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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Sjuksköterskor bör arbeta efter ICN:s etiska kod för att främja god vård, de ska 

uppvisa egenskaper så som trovärdighet och integritet. Vårdandet ska bygga på respekt och 

ömsesidighet samt främja patienters hälsoprocess. Om patienter känner sig diskriminerade 

uppstår ett lidande och det blir svårt att skapa en vårdande relation. Attityder och värderingar 

kan vara både positiva och negativa, fördomar är en del av negativa attityder. Sjuksköterskor 

möter överviktiga patienter på alla vårdinrättningar. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskors 

attityder och värderingar kan påverka vårdandet av överviktiga patienter. Metod: 

Litteraturöversikt med 10 kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet sammanställs i fyra 

teman: Fördomar gentemot överviktiga patienter, Bristande omvårdnad, Risk för lidande 

och Synen på övervikt och fetma. Diskussion: Överviktiga patienter ses som annorlunda och 

krävande, sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter. Överviktiga patienter 

känner sig diskriminerade och utsatta. Det finns inte utrustning för att vårda överviktiga 

patienter på ett värdigt sätt. Sjuksköterskor är medvetna om stigmatiseringen överviktiga 

patienter får utstå, men saknar kunskap om hur ämnet bör tas upp.
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___________________________________________________________________________ 

Background: Nurses should work by ICN’s code of ethics to promote good health and must 

demonstrate qualities such as credibility and integrity. Caring must encourage patient’s 

health process, and should be based on respect and reciprocity. If patients feel discriminated, 

a suffering arises and it becomes difficult to create a caring relationship. Attitudes and values 

can be both positive and negative, prejudice is a part of the negative attitudes. Nurses 

encounter obese patients in all health care facilities. Aim: The aim is to describe how nurses’ 

attitudes and values can affect the care of obese patients. Method: Literature review based 

on 10 qualitative articles. Results: The results are compiled in four themes: Prejudice 

against obese patients, Lack of care, Risk of suffering and Views on overweight and obesity. 

Discussion: Obese patients are seen as different and challenging, nurses have 

preconceptions about the patients. Obese patients feel vulnerable and discriminated. There 

is no equipment to care for obese patients in a dignified manner. Nurses are aware of the 

stigma obese patients suffer, but lack the knowledge of how the subject should be addressed.  
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INLEDNING 

Florence Nightingale ses som en av dem som utvecklade yrket sjuksköterska till en 

profession. Hon skrev Notes of Nursing - what it is and what it is not som kan betraktas som 

en av de första koderna för hur sjuksköterskeyrket bör utövas. Idag är det istället 

International Council of Nurses (ICN) som försöker ena sjuksköterskor världen över genom 

deras arbete (Jakobsson & Lützén, 2009). ICN arbetar aktivt för att vården ska främja de 

mänskliga rättigheterna och att alla patienter ska få vård på lika villkor. Trots det har tidigare 

forskning visat på att överviktiga patienter känner sig diskriminerade och utsatta inom 

vården. Fler och fler människor i världen utvecklar övervikt och fetma, det har idag blivit ett 

stort folkhälsoproblem och kan innebära utmaningar för hälso- och sjukvården. Uppsatsen 

utgår från ett sjuksköterskeperspektiv och undersöker hur sjuksköterskors attityder och 

värderingar kan påverka vårdandet av överviktiga patienter. 

1. BAKGRUND 

1.1 Sjuksköterskans profession 

International Council of Nurses (ICN) fastställde den första etiska koden år 1953. Den 

revideras efterhand för att anpassas efter vårdens behov. Den senaste versionen är fastställd 

år 2012 och den etiska koden finns idag översatt till flera olika språk. Den etiska koden är 

uppdelad i fyra olika områden för att sammanfatta riktlinjerna för ett etiskt 

omhändertagande: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Den etiska koden 

bör användas både i praktisk verksamhet samt i undervisande syfte inför det kommande 

yrkeslivet (International Council of Nurses, 2014). 

Under området sjuksköterskan och allmänheten ingår bland annat sjuksköterskors 

arbetsuppgifter som i första hand är hjälpa människor i behov av vård. Vårdarbetet ska 

främja mänskliga rättigheter, trosuppfattningar och värderingar hos patienter, närstående och 

allmänhet. Sjuksköterskor har tillsammans med samhället också ansvar att främja 

allmänhetens och i synnerhet utsatta befolkningsgruppers sociala behov och hälsa genom 

lämpliga insatser. Sjuksköterskor ska arbeta för att åstadkomma jämlik och rättvis vård i 

form av fördelning av resurser samt andra vård- och omsorgstjänster. Sjuksköterskor ska 

uppvisa professionella värderingar så som integritet, respektfullhet och trovärdighet 

(International Council of Nurses, 2014). 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen handlar om sjuksköterskors ansvar för att utöva yrket 

på ett evidensbaserat sätt genom ständigt lärande och en vilja att utvecklas inom 

professionen. De ska vara trovärdiga i sitt arbete och stärka allmänhetens förtroende för 

sjukvården. Arbetet ska utövas med ett etiskt förhållningssätt och vara patientsäkert 

(International Council of Nurses, 2014). 
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Sjuksköterskan och professionen syftar till att sjuksköterskor ska arbeta för att upprätthålla 

den värdegrund som vårdandet ska genomsyras av. De ska jobba för att motverka oetiska 

förhållanden och metoder på arbetsplatsen. Sjuksköterskor ska även arbeta för en hållbar 

framtid och därmed arbeta miljömedvetet (International Council of Nurses, 2014). 

Under området sjuksköterskan och medarbetare nämns att sjuksköterskor ska stödja, 

respektera och samarbeta med sina arbetskamrater genom ett etiskt förhållningssätt. De bör 

också vara uppmärksamma på sina kollegors arbete och ingripa om patienters, närståendes 

eller allmänhetens välmående riskerar att skadas (International Council of Nurses, 2014). 

1.2 Attityder och värderingar 

Attityder beskrivs enligt Rosén (u.å.) som en viktig del inom bland annat socialpsykologin. 

En attityd kan handla om något yttre som till exempel ett beteende och om något inre som 

till exempel en känsla eller åsikt. Det är ofta en varaktig inställning som uppstår av 

erfarenheter och innebär att vara för eller emot något. Betydelsen och styrkan av attityderna 

kan variera, en typ av negativa attityder kallas fördomar. Fördomar kan leda till avvikande 

och diskriminerande behandling gentemot personer som utsätts för dem (Rosén, u.å.). 

Värderingar innebär en personlig uppfattning om värdet hos något, till exempel en handling 

eller ett tillvägagångssätt. En värdering kan vara både positiv och negativ och varierar mellan 

olika kulturer och individer. Värderingar är ofta personligt präglade och kan ses som en 

motsats till objektiva beskrivningar (Värdering, u.å.). 

Gregg och Magilvy (2004) skriver om hur sjuksköterskor värderar omvårdnaden och vad 

som är viktigt att tänka på. En betydande aspekt är vikten av att ha patienters känslor i 

beaktande, genom att själv försöka sätta sig in i patienters situation och då identifiera 

eventuella frågor och behov som kan tänkas uppstå. Andra grundläggande värderingar som 

identifieras är att bilda en mänsklig relation och göra skillnad för patienter. Det är också 

viktigt att ha den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna möta patienter på ett 

respektfullt sätt. (Gregg & Magilvy, 2004). 

1.3 Vårdande och vårdrelationer 

Syftet med vårdandet är inte bara att bota sjukdom utan finns även till för att stärka patienters 

livskraft och för att ge stöd i olika situationer. Vårdandet ska bygga på evidens och beprövad 

erfarenhet, men även anpassas för varje enskild patient. Vårdare måste visa intresse och 

engagemang för patienter för att vårdandet ska göra gott (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag 

samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta 

eller stödja) hälsoprocesserna. (Eriksson, 2015, s. 7). 
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Wiklund (2003) menar att en vårdrelation kan beskrivas som ett samspel mellan vårdare och 

patienter. Det är en viktig del av vårdandet där patienter kan ta upp sina behov, problem och 

förväntningar. När en vårdrelation inte uppstår begränsas omvårdnaden till att endast olika 

arbetsuppgifter ska utföras och det mellanmänskliga samspelet uppstår aldrig. 

Vårdrelationen är det centrum där vårdandet kan ske genom ansande, lekande och lärande, 

där sjuksköterskor kan arbeta med patienter mot en gemensam målsättning (Wiklund, 2003). 

Wiechula et al. (2016) beskriver relationen mellan sjuksköterskor och patienter och vad som 

är viktigt för att relationen ska bli vårdande. Sjuksköterskor måste basera relationen på bland 

annat intimitet och en förståelse för patienter, för att de ska våga öppna upp sig och känna 

förtroende. En positiv attityd är viktigt för att utveckla en god relation, en negativ attityd 

hindrar istället relationen (Wiechula et al., 2016). 

Piredda et al. (2015) menar att det i en vårdrelation ofta uppstår en situation då patienter kan 

känna sig beroende av sjuksköterskor och deras kunskap. Patienter kan då hamna i en 

situation där de är i underläge och är beroende av att förlita sig på sjuksköterskors bedömning 

av rätt behandling. Den beroendeställningen kan för patienter upplevas som både positiv och 

negativ. Positiva aspekter är att de kan känna sig uppmärksammade och värdefulla, men det 

kan också upplevas negativt om sjuksköterskor nonchalerar, uppträder respektlöst eller inte 

tar sig tid för patienterna. Istället för att be sjuksköterskor om hjälp kan då patienter känna 

sig som en börda eller uppleva att andra patienters behov av vård går före (Piredda et al., 

2015). 

För sjuksköterskor är det viktigt att tänka på att både respektera och vara lyhörd för patienters 

olikheter och sårbarheter. Att möta patienter med en öppen människosyn och vara 

uppmärksam på hur de själva upplever sin situation kan bidra till att patienter känner sig 

respekterade och värdefulla (Stryhn, 2007). Williams, Kinnear och Victor (2016) beskriver 

sjuksköterskors uppfattning av värdig omvårdnad samt deras erfarenheter av det. Det är 

viktigt att fokusera på såväl stora som små saker för att utveckla en god relation till patienter. 

De små sakerna kan handla om att se till att patienter är nöjda med temperaturen på vattnet 

i duschen eller att uppmärksamma deras favoritdricka till maten. De små detaljerna kan 

förbättra vårdrelationen och utveckla ett förtroende hos patienter (Williams et al., 2016). 

Att individanpassa omvårdnaden är en förutsättning för att relationen mellan sjuksköterskor 

och patienter ska bli så bra som möjligt. En individanpassad vård innebär att vårdandet ska 

utgå från och anpassas efter patienters situation och livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det är också bra att försöka ta reda på hur mycket patienter själv vill vara delaktig i sin egen 

vård och på vilket sätt. Tidigare forskning har visat på skillnader i patientdelaktighet runt om 

i världen. I till exempel Storbritannien och Australien väljer många patienter en mer aktiv 

roll, medan patienter i Sverige visar på en mer passiv roll (Tobiano, Marshall, Bucknall & 

Chaboyer, 2015). 
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1.4 Lidande 

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) skriver att alla människor är sårbara då vi är känsliga 

varelser och därför kan bli utsatta för lidande. Det kan vara kroppsligt i form av ett sår eller 

att fysiskt fara illa. Det kan också vara själsligt i form av förödmjukelse eller kränkning 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Enligt Eriksson (1994) finns det tre sorters lidande: 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande drabbar hela människans 

existens då det berör människans liv och hur hen kan förhålla sig till lidandet. 

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår när en människa blir sjuk eller skadad och de 

begränsningar som uppstår med symtomen. Vårdlidande uppstår när en patient upplever 

lidande efter vård, behandling eller efter brister som uppstått i samband med den. 

Vårdlidande kan uppstå i form av såväl fysisk som psykisk skada. (Eriksson, 1994). För att 

undvika lidande och ge bästa möjliga vård måste patienters livsvärld beaktas och respekteras. 

Sjuksköterskor som ser till patienters livsvärld har förmågan att kunna sätta sig in i deras 

situation, de tar reda på vad hälsa och välbefinnande betyder för den enskilda individen och 

visar respekt och empati. Genom att visa öppenhet och förståelse för patienters situation 

samt att vårda med livsvärlden som grund minskar risken för att lidande och illabefinnande 

ska uppstå (Dahlberg & Segesten, 2010).  

1.5 Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem. Idag lever de flesta människor i länder 

där fetma och fetmarelaterade sjukdomar dödar fler människor än svält och undernäring. År 

2014 var fler än 1,9 miljarder människor över 18 år överviktiga, och fler än 600 miljoner av 

dem led av fetma. Det är inte bara vuxna utan även allt fler barn drabbas. År 2013 hade fler 

än 42 miljoner barn runt om i världen utvecklat övervikt eller fetma (World Health 

Organization, 2015). 

För att definiera övervikt och fetma brukar mätinstrumentet BMI användas. BMI står för 

body mass index och anger kvoten mellan vikt och längd i meter i kvadrat (Ericson & 

Ericson, 2012). Ett BMI på 25 eller högre innebär övervikt och ett BMI på 30 eller högre 

innebär fetma. BMI är ett lättillgängligt verktyg som kan användas på stora 

befolkningsgrupper, det är enkelt att använda då det inte skiljer på varken kön eller ålder. 

Det är dock inte helt tillförlitligt då människor är byggda på olika sätt och det gör inte 

skillnad på muskelmassa och fettmassa (World Health Organization, 2015). Därför kan det 

vara bra att kombinera BMI med en annan mätmetod, till exempel midje/höftkvot. Var 

kroppsfettet är lokaliserat kan ha stor betydelse, en ökad fettmängd över höfter och lår 

behöver inte innebära en förhöjd hälsorisk, däremot gör bukfetma det. Midje/höftkvoten 

beräknar midjemått och höftmått, och kan då vara ett verktyg för få fram en bättre bild av 

fettets lokalisation på kroppen (Ericson & Ericson, 2013). Midjeomfånget för kvinnor bör 

inte överskrida 88 cm och motsvarande för män är 102 cm. Vid bukfetma ökar risken för 

bland annat hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes typ 2 och stroke (Pellmer & 

Wramner, 2007). 
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1.6 Att vara överviktig patient 

Att lida av övervikt eller fetma kan innebära en utsatthet i såväl det dagliga livet som i 

vården. Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) menar att överviktiga 

patienter blir förödmjukade och får ta emot nedsättande kommentarer av bland annat 

sjuksköterskor, läkare, dietister och ambulanspersonal. Många patienter blir frustrerade när 

de gång på gång blir tillsagda att göra något åt sin övervikt men inte får det stöd som krävs 

gällande kost och motion. Det utvecklar skuld- och skamkänslor då överviktiga ofta benämns 

som en börda för samhället och sjukvårdssystemet. Överviktiga patienter önskar att bli 

behandlade som individer och sedda som personer istället för att endast ses som överviktiga 

(Thomas et al., 2008). 

Tidigare forskning visar på att patienter med övervikt och fetma upplever att de får en sämre 

vård än normalviktiga patienter. De är även mindre benägna att söka vård på grund av 

respektlös behandling och skamkänslor inför olika moment som att bli vägda eller att ligga 

på en för liten undersökningsbrits (Aston, Price, Kirk & Penney, 2012). 

1.7 PROBLEMFORMULERING 

Fler och fler människor i världen utvecklar övervikt och fetma, vilket leder till att 

sjuksköterskor möter dessa personer dagligen och på många olika vårdinrättningar. Alla 

människor har rätt till vård på lika villkor, men ser det ut så idag? Tidigare forskning har 

visat på att överviktiga patienter känner sig diskriminerade och utsatta inom vården på grund 

av sin vikt. I uppsatsen undersöks hur sjuksköterskors attityder och värderingar kan påverka 

vårdandet av överviktiga patienter.  

1.8 SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur sjuksköterskors attityder och värderingar kan 

påverka vårdandet av överviktiga patienter.  
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2. METOD 

Metoden för uppsatsen har varit en litteraturöversikt som baseras på tidigare genomförd 

forskning. En litteraturöversikt är användbar för att bland annat få en överblick av ett 

problem inom sjuksköterskans profession (Friberg, 2012a), därför var den lämplig att 

använda för att undersöka hur sjuksköterskors attityder och värderingar kan påverka 

vårdandet av överviktiga patienter. Uppsatsen baserades på tio kvalitativa artiklar, då Friberg 

(2012b) säger att kvalitativa studier ger en ökad förståelse och kan belysa människors 

erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2012b).  

2.1 Datainsamling 

För att få fram relevant information till uppsatsen påbörjades datainsamlingen med en 

inledande sökning. Den var nödvändig för att få en överblick av det valda forskningsområdet 

och skapade grunden för sökarbetet. Författarna fick här en förståelse över var relevant 

information fanns och hur den kunde sökas fram. Efter att ha fått fram tillräcklig information 

kunde den egentliga sökningen, som ligger till grund för datan som redovisas i resultatet, 

påbörjas. Sökningen utförs enligt Östlundh (2012) på ett systematiskt och strukturerat sätt. 

 

I uppsatsen användes databaserna CINAHL och MEDLINE (EBSCO) som är inriktade på 

forskning kring omvårdnad och sjukvård och var således lämpliga för syftet. De sökord som 

användes var nurse, patient, overweight/obese, attitude, value, prejudice/bias och 

care/caring. Informationen söktes fram med en boolesk sökteknik, vilket innebar att det blev 

möjligt att använda mer än ett sökord samt att författarna kunde bestämma sambandet mellan 

de olika sökorden. Det skedde genom användning av sök-operatorer (Östlundh, 2012), i 

sökningarna har AND och OR använts. För att få med sökordens olika böjningsformer 

användes trunkering i form av en asterisk (*) (Östlundh, 2012). Sökningarna redovisas 

separat (bilaga 1).   

2.2 Urval 

I olika databaser finns flera avgränsningsfunktioner som kan underlätta urvalet och sortera 

bort irrelevant forskning (Östlundh, 2012). Författarna valde att inte använda sig av en 

geografisk avgränsning. Valda artiklar skrevs mellan år 2007-2016, författarna använde sig 

av högst 10 år gamla artiklar för att sortera bort alltför förlegad information. Artiklarna har 

kritiskt granskats av författarna och ingen avgränsning gällande peer-review gjordes då det 

kunde innebära att den senaste forskningen gick förlorad. Inklusionkriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv och inkludera omvårdnad av vuxna, 

överviktiga patienter. Författarna valde även att använda sig av artiklar som involverade 

sjuksköterskestudenter då det framkom att de ingick i många studier. Eftersom attityder ofta 

är varaktiga ansåg författarna att sjuksköterskestudenter var lämpliga att inkludera, då deras 

attityder troligtvis följer med dem ut i arbetslivet. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De skulle ha fått ett godkännande av en etisk 

kommitté eller uppvisa etiska överväganden och reflektioner. Exklusionskriterier var artiklar 

där sjuksköterskor enbart behandlade äldre över 65 år eller barn under 18 år.  
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2.3 Analys 

Under datainsamlingen framkom totalt 566 träffar. Samtliga titlar lästes och författarna valde 

att läsa abstrakten på de som upplevdes kunna svara på syftet, vilket var 156 artiklar. Det 

gjordes för att inte dra förhastade slutsatser genom att endast läsa artiklarnas rubriker och 

syften, eftersom det kunde innebära att värdefull forskning förbisågs. 24 artiklar granskades 

i sin helhet varav 10 ansågs relevanta för uppsatsens syfte och valdes därför ut. Valda artiklar 

granskades utifrån Fribergs granskningsmall (bilaga 2) för att säkerställa en hög kvalitet och 

relevans till syftet. Artiklarna sammanställdes och redovisas i separat bilaga (bilaga 3). 

Analysarbetet genomfördes enligt Fribergs (2012) tre steg, från helhet till delar och därefter 

till en ny helhet. Genom att läsa igenom valda artiklar ett flertal gånger kunde resultaten 

sammanställas och analyseras, därifrån identifierades likheter och skillnader mellan de olika 

artiklarna vilket skapade flera teman och därmed en ny helhet. Författarna läste båda igenom 

alla artiklar, markerade väsentliga avsnitt och därefter fördes en diskussion kring resultaten 

för att säkerställa att de tolkats lika.  

2.4 Etiska överväganden 

En litteraturöversikt behöver inte genomgå en forskningsetisk granskning då den bygger på 

redan publicerade artiklar (Kjellström, 2012). Däremot beaktade författarna etiska aspekter 

i urvalet och kvalitetsgranskningen av artiklarna. Valda artiklar skulle antingen vara 

granskade av en etisk kommitté eller innehålla en diskussion kring etiska överväganden. 

Kjellström (2012) vidareutvecklar att även litteraturstudier kan väcka etiska frågor, bland 

annat då studenterna kan ha bristfälliga kunskaper gällande språk och metod vilket kan leda 

till feltolkningar och nedlåtande beskrivningar av olika grupper (Kjellström, 2012). 

Författarna arbetade för att undvika det genom att läsa igenom samtliga artiklar flera gånger, 

markera och diskutera resultaten samt genom användning av Nordstedts stora engelska 

ordbok i de fall osäkerhet uppstått.  

Att kunna lita på forskare och deras resultat är viktigt ur en etisk synvinkel. Det förtroendet 

kan gå förlorat om studier innehåller plagiering, stöld eller fabricering av data samt en 

förvrängning av forskningsprocessen, till exempel felaktig inkludering eller exkludering av 

data (Medicinska forskningsrådet, 2003). Författarna har därför inte plagierat, stulit eller 

fabricerat någon data i uppsatsen. För att undvika förvrängning av forskningsprocessen 

presenterades olika delar av valda studiers utfall, då det inte är etisk försvarbart att endast 

redovisa det resultat som stöder författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013).  
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3. RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra olika teman som belyser sjuksköterskors attityder och 

värderingar vid vårdandet av överviktiga patienter. Temana är: Fördomar gentemot 

överviktiga patienter, Bristande omvårdnad, Risk för lidande och Synen på övervikt och 

fetma. Vilken artikel som belyser vilket tema kan ses i tabell nedan.  

 
 

Teman 

Artikel 

Fördomar 

gentemot 

överviktiga 

patienter 

 

Bristande 

omvårdnad 

 

Risk för lidande 

 

Synen på övervikt 

och fetma 

1 X   X 

2 X    

3 X  X X 

4 X X X X 

5  X X  

6 X    

7 X X X X 

8 X   X 

9 X    

10 X   X 

 
1. Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins, L. & Thompson, J, 2007.  

2. Dunagan, P. B., Kimble, L. P., Sweat Gunby, S. & Andrews, M. M, 2016.  

3. Hansson, L. M., Rasmussen, F. & Ahlström, G. I, 2011.  

4. Keyworth, C., Peters, S., Chisholm, A. & Hart, J, 2013 
5. Lumley, E., Homer, C. V., Palfreyman, S., Shackley, P. & Tod, A. M, 2015.  

6. Poon, M-Y. & Tarrant, M, 2009.  

7. Shea, J. M. & Gagnon, M, 2015.  

8. Sikorski, C., Luppa, M., Glaesmer, H., Brähler, E., König, H-H. & Riedel, S. G, 2013.  

9. Waller, T., Lampman, C. & Lupfer-Johnson, G, 2012.  

10. Wang, Y., Ding, Y., Song, D., Zhu, D. & Wang, J, 2016.  

 

3.1 Fördomar gentemot överviktiga patienter 

Sikorski et al. (2013) och Waller, Lampman och Lupfer-Johnson (2012) beskriver båda hur 

sjukvårdspersonal associerade överviktiga patienter med negativa attribut och normalviktiga 

patienter med positiva attribut (Sikorski et al., 2013; Waller et al., 2012). Överviktiga 

patienter sågs bland annat som lata, oattraktiva och antogs ha lågt självförtroende. 

Normalviktiga patienter beskrevs som arbetsamma, attraktiva och antogs ha högt 

självförtroende. Det attributet som skilde sig mest mellan patientgrupperna var matrelaterat, 

där deltagare ansåg att överviktiga patienter gillade mat i högre utsträckning än 

normalviktiga (Sikorski et al., 2013). Matrelaterade åsikter återfanns även hos Poon och 

Tarrant (2009) där majoriteten av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter menade på att 

överviktiga människor tyckte om mat och hade en benägenhet att överäta. De sågs även som 

formlösa, långsamma och oattraktiva. De flesta deltagare ansåg att överviktiga patienter 

borde sättas på en diet under sin sjukhusvistelse (Poon & Tarrant, 2009). Matrelaterade 

fördomar fanns även hos Brown, Stride, Psarou, Brewins och Thompson (2007). Över en 
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tredjedel av deltagarna ansåg att överviktiga människor saknade viljestyrka i närheten av 

mat (Brown et al., 2007). Waller et al. (2012) jämförde även skillnader i fördomar mellan 

patientklädda människor och civilklädda människor. Det framkom att patienter utsattes för 

mer fördomar än civilklädda (Waller et al., 2012). 

Vårdandet av överviktiga patienter kunde ses som fysiskt krävande, obekvämt, stressigt och 

motbjudande. Deltagare beskrev hur överviktiga patienter var annorlunda och i behov av 

särskild vård (Poon & Tarrant, 2009; Shea & Gagnon, 2015). Shea och Gagnon (2015) 

vidareutvecklar att fördomar mot överviktiga patienter var vanligare än mot normalviktiga. 

Deltagare beskrev tidigare erfarenheter av krävande, överviktiga patienter och medgav att 

det gav upphov till fördomar mot nya patienter, då de antog att vårdandet återigen skulle bli 

krävande och svårt. Negativa kommentarer från kollegor påverkade också arbetet. 

Opassande skämt, negativa attityder och beteenden samt olämpliga konversationer ägde rum 

när överviktiga patienter fanns på avdelningen. Det förekom även utanför arbetet och under 

raster (Shea & Gagnon, 2015). Negativa attityder beskrevs även av Keyworth, Peters, 

Chisholm och Hart (2013), där det framkom att sjuksköterskor dömde patienter utifrån deras 

utseende, hånade dem och menade på att de hade sig själva att skylla för sin övervikt 

(Keyworth et al., 2013). Motsatsen sågs hos Wang, Ding, Song, Zhu och Wang (2016) där 

sjuksköterskor överlag hade en något positiv attityd gentemot överviktiga. Övervikt ansågs 

vara en sjukdom som patienter inte kunde råda över (Wang et al., 2016). 

Dunagan, Kimble, Gunby och Andrews (2016) beskrev hur sjuksköterskestudenter har 

fördomar gentemot överviktiga patienter och patienter av annan härkomst. Det framkom att 

deltagare beskrivit situationer då de varit frustrerade eftersom de inte tyckte att överviktiga 

människor tog hand om sig själva. De hade också svårt att förstå hur någon kunde bli så 

överviktig. En deltagare beskrev hur hen medvetet gav överviktiga patienter en sämre vård 

och hoppades på att de inte skulle känna sig diskriminerade. Hen hoppades i framtiden på 

att kunna ge alla patienter en likvärdig vård (Dunagan et al., 2016). Medvetenhet om 

stigmatisering av överviktiga framgick även hos Hansson, Rasmussen och Ahlström (2011), 

där deltagare därför försökte ta upp frågor om livsstil och vikt utan att skuldbelägga 

patienter. Det fanns dock deltagare som ansåg att det ibland krävdes mer drastiska åtgärder 

som till exempel skrämseltaktik, där en sjuksköterska sade: ”I sometimes say: Heart disease, 

do you want that? Or diabetes? I try to scare them a little bit and if I find out that their mother 

died of a heart attack I can use that” (Hansson et al., 2011, s. 6).  

3.2 Bristande omvårdnad 

På grund av många sjuksköterskors negativa attityder kunde omvårdnaden bli lidande. 

Keyworth et al. (2013) har beskrivit hur det fanns en diskriminerande attityd bland 

sjuksköterskor och att den påverkade vårdandet. Sjuksköterskor dömde patienter och 

skuldbelade dem för deras övervikt vilket kunde leda till en sämre omvårdnad (Keyworth et 

al., 2013). Liknande resultat fanns hos Shea och Gagnon (2015), där det framkom att 

överviktiga patienter får en annorlunda vård jämfört med normalviktiga. Sjuksköterskor 

beskrev omvårdnaden som intensiv, fysiskt krävande, tröttsam och svår. Många ansåg att de 

inte kunde ge överviktiga patienter den vård de behövde på grund av den fysiska 

ansträngningen och de resurser som krävdes. För att kunna ge en god vård krävdes det 
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engagemang och intresse i patienter, något som vissa sjuksköterskor saknade. Det framkom 

att sjuksköterskor upplevde flera olika känslor när de vårdade överviktiga patienter, allt från 

empati till äckelkänslor, ilska, frustration och rädsla. De upplevde överviktiga patienter som 

motbjudande och skuldbelade dem för deras övervikt och övriga hälsotillstånd. En situation 

där flera av dessa känslor kunde uppkomma var vid intim omvårdnad så som tvättning och 

smörjning (Shea & Gagnon, 2015).  

Usually, when bariatric patients have a belly that’s so large, they have a pannus that 

hangs over, you need three people to wash their pannus and do a good job. And you 

can stick your hand under and you get the willies because of how it feels and just 

give a quick wipe. But if you actually want to clean it properly and apply your 

Canesten cream so their skin doesn’t break down, because most of them usually have 

a yeast infection in the folds of their skin, you need two people to hold up the weight 

of the pannus while you’re cleaning it, right” (Shea & Gagnon, 2015, s. E22).  

Så beskrev en sjuksköterska sin upplevelse av att vårda överviktiga patienter. Många gånger 

beskrev sjuksköterskor att det helt enkelt inte fanns möjlighet att tillgodose patienters behov 

och därför blev omvårdnaden lidande. En del sjuksköterskor kände att omvårdnaden de 

utförde låg precis på gränsen till att inte upplevas som patientsäker (Shea & Gagnon, 2015). 

Att inte kunna erbjuda en god vård nämns också av Lumley, Homer, Palfreyman, Schackley 

och Tod (2015), där deltagare uttrycker att patienter hade speciella vårdbehov som 

påverkade personalen. Det kunde handla om svårigheter vid av- och påklädning eller 

utmaningar vid mobilisering. Eftersom det uppstod utmaningar relaterat till patienters 

storlek var det svårt att erbjuda den vård som behövdes, vilket resulterade i att patienters 

värdighet inte respekterades. Många deltagare upplevde även att patienter haft negativa 

erfarenheter av vården tidigare (Lumley et al., 2015).  

3.3 Risk för lidande 

Flera av de valda artiklarna visade på att både legitimerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter upplevde att de hade bristande kunskaper gällande övervikt och 

fetma. Det fanns därför en rädsla för att ta upp ämnet och flera deltagare var osäkra på hur 

ämnet kunde tas upp på bästa sätt (Keyworth et al., 2013; Shea & Gagnon, 2015; Hansson 

et al., 2011). (Keyworth et al. (2013) menar att relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter kan skadas i fall ämnet tas upp på fel sätt eller vid fel tillfälle, därför undvek flera 

deltagare ämnet helt och hållet (Keyworth et al., 2013). Även Hansson et al. (2011) har 

beskrivit hur sjuksköterskor undviker ämnet på grund av bristande kunskaper men 

framförallt tidsbrist. En sjuksköterska uttryckte att personalen borde ägna mer tid åt 

förebyggande arbete men att all tid lades på andra sjukdomar. Många undvek att prata med 

patienter om viktrelaterade problem då de inte kunde garantera att det skulle följas upp 

ordentligt (Hansson et al., 2011).  

Brist på materiella resurser var något som framkom hos både Lumley et al. (2015) samt hos 

Shea och Gagnon (2015). Shea och Gagnon (2015) menar att sjuksköterskor upplevde att 

överviktiga patienter krävde en annan vård än normalviktiga, men att den vården inte kunde 
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utföras då adekvata resurser inte alltid fanns på plats. I och med bristen på adekvat utrustning 

ökade stressen hos sjuksköterskor och det resulterade i en sämre attityd gentemot 

överviktiga. Deltagare uttryckte även en oro för att skada sig själva vid omvårdnaden, då 

överviktiga patienter var mer fysiskt krävande och det fanns inte alltid personal som kunde 

assistera. Alla deltagare nämnde att ”skydda sig själv” var en prioritet när överviktiga 

patienter fanns på avdelningen. Risken att skadas blev större då det var brist på stöd och 

adekvat utrustning. Deltagare hade därför en strategi för hur omvårdnaden skulle bli så säker 

som möjligt, de klumpade ihop alla omvårdnadsmoment så att det fysiska arbetet 

begränsades till att utföras så få gånger som möjligt. Det innebar att de väntade med flera 

omvårdnadsmoment så att alla kunde utföras samtidigt, förhoppningsvis med hjälp utav 

kollegor (Shea & Gagnon, 2015). Lumley et al. (2015) beskrev hur sjukvårdspersonal 

upplevde att vårdandet av överviktiga patienter tog längre tid, många moment fördröjdes 

även då adekvat utrustning inte fanns, till exempel blodtrycksmanschetter i rätt storlek eller 

en fungerande våg. Det kunde också handla om förseningar vid bedömning eller 

rehabilitering vilket i sin tur ledde till försenade utskrivningar och onödigt lång 

sjukhusvistelse. När olika vårdmoment fördröjdes eller uteblev skapades en irritation hos 

sjuksköterskor vilket bidrog till en negativ attityd. Bristen på resurser innebar att deltagare 

fick kompromissa när det gällde patienters värdighet, en deltagare beskrev hur en patient 

inte fått plats på toaletten och fick därför köras till ett extrarum där en större toalett fanns 

(Lumley et al., 2015). Liknande problem beskrevs av Shea och Gagnon (2015), även där 

påverkades patienters värdighet av bristen på resurser. En sjuksköterska berättade om en 

patient som fått gå klädd i ett lakan under två dagar på grund av att patientkläder i rätt storlek 

inte fanns tillgängligt (Shea & Gagnon, 2015).  

3.4 Synen på övervikt och fetma 

Enligt Wang et al. (2016) ansåg majoriteten av sjuksköterskor att övervikt och fetma var en 

sjukdom som låg bortom individens kontroll. Deltagare visade även på en något positiv 

attityd gentemot patienter med övervikt. Liknande data kunde också utläsas hos Sikorski et 

al. (2013), där sjuksköterskor var mer benägna än andra yrkesgrupper att se övervikt som en 

biomedicinsk sjukdom, vilket var associerat med en mindre skuldbeläggande attityd. De som 

ansåg att patienter själva bar ansvar för sin övervikt hade en mer skuldbeläggande attityd 

(Sikorski et al., 2013).  

För att förstå patienters livsvärld och åstadkomma en patientcentrerad vård använde sig 

sjuksköterskor av en metod där de försökte sätta sig in i patienters olika situationer. De 

reflekterade över hur de själva hade känt och hur de velat bli behandlade i det tillståndet. 

Flera deltagare beskrev hur de kunde relatera till egna erfarenheter, till exempel anhöriga 

som var överviktiga. Metoden kunde hjälpa till att skapa en personlig relation mellan 

sjuksköterskor och patienter, men den kunde också vara en utmaning och olämplig för 

sjuksköterskor som hade negativa attityder eller de som inte kunde förstå patienters livsvärld. 

Flera sjuksköterskor uttryckte en svårighet i att inse vad överviktiga patienter går igenom, 

då de hade problem med att relatera till deras situation (Shea & Gagnon, 2015). Liknande 

problem beskrevs av Hansson et al. (2011) och Keyworth et al. (2013). Deltagare menade 

att övervikt var ett socialt problem och många ansåg att det inte var sjukvårdens ansvar att 

ingripa. Det framkom att flera deltagare menade på att överviktiga patienter ofta kom med 
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ursäkter för att inte komma till bokade besök eller följa de råd de fått. Deltagare hade svårt 

att förstå varför patienter inte gjorde något åt sin situation (Hansson et al., 2011). Keyworth 

et al. (2013) beskriver flera utmaningar i att möta överviktiga patienter. Deltagare hade 

delade syner på vems ansvar det var att stötta patienter vid viktminskning eller andra 

förändringar. Några deltagare uttryckte att ansvaret borde ligga hos läkaren, eftersom hen 

hade högre lön än sjuksköterskor, medan andra menade på att det var patienters eget ansvar 

efter att de mottagit relevant information. Däremot välkomnade flera deltagare en hjälpande 

roll och ansåg att de hade ett ansvar i att hjälpa patienter (Keyworth et al., 2013), något som 

även framkom hos Brown et al. (2007). Över 80 % av sjuksköterskor såg vikthantering som 

en del av arbetet och majoriteten tyckte inte att det var varken konstigt eller känsligt att 

diskutera vikt med patienter (Brown et al., 2007).  

3.5 Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskor har fördomar gentemot överviktiga patienter, något som även finns hos 

sjuksköterskestudenter. Att vårda överviktiga patienter är krävande och fysiskt 

ansträngande, patienterna diskrimineras och blir inte tagna på allvar trots att många är 

medvetna om den stigmatisering som finns. Ärftlighet ses som en orsak till övervikt i 

kombination med personliga val gällande kost och motion. Många anser att överviktiga 

patienter äter för mycket och har svårt att kontrollera sitt matintag. Att se övervikt som en 

biomedicinsk sjukdom är associerat med mindre stigmatisering och mindre skuldbeläggande 

attityder. 

Vårdandet av överviktiga patienter påverkas av sjuksköterskors attityder och bristen på 

adekvat utrustning, vilket kan leda till att patientsäkerheten hotas. I många fall respekteras 

inte patienters värdighet och sjuksköterskor kan ha svårt att förstå patienters livsvärld. 

Sjuksköterskor upplever att de har bristande kunskaper gällande övervikt och fetma och 

undviker därför att ta upp ämnet. Det råder delade meningar kring vems ansvar det är att 

stötta patienter, många sjuksköterskor anser att de har ett ansvar i att hjälpa till medan andra 

menar att ansvaret ligger helt på patienterna.  
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4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa hur sjuksköterskors attityder och värderingar kan 

påverka vårdandet av överviktiga patienter. Metoden som valdes var en allmän 

litteraturöversikt, som är lämplig för att få en översikt över vilken kunskap som finns inom 

olika omvårdnadsområden (Friberg, 2012). Dahlberg (2014) säger att en fördel med 

litteraturstudier är att ingen tid behöver läggas på att skapa egna data, utan den tiden används 

för att söka fram och analysera redan befintlig forskning (Dahlberg, 2014). Med tanke på att 

författarna haft begränsad tid för kandidatuppsatsen anses en litteraturstudie vara en bra 

metod. Dahlberg (2014) vidareutvecklar att en nackdel med litteraturstudier är att författarna 

behöver fördjupa sig i valda artiklar och hur de genomförts, något som kan vara 

problematiskt i fall författarna saknar erfarenhet av liknande arbete (Dahlberg, 2014). 

Författarna har tränat i vetenskapligt skrivande tidigare under utbildningen och hade därför 

med sig erfarenheter och kunskaper om hur ett sådant arbete bör skrivas. För att sätta sig in 

i valda artiklar ordentligt har författarna läst igenom dem åtskilliga gånger, understrukit 

väsentliga avsnitt samt diskuterat resultaten ihop för att försäkra sig om att inga relevanta 

data förbisågs och att resultaten tolkades lika. Henricson (2012) menar att reliabiliteten 

stärks om båda författarna granskat samtliga artiklar och jämfört granskningarna med 

varandra (Henricson, 2012). En annan nackdel enligt Dahlberg (2014) är att artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter många gånger är kortfattat skrivna, vilket kan 

innebära att det blir svårt att få fram ett nyanserat och intresseväckande resultat (Dahlberg, 

2014). Författarna har kvalitetsgranskat valda artiklar enligt Friberg (2012) och fördjupat sig 

i de olika studierna. Genom att gå från helhet till delar och därefter till en ny helhet har 

författarna skapat sig en förståelse för ämnet och fått fram ett välarbetat resultat.                  

En annan lämplig metod för syftet hade kunnat vara en intervjustudie, som kan användas för 

att förstå olika fenomen eller situationer (Danielsson, 2012). Författarna hade då kunnat få 

möjlighet till att ta del av sjuksköterskors egna erfarenheter och upplevelser kring att vårda 

överviktiga patienter och möjligen fått en ökad förståelse för varför vissa attityder och 

värderingar uppkommer. Danielson (2012) menar dock att en intervjustudie är krävande 

både tids- och kostnadsmässigt, där det krävs lång planering, bra genomförande och ett 

omfattande efterarbete (Danielson, 2012). Med det i åtanke hade en intervjustudie inte 

kunnat genomföras inom den givna tidsramen, men är lämplig för vidare forskning.  

Databaserna CINAHL och MEDLINE användes för att söka artiklar då de är inriktade på 

bland annat omvårdnads- och sjukvårdsbaserad forskning. Att använda sig av flera 

omvårdnadsfokuserade databaser stärker enligt Henricson (2012) arbetets trovärdighet då 

chansen är större att författarna finner relevanta artiklar. Författarna använde sig av en 

inledande sökning innan den egentliga sökningen, något som Friberg (2012) anser skapar 

grunden för sökarbetet och ger författarna en överblick av det valda området (Friberg, 2012). 

Författarna valde att utöver sjuksköterskor även inkludera sjuksköterskestudenter i 

uppsatsen, då deras attityder och värderingar troligtvis följer med dem ut i arbetslivet.  
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Ett mål för forskningen är att kunskapen som uppkommer ska vara generaliserbart eller 

överförbart, det vill säga att resultatet ska kunna gälla även andra urvalsgrupper än det som 

ingår i studien. Att generalisera kan vara nödvändigt då det inte är möjligt att studera alla 

människor på enskild nivå (Priebe & Landström, 2012). Författarna anser att resultatet för 

uppsatsen är generaliserbart då attityder och värderingar finns överallt i samhället och 

påverkar människors tankar och handlanden. Författarna har undersökt hur sjuksköterskors 

attityder och värderingar påverkar vårdandet av överviktiga patienter, där fördomar varit en 

betydande faktor. I en artikel framkommer det att fördomar även finns gentemot människor 

av annan härkomst, vilket visar på att resultatet går att överföra till andra grupper.  

Det är viktigt att vara medveten om att forskaren själv har betydelse för forskningsprocessen. 

Ett betydelsefullt begrepp är förförståelse, som innebär att forskaren har tidigare kunskaper 

om ett ämne innan det börjar studeras. Det kan också handla om värderingar och erfarenheter 

som hen har med sig sedan tidigare (Priebe & Landström, 2012). Även Forsberg och 

Wengström (2015) uttrycker hur viktigt det är att forskaren reflekterar över och redovisar 

sin förförståelse och hur den kan ha påverkat analysen (Forsberg & Wengström, 2015). 

Författarna har haft förförståelsen om att överviktiga patienter diskrimineras inom vården 

och att människor har fördomar om övervikt och överviktiga människor. Med det i åtanke 

har författarna fokuserat på valda studiers hela resultat och inte bara de delar som stärker 

förförståelsen, för att få fram ett trovärdigt resultat.  

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer fyra teman som kan kopplas till sjuksköterskors attityder och 

värderingar vid vårdandet av överviktiga patienter. Temana är Fördomar gentemot 

överviktiga patienter, Bristande omvårdnad, Risk för lidande och Synen på övervikt och 

fetma.  

Under temat Fördomar gentemot överviktiga patienter framkommer det att överviktiga 

patienter associeras med negativa attribut jämfört med normalviktiga patienter som 

associeras med positiva attribut. Överviktiga patienter ses som lata, formlösa, oattraktiva, 

svaga och anses ha bristande självdisciplin kring mat. Att låta fördomar ta över kan både 

leda till ett stort lidande för patienten och innebära att viktig information förbises. Det styrks 

av Merrill och Grassley (2008) som menar på att vårdpersonal varken lyssnar eller tror på 

överviktiga patienter när de beskriver sina matvanor. De beskriver också tillfällen när 

patienter sökt vård och blivit tillsagda att gå ner i vikt för att symtomen skulle försvinna, 

utan att bli korrekt undersökta (Merrill & Grassley, 2008). Resultatet visar också på att 

fördomar är starkare i arbetet än i dagliga livet, då patientklädda människor döms snabbare 

än civilklädda. Det tror författarna kan ha en koppling med en annan del av resultatet, som 

beskriver hur sjuksköterskor tidigare vårdat överviktiga patienter och upplevt vården som 

otroligt krävande och jobbig. När nya överviktiga patienter inkommer på avdelningen kan 

det då leda till att sjuksköterskor bildar förutfattade meningar och antar att vården återigen 

kommer bli krävande. ICN säger att vården ska ges på lika villkor oberoende av bland annat 

patienters ålder, kön, sjukdom, funktionsnedsättning och etnicitet. Sjuksköterskor ska 

uppvisa egenskaper så som respektfullhet, trovärdighet och medkänsla samt arbeta för att 

motverka oetiska förhållanden och metoder (International Council of Nurses, 2014). 



 

15 

 

Uppsatsen visar att det finns sjuksköterskor som inte arbetar efter den etiska koden. I 

resultatet framkommer det att överviktiga patienter inte får den vård de har rätt till trots att 

sjuksköterskor är medvetna om den stigmatisering som finns. Övervikt och fetma är en 

sjukdom (Ericson & Ericson, 2013) och sjuksköterskor bör således behandla patienter med 

respekt och medkänsla.  

Temat Bristande omvårdnad belyser sjuksköterskors attityder och hur de kan påverka 

vårdandet av överviktiga patienter. Sjuksköterskor har en skuldbeläggande och dömande 

attityd gentemot patienter vilket påverkar omvårdnaden och resulterar i att de får en sämre 

vård. Trots att sjuksköterskor är medvetna om att överviktiga människor får utstå fördomar 

och negativa attityder väljer en del att medvetet ge en sämre vård. I resultatet beskrivs en 

sjuksköterska som upplever äckelkänslor när hen vårdar överviktiga patienter och främst vid 

intima situationer så som tvättning. Sjuksköterskan väljer då att inte utföra omvårdnaden 

korrekt på grund av känslorna hen får. En liknande situation beskrivs av en annan 

sjuksköterska som medger att hen medvetet ger överviktiga människor en sämre vård. Hen 

hoppas att patienter inte känner sig diskriminerade och sjuksköterskan önskar i framtiden att 

patienters vikt inte ska påverka omvårdnadskvaliteten. Författarna anser att sjuksköterskorna 

har ett oacceptabelt beteende och riskerar att utsätta patienter för onödigt lidande. Den 

sistnämnda sjuksköterskan hoppas att patienter inte märker av hens fördomar och attityder, 

men Buxton och Snethen (2013) beskriver att överviktiga patienter känner sig utsatta och 

diskriminerade trots att sjukvårdspersonal inte uttrycker sina åsikter verbalt. Det kan istället 

handla om känslor, kroppsspråk och olika beteenden (Buxton & Snethen, 2013). Även 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att patienters välbefinnande minskar när 

sjukvårdspersonal stressar eller verkar oengagerade. Känslan av att personal tycker illa om 

dem slår allra hårdast på välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför tycker 

författarna att mer kunskap kring attityder och värderingar bör belysas i såväl utbildning som 

arbete för att förhindra att patienter upplever onödigt lidande. Författarna anser även att det 

är en naiv tanke att tro att patienter inte skulle känna av en dömande attityd då en attityd kan 

speglas på så många sätt. För att undvika lidande säger Dahlberg och Segesten (2010) att det 

är avgörande att vårda med patienters livsvärld i fokus och sätta sig in i patienters olika 

situationer samt att vårda på ett respektfullt och värdigt sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Resultatet visar att många sjuksköterskor bortser från det viktiga momentet och därför brister 

vårdandet.  

Under temat Risk för lidande framkommer det att sjuksköterskor upplever sig ha bristande 

kunskaper kring övervikt och fetma. I kombination med tidsbrist leder till det att många inte 

väljer att ta upp ämnet då de antingen är osäkra på vad de ska säga eller inte kan garantera 

att tiden för uppföljning finns. Sjuksköterskor är även rädda för att diskriminera patienter 

och är osäkra på hur man samtalar om övervikt och fetma. Merrill och Grassley (2008) 

beskriver hur sjukvårdspersonal undviker att prata om vikt även när patienter själva tar upp 

ämnet (Merrill & Grassley, 2008). Det kan bero på att personal inte känner sig bekväm med 

att prata om det, eller inte anser sig ha tiden till det. Genom att inte lyssna på patienter kan 

ett vårdlidande uppstå, som enligt Eriksson (1994) beskrivs som ett lidande orsakat av till 

exempel felaktig vård eller negligering av patienter (Wiklund, 2003).  Författarna anser att 

det bör finnas mer utbildning kring samtalsmetodik, något som skulle kunna gynna både 

sjuksköterskor och patienter. Genom att utbilda sjuksköterskor och få dem att känna sig 
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säkra minskar risken för att patienter kan känna sig påhoppade och diskriminerade, därmed 

minskar risken för lidande.  

I resultatet framkom även att det inom sjukvården saknas materiella resurser för att kunna 

undersöka och vårda överviktiga patienter på ett värdigt sätt. Sjuksköterskor anser att 

överviktiga patienter kräver en annorlunda vård än normalviktiga och att den vården inte 

alltid kan tillgodoses. I och med bristen på resurser respekteras inte alltid patienters 

värdighet, i resultatet beskrivs hur en patient fått gå klädd i ett lakan under flera dagar på 

grund av att patientkläder i rätt storlek inte fanns. Författarna tycker att det borde finnas 

patientkläder i alla storlekar på alla avdelningar för att undvika att patienter känner sig 

utsatta, annorlunda och sårade. Kaminsky och Gadaleta (2002) samt Merrill och Grassley 

(2008) uppmärksammar problemet med att adekvat utrustning inte finns. Patienter upplever 

att de är för stora för patientkläder, blodtrycksmanschetter, undersökningsbritsar och stolar 

(Kaminsky & Gadaleta, 2002; Merrill & Grassley, 2008). Lewis et al. (2011) beskriver hur 

överviktiga patienter skäms och mår dåligt över att inte få plats i till exempel stolar i 

väntrummet (Lewis et al., 2011). Författarna anser att sjukvårdsmiljön måste anpassas till 

alla typer av patienter för att undvika onödigt lidande. Det skulle också underlätta för 

sjukvårdspersonal då de vet att adekvat utrustning finns, i och med det behöver inte 

omvårdnaden bli lidande och tid behöver inte användas till att leta efter utrustning. I 

resultatet framkommer också att fördröjning av många moment samt försening vid 

behandling eller rehabilitering kan innebära att utskrivningen försenas och sjukhusvistelsen 

förlängs. Onödigt långa sjukhusvistelser är något som påverkar både patienter, personal och 

ekonomin. Genom att tillhandahålla rätt utrustning minskar risken för fördröjning och 

förlängd vårdtid vilket gynnar samtliga parter. Enligt Eriksson (1994) har ordet värdighet 

flera betydelser och innebär bland annat att människan har och upplever ett värde. 

Upplevelsen av ens eget värde kan variera och människan kan känna sig värdelös av flera 

olika anledningar. Patienter som känner skuld och skam över något kan tvivla över sitt eget 

värde, likaså de som upplever att vårdare behandlar och värderar patienter olika. För 

patienter är det viktigt att få känna sig värdefulla för att främja hälsoprocessen och 

tillfrisknandet, vårdare ska arbeta för att motverka alla typer av kränkning. Känner sig 

patienter kränkta uppstår ett lidande och det blir svårt att skapa en vårdande relation 

(Eriksson, 1994).  

Under temat Synen på övervikt och fetma framgår det att stigmatisering av överviktiga 

patienter kan kopplas till personalens syn på hur övervikt och fetma uppkommer och vad 

orsaken är. Trots att det är klassat som en sjukdom finns det sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal som anser att ansvaret enbart ligger hos patienter och att det är ett tillstånd 

kopplat uteslutande till matvanor och livsstil. Den uppfattningen kopplas till högre 

stigmatisering än de som ser övervikt och fetma som en sjukdom. Sjuksköterskor är mer 

benägna än andra yrkeskategorier att se det som en sjukdom, vilket associeras med en lägre 

stigmatisering. Författarna tror att det kan bero på att sjuksköterskor erhåller både medicinsk 

och omvårdnadsorienterad kunskap. Genom det har sjuksköterskor både en förståelse för 

vad som händer i kroppen men också för patienters livsvärld. Att förstå patienters livsvärld 

kan innebära en lägre stigmatisering då sjuksköterskor då kan få en större förståelse för 

patienters situationer och vad de går igenom. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor 

använder sig av en metod just för att försöka förstå patienters livsvärld, där de reflekterar 
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över hur de själva hade velat bli behandlade. Genom att använda metoden utvecklar 

sjuksköterskor en större förståelse vilket i sin tur ökar möjligheten för en god vårdrelation. 

Eriksson (2000) säger att vårdrelationen utgör grunden för ett fungerande vårdande. Den 

syftar till att främja patienters hälsotillstånd och bygger på respekt, ömsesidighet och 

medmänsklighet (Eriksson, 2000). Resultatet visar på att flera sjuksköterskor har svårt att 

förstå vad överviktiga patienter går igenom och därmed svårt att förstå patienters livsvärld. 

Författarna anser att det finns många tillstånd där sjuksköterskor har svårt att relatera till 

patienters olika situationer, det är dock alltid viktigt att arbeta för att patienter ska känna sig 

trygga och respekterade. Genom att inte peka ut några patienter som annorlunda tror 

författarna att förståelsen kan öka och därmed förbättra vårdrelationen.  

4.3 Konklusion 

Negativa attityder och fördomar förekommer inom vården och påverkar vårdandet till det 

sämre. Sjuksköterskor har en skuldbeläggande attityd gentemot överviktiga patienter och det 

finns de som medvetet ger en sämre vård. Sjuksköterskor upplever sig ha bristande 

kunskaper kring övervikt och fetma vilket leder till att ämnet sällan tas upp. Sjukvården 

saknar adekvat utrustning för att vårda överviktiga patienter, något som i sin tur leder till 

förlängd vårdtid och onödigt lidande för patienter. Patienter upplever stort lidande över att 

känna sig utsatta och annorlunda.  

4.4 Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Uppsatsen kan, tillsammans med tidigare forskning, få sjuksköterskor att bli mer medvetna 

om den stigmatisering och särbehandling överviktiga patienter får utstå. Den kan hjälpa 

sjuksköterskor att reflektera över sina egna attityder och värderingar samt öka förståelsen 

för hur de påverkar vårdandet. Adekvat utrustning behövs för att vårda patienter på ett 

respektfullt och värdigt sätt, något som också skulle innebära att onödigt långa vårdtider kan 

förhindras. Det skulle gynna både sjuksköterskor, patienter och ekonomin. Ökad kunskap 

kring övervikt och fetma kan leda till lägre stigmatisering och bättre vård. Vidare forskning 

angående fördomar och attityder skulle kunna appliceras på andra utsatta grupper för att 

belysa och medvetandegöra stigmatisering.   
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Bilaga 1  

Sökmatris  

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

160905 

nurs* AND 

patient* AND 

(overweight 

OR obes*) 

AND 

(attitude* OR 

value*) 

262 262 80 12 5 

Cinahl 

160905 

nurs* AND 

patient* AND 

(prejudice* 

OR bias) 

AND (obes* 

OR 

overweight) 

31 31 9 3 1 

Medline 

160906 
nurs* AND 

patient* AND 

(prejudice* 

OR bias) 

AND (obes* 

OR 

overweight) 

62 62 22 2 1 

Medline 

160906 

nurs* AND 

patient* AND 

(care or 

caring) AND 

(overweight 

OR obes*) 

AND 

(attitude* OR 

value* OR 

prejudice*) 

211 211 45 7 3 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012, s. 138-139). 

 

Kvalitativa studier 

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

avgränsat? 

 

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

 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

Hur är metoden beskriven? 

 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 

Hur har data analyserats? 

 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 

Vad visar resultatet? 

 

Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 

Vilka argument förs fram? 

 

Förs det några etiska resonemang? 

 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 

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

antaganden? 

 

  

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Granskningstabell 

Titel. Författare.  

Tidskrift, årtal 

Syfte Metod Resultat  

Management of obesity in primary 

care: nurses’ practices, beliefs and 

attitudes. Brown, I., Stride, C., 

Psarou, A., Brewins, L. & 

Thompson, J.  

 

Journal of Advanced Nursing, 

2007.  

Att undersöka mönster i den 

kliniska vården, övertygelser 

och attityder hos 

sjuksköterskor i primärvården 

inom området fetma och 

övervikt.  

Sambandsundersökning med 

564 deltagare.  

  

Väldigt få deltagare uppgav ha fått 

träning i att handha överviktiga 

patienter och kände inget stöd. Även 

om extrema åsikter var ovanligt fanns 

ändå en bredd av negativa attityder 

och värderingar kring fetma och 

överviktiga patienter. Majoriteten av 

deltagarna ansåg att de flesta problem 

en överviktig patient hade berodde på 

just övervikten, och 35 % ansåg att 

dessa patienter saknade viljestyrka i 

närheten av mat.  

Baccalaureate Nursing Students’ 

Attitudes of Prejudice: A 

Qualitative Inquiry. Dunagan, P. 

B., Kimble, L. P., Sweat Gunby, S. 

& Andrews, M. M.  

 

Journal of Nursing Education, 

2016.  

Att beskriva 

sjuksköterskestudenters 

attityder gällande fördomar.  

Kvalitativ webbaserad studie 

med 50 deltagare. 

 

I resultatet framkom två huvudteman, 

fördomar gentemot överviktiga och 

fördomar mot människor av annan 

härkomst. Många av deltagarna var 

medvetna om att fördomar var fel och 

uttryckte en vilja om att ändra på sig. 

Fördomarna mot överviktiga patienter 

grundade sig mycket i att deltagarna 

blev frustrerade och inte förstod varför 

de låtit det gå så långt. Överviktiga 

patienter får en sämre vård än 

normalviktiga.  

General practitioners’ and district 

nurses’ conceptions of the 

encounter with obese patients in 

primary health care. Hansson, L. 

M., Rasmussen, F. & Ahlström, G. 

I.  

 

BMC Family Practice, 2011.  

Att undersöka allmänläkares 

och distriktssköterskors 

uppfattning om mötet med 

överviktiga patienter i 

primärvården.  

Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med 20 deltagare.  

 

 

Övervikt borde vara ett prioriterat 

område men tiden räcker inte till. 

Flera deltagare ansåg att övervikt inte 

var en sjukdom och hade därför inte i 

primärvården att göra.  

Nursing students’ perception of 

obesity and behaviour change: 

Implications for undergraduate 

nurse education. Keyworth, C., 

Peters, S., Chisholm, A. & Hart, J.  

 

Nurse Education Today, 2013.  

Att undersöka 

sjuksköterskestudenters 

uppfattning av fetma och 

potentiella hinder som kan 

uppstå vid patientens 

viktnedgång.  

Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med 20 deltagare. 

 

 

Deltagarna beskrev flera svårigheter i 

att vårda överviktiga patienter, 

legitimerade sjuksköterskor hade en 

negativ attityd gentemot dessa 

patienter och vården blev 

diskriminerande. Patienterna blev 

dömda utifrån deras övervikt och flera 

sjuksköterskor skuldbelade dem. 

Deltagarna saknade kunskap och 

självförtroende för att diskutera 

viktproblem med patienterna.  

A qualitative study to explore the 

attitude of clinical staff to the 

challenges of caring for obese 

patients. Lumley, E., Homer, C. 

V., Palfreyman, S., Shackley, P. & 

Tod, A. M.  

Ur ett personalperspektiv 

undersöka ifall överviktiga 

patienter har extra vårdbehov 

och hur effekterna av dessa ser 

ut.  

Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med 18 deltagare. 

 

 

Det kunde vara en utmaning att vårda 

överviktiga patienter, många deltagare 

var av åsikten att dessa patienter fått 

en negativ upplevelse av sjukvården. 

Patienternas vikt och storlek 

påverkade och försvårade 



 

 

 

Journal of Clinical Nursing, 2015.  omvårdnaden, värdigheten gick inte 

alltid att respektera och tillgodose. 

Vården blev inte av god kvalitet och 

de verktyg och nödvändigheter som 

behövdes fanns inte, varken på 

sjukhus eller inom kommunal vård. 

Deltagarna upplevde det svårt att prata 

med patienterna om övervikt och 

riskerna med den.  

Obesity: attitudes of 

undergraduate student nurses and 

registred nurses. Poon, M-Y. & 

Tarrant, M.  

 

Journal of Clinical Nursing, 2009.  

Att undersöka 

sjuksköterskestudenters och 

legitimerade sjuksköterskors 

attityder gentemot överviktiga 

patienter och 

omhändertagandet av dessa.  

Tvärtsnittsstudie med 550 

deltagare.  

 

 

Legitimerade sjuksköterskor visade 

på en signifikant högre nivå av fettfobi 

än sjuksköterskestudenter, däremot 

var majoriteten av alla deltagare av 

uppfattningen att överviktiga patienter 

överåt, gillade mat samt var formlösa, 

långsamma och oattraktiva. Över 

hälften av deltagarna ansåg att 

överviktiga patienter borde sättas på 

en diet under hospitaliseringen.  

Working With Patients Living 

With Obesity in the Intensive Care 

Unit. A Study of Nurses’ 

Experiences. Shea, J. M. & 

Gagnon, M.  

 

Advanced in Nursing Science, 

2015.  

Att granska 

intersivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

överviktiga patienter. 

Generisk, kvalitativ design 

med intervju av 11 deltagare. 

 

 

Överviktiga patienter blev Others, 

deltagarna såg dessa patienter som 

annorlunda och de behövde en mer 

krävande vård än normalviktiga. 

Patienterna fick inte den vård de 

behövde då vissa sjuksköterskor inte 

ville lägga ner den extra tiden. I 

studien framkom att äckelkänslor 

kunde uppstå vid omvårdnaden och att 

flera sjuksköterskor uttryckte 

frustration och ilska över situationen.  

Attitudes of Health Care 

Professionals towards Female 

Obese Patients. Sikorski, C., 

Luppa, M., Glaesmer, H., Brähler, 

E., König, H-H. & Riedel, S. G.  

 

Obesity Facts. The European 

Journal of Obesity, 2013.    

Att undersöka 

sjukvårdspersonalens attityd 

gentemot kvinnliga, 

överviktiga patienter.  

Webbaserad studie med 682 

deltagare. 

 

Endast 25 % av deltagarna ansåg att 

nuvarande vård av överviktiga var bra, 

majoriteten ansåg att det saknades 

resurser för att kunna vårda dessa 

patienter på ett bra sätt. 

Sjuksköterskor hade en något bättre 

attityd gentemot överviktiga än vad 

läkare och terapeuter hade.  

Assessing bias against overweight 

individuals among nursing and 

psychology students: an implicit 

association test. Waller, T., 

Lampman, C. & Lupfer-Johnson, 

G.  

 

Journal of Clinical Nursing, 2012.  

Att fastställa 

sjuksköterskestudenters och 

psykologistudenters implicita 

eller omedvetna attityder 

gentemot överviktiga personer 

i medicinska och icke-

medicinska sammanhang.  

T-test, dubbelblind studie med 

90 deltagare. 

 

Resultatet visade på signifikanta, 

implicita fördomar gentemot 

överviktiga människor i båda grupper 

och i både medicinska och icke-

medicinska sammanhang. Deltagarna 

uttryckte mer fördomar mot kvinnor 

än mot män.  

Attitudes Toward Obese Persons 

and Weight Locus of Control in 

Chinese Nurses. Wang, Y., Ding, 

Y., Song, D., Zhu, D. & Wang, J.  

 

Nursing Research, 2016.  

Att undersöka kinesiska 

sjuksköterskors attityder 

gentemot överviktiga patienter 

och sambandet mellan 

viktfördomar och 

sjuksköterskans kontroll över 

sin egen vikt.  

Tvärsnittsstudie med 297 

deltagare. 

 

  

Överlag en neutral eller något positiv 

attityd gentemot överviktiga patienter. 

Sjuksköterskor som ansåg att övervikt 

var en sjukdom och något som låg 

bortom patientens kontroll var mer 

benägna att ha en positiv attityd 

gentemot överviktiga patienter, likaså 

gällde sjuksköterskor som hade en 

specialistutbildning.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


