patienter 

med övervikt och fetma. 

Många tvivlade på dessa 

patienter om de hade förmågan 

att gå ner i vikt.   

Grad 2 
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 Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10. 2008, USA  

 

Whitfield, P. 

J. & 

Grassley, J.  

Nurse´ experiences 

of caring for 

postoperative 

bariatric patients 

Sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda 

storväxta patienter. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer 

För att förbättra vården för 

storväxta patienter måste 

sjuksköterskorna vara 

medvetna om sina attityder. 

Det visade sig mestadels att 

sjuksköterskorna hade en 

positiv syn på att vårda denna 

patient grupp. 

Grad 1 

11.  2006, USA 

  

Zuzelo, P.& 

R.Seminara, 

P. 

Influence of 

registered 

nurses`attitudes 

toward bariatric 

patients on 

educational 

programming 

effectiveness 

Att redogöra för 

sjuksköterskors 

attityder då överviktiga 

patienter har behandlas 

med fetmakirurgi. 

Kvantitativ studie Det visade sig att 

sjuksköterskorna hade 

mestadels positiva attityder 

mot dessa patienterna. 

Grad 2 
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