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Sjuksköterskor och läkare spelar en stor roll i vården av överviktiga patienter och att denna 

patientgrupp får samma vård på samma villkor som patienter som inte är överviktiga. Inom 

hälso- och sjukvård kan det finnas negativa attityder om att patienter med ett högt BMI är 

lata och odisciplinerade. Vårt syfte var tudelat. Det första delsyftet var att beskriva om det 

finns negativa attityder från vårdpersonal gentemot överviktiga patienter. Den andra delen 

av syftet var att beskriva den överviktiga patientens egna upplevelser av vårdpersonalens 

attityder. Det gjordes en litteraturöversikt för att sammanställa forskningsläget. 

Sammanlagt har det analyserats 14 artiklar i resultatet, dessa var både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Två teman arbetades fram. Till dessa framkom åtta underteman. 

Vårdpersonalens attityder visade sig påverkas av ett antal faktorer. Detta ledde i viss mån 

till att patienterna undvek att uppsöka vård. Resultatet visade att vårdpersonal är medvetna 

om att det finns negativa attityder mot överviktiga. Trots detta upplevde många överviktiga 

patienter nedvärderande attityder från just vårdpersonal. Vårdpersonal uppvisade en del 

attityder. Det visade sig att patienterna påverkades av dessa attityder oavsett om det var en 

egen upplevelse eller de faktiskt förekom. 
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Nurses and doctors play a major role in the care of obese patients and that this population 

receive the same treatment under the same conditions as patients who are not overweight. 

Within healthcare, there may be negative attitudes that patients with high BMI are lazy and 

undisciplined. Our purpose was twofold. The first part seeks to describe if there were 

negative attitudes of health professionals towards obese patients. The second part of the 

purpose was to describe the obese patient´s experiences of health professionals´ attitudes. 

This was a literature survey to compile the research situation. 14 articles were analyzed 

and put in the result, they were both quantitative and qualitative studies. Two themes were 

produced, to these eight sub-themes emerged. Health-care workers' attitudes were found to 

be influenced by a number of factors. This led to some extent that patients avoided seeking 

medical care. The results showed that health professionals were aware that there were 

negative attitudes towards overweight patients. Despite this, many overweight patients’ 

experienceed disparaging attitudes when visiting health professionals. Health professionals 

had a number of negative attitudes. It was found that patients were affected by these 

attitudes, whether they are their own experience or they do occur. 
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INLEDNING 

 

Övervikt och fetma har ökat i hela världen under de senaste decennierna och det talas idag 

om en epidemi (Vårdprogram, 2006). Övervikt och fetma är ett växande problem i 

människors liv och i vården (a a). Det har visat sig att fetma har ökat bland kvinnor i 

Sverige sedan 2004, medan andelen män som lider av fetma är oförändrad (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007). Bland hela befolkningen i åldrarna 16 – 84 år, år 2008, är 42 % 

överviktiga och 12 % lider av fetma (a a). En stor anledning till den ökade kroppsvikten i 

Sverige är allt större matportioner, ändrade måltidsmönster och ett ökat intag av energitäta 

födoämnen (Socialstyrelsen, 2005). Problemet är att inga tendenser till ökad fysisk 

aktivitet har påvisats (a a). Det kostar Sverige omkring 3 miljarder kronor varje år för att 

vårda människor med fetma och dess följdsjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskor och läkare spelar en stor roll i vården av överviktiga patienter och att denna 

patientgrupp får samma vård på samma villkor som patienter som inte är överviktiga 

(Brown, 2005). Ett vanligt synsätt är att överviktiga personer själva är ansvariga för sin 

egen kropp och att övervikten är ett tecken på att personen är lat, passiv och har bristande 

självdisciplin. Detta tillsammans med vetskapen om vilka följdsjukdomar övervikt kan 

leda till, tros utgöra en risk att vårdpersonal medvetet eller omedvetet diskriminerar 

överviktiga patienter (a a).  

BAKGRUND  

Attityder 

En attityd är en människas värdering av en person eller ett objekt (Aronson, Wilson & 

Akert, 2006). Vi skapar attityder för att lättare kunna förstå vår omvärld. Attityder bygger 

till viss del på våra gener men skapas till största delen av tidigare erfarenheter.  En attityd 

består av tre komponenter: 

 Den kognitiva komponenten handlar om den kunskap och de uppfattningar en 

individ har till ett objekt. 

 Den affektiva komponenten består av vad individen känner för objektet. 

 Den tredje och sista beståndsdelen är beteendekomponenten som består av vad 

individen tidigare har för beteende och beteendeintentioner i relation till objektet. 
 

Attityder delas in i explicita och implicita. Explicita attityder är dem vi själva är medvetna 

om och lätt kan ändra. Implicita attityder är svåra att bli medvetna om, ofrivilliga och ej 

möjliga för oss att kontrollera (a a). 



2 

 

 

Fördomar och diskriminering 

De tre ovan beskrivna komponenterna som sammanbinder attityder kan även forma 

begreppen stereotyper, fördomar och diskriminering (Aronson, et. al., 2006). 

 

Stereotyp är den kognitiva delen där alla medlemmar i en grupp blir generaliserade efter 

samma bedömning alltså vad andra tycker om hela denna grupp. Detta är oberoende av 

olikheter inom gruppen (Aronson, et. al., 2006). En stereotyp kan också beskrivas som en 

människas tolkning eller övertygelse om en grupps beteende eller utseende (Hinton, 2003). 

 

Fördomar är den affektiva eller känslobaserade komponenten där en negativ attityd finns 

om en urskiljbar grupp av människor (Aronson, et. al., 2006). Det finns olika teorier om 

hur fördomar uppstår. En av dessa teorier är att vi människor liksom många andra djur har 

en tendens att känna sig mer vänligt inställda till dem som är lika oss själva. De som inte 

bär på en specifik gen eller ser ut på ett visst sätt blir exkluderade ur gemenskapen och ses 

på med rädsla och avsky. Det handlar i detta fall om överlevnad och artens eget 

välbefinnande. En annan teori är att fördomar skapas av kulturen vi lever i och är inte en 

naturlig del av det mänskliga arvet. Det innebär att människorna blir påverkade av olika 

stimuli som kan leda till att negativa attityder uppstår. De kan skapas av medier, föräldrar 

eller den grupp en person tillhör (a a). 

 

Beteendekomponenten innebär att en medlem av en grupp blir diskriminerad enbart på 

grund av en han eller hon tillhör denna grupp (Aronson, et. al., 2006). Denna person kan 

bli utsatt för en negativ eller skadlig handling helt obefogat på grund av ett stereotypiskt 

tänkande. Det kan handla om rasistiskt tänkande om en människa med en annan hudfärg 

eller bakgrund, om någon som har en sjukdom, om homosexualitet eller något annat som 

anses avvika från den rådande normen (a a). 

 

Kroppen 

Synen på människokroppen har förändrats genom tiderna.  Något som har varit bestående 

är att kroppen symboliserar välstånd och välbefinnande (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2007) Detta förutsatt att kroppen följer den norm som råder för tillfället. I det 

antika Grekland såg man kroppen som en boning till själen, kroppen ansågs då vara 

begränsad medan själen var odödlig. Descartes syn att kropp och själ var åtskilda ledde till 

början av den moderna medicinens utveckling. Då det ansågs att kroppen var livlös massa 

som gick att reparera när den gick sönder. Under början av 1900-talet utvecklade Merleua-

Ponty en ny kroppssyn, ”den levande kroppen”. Han ansåg att kroppen och själen inte går 

att skilja åt samt att varje kropp är unik och inte går att beskriva som en maskin så som 

Descartes menade. Sett ur ett historiskt perspektiv har synen på kroppen från medeltiden 

fram till idag utvecklats till att anse att den egna kroppen är något väldigt privat och 

tabubelagt. Enligt de ideal vår kultur har idag ska kroppen vara slank, vältränad, lukta gott, 

inte ha några rynkor och vara kontrollerad. Idag finns det många sätt att kontrollera och 

ändra sin kropp för att den ska passa de ideal som råder, genom exempelvis kosmetisk och 

medicinsk kirurgi (a a). 
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Övervikt och fetma 

Övervikt definieras inte som en sjukdom men med övervikt ökar risken för sjukdomen 

fetma (Vårdprogram, 2006). Fetma innebär en abnorm ansamling av fettväv i kroppen. 

BMI är ett mått för kroppsindex. Det är framtaget för att kunna mäta vikt i relation till 

längd. För att få fram BMI tar man kroppsvikt/(kroppslängd * kroppslängd). BMI mellan 

25 och 29.9 definieras som övervikt medan BMI över 30 innebär fetma. Övervikt och 

fetma kan utvecklas på grund av olika miljöfaktorer och ett flertal komplexa arvsanlag. Det 

är viktigt att anpassa energiintaget efter energiåtgången. Andra orsaker till fetmaepidemin 

är den konstanta tillgången av kaloririk föda, större matportioner och annorlunda val av 

livsmedel (a a). 

 

När ett överskott av energi intas lagras detta som fett (Jahren - Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2006). Fettvävnaden i kroppen innehåller celler med onormalt mycket fett, vid 

övervikt eller mild fetma. Dessa celler vidgar sig och ökar i storlek, de hypertrofierar och 

kallas därför för hypertrofifetma. Vid svårare fetma innehåller vävnaden ett ökat antal 

fettceller och kallas hyperplasifetma. Denna typ av fetma har utvecklats under längre tid 

vilket innebär att den är svårare att bli av med. Fettcellerna kanske minskar i storlek vid 

bantning men finns fortfarande kvar i samma antal. Detta gör det också svårare att 

stabilisera vikten på en låg nivå (a a). 

 

De vanligaste följdsjukdomarna av övervikt och fetma är diabetes typ 2, hypertoni och 

hjärtkärlsjukdomar. Vidare innebär fetma och bukfetma en ökad risk för det metabola 

syndromet (Vårdprogram, 2006).  

Att leva med övervikt 

Det är lättare för patienten att acceptera sin övervikt och situationen den medför om 

övervikten anses vara en sjukdom. Det gör det också lättare att bli accepterade av andra 

människor (Agerberg, 2007). Överviktiga känner sig ofta nedvärderade av samhället vilket 

leder till att de känner skam och skuld. De som lider av fetma känner att omgivningen 

tycker de är dumma och inte förstår sitt eget bästa. De som lever med fetma lider redan 

tillräckligt av sin övervikt utan att behöva få höra det från andra (a a). I en studie av 

Carryer (2001) skrivs det att vara överviktig ”är som att leva i en fälla”. Detta innebär 

exempelvis att inte kunna gå och träna för att kroppen värker, vilket i sin tur leder till att 

det är svårare att komma ut och aktivera sig. Detta kan medföra att de inte blir tagna på 

allvar av sjukvården eftersom de inte har tagit tag i problemet med övervikten själva. Det 

blir som en ond cirkel som det inte går att bryta sig ur eftersom de inte får någon hjälp av 

sjukvården (a a). 

Omvårdnad 

Omvårdnad består av de omvårdnadshandlingar sjuksköterskor ger till den enskilde 

patienten (Jahren - Kristoffersen, et. al, 2007). Det som sjuksköterskan gör, hur hon gör det 

och hennes sätt att utföra omvårdnadshandlingen skapar begreppet omvårdnad. 

Omvårdnaden av människor ska bygga på ett altruistiskt förhållningssätt, vilket innebär att 

omvårdnad inte utförs för egen vinnings skull utan för att hjälpa andra.  Sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete ska bygga på beprövad erfarenhet, gällande författningar och ha en 

vetenskaplig grund (a a). Enligt ICN: s etiska kod för sjuksköterskor finns det fyra 
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grundläggande ansvarsområden, vilka är: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska i sitt 

omvårdnadsarbete ha förmåga att ta tillvara det friska hos sin patient, arbeta för att 

patienten ska vara delaktig i sitt eget vårdande och beslut som fattas om patienten. Något 

som är av stor vikt i omvårdnadsarbetet är att kunna identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker och vid behov kunna motivera patienten till livsstilsförändringar som är 

nödvändiga för att värna om patientens hälsa (a a). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Enligt Travelbee (2007) ska den enskilda människan betraktas som en unik person, varje 

individ är unik och kan inte jämföras med varandra. En person med en diagnostiserad 

sjukdom kan känna att den har hälsan, medan en individ utan fysisk sjukdom kan känna 

avsaknad av hälsa. Upplevelsen är unik. Sjuksköterskans och omvårdnadens stora uppgift 

är att hjälpa patienten att hantera den smärta och det lidande som situationen patienten 

befinner sig i medför. Något som Travelbee lägger storvikt vid är att sjuksköterskan ska 

understödja hoppet hos den lidande patienten. Genom att inte tappa hoppet kan patienten få 

lindring i det lidande den upplever. Hon beskriver hoppet som något som är nära 

sammanhängande med beroende av andra, det är knutet till framtiden och innefattar mål, 

önskningar, tillit och mod. Att vara beroende av andra är något som är oundvikligt när 

patienten befinner sig i en situation där han eller hon inte kan klara sig själv, då ställs 

patientens hopp till att få hjälp av andra (a a). 

Omvårdnad av överviktiga 

En person som bär på så mycket vikt att deras hälsa, rörlighet och tillgång till vård blir 

påverkad anses lida av sjuklig fetma (Hahler, 2002). När dessa personer blir patienter 

fungerar inte längre vanliga metoder och utrustning, dessa blir otillräckliga och ineffektiva 

att använda i omvårdnaden. Det är mycket att ta hänsyn till när omvårdnad utförs till en 

överviktig patient. Att ha rätt storlek på allt från blodtrycksmanschetter till rullstolar och 

sängar för att det ska vara värdigt för vårdtagaren. Även för vårdgivarna är det av vikt att 

all utrustning är anpassad på bästa sätt för att inte arbetsrelaterade skador ska uppkomma. 

Att ha dåliga eller felaktiga arbetsredskap till dem som är kraftigt överviktiga eller sjukligt 

feta kan vara en bidragande faktor till att personalen är motvilliga till att ta hand om dessa 

patienter (a a). Enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade (1993:387), 

skall jämlikhet främjas i levnadsvillkor och ge full delaktighet i samhällslivet. Detta gäller 

för de personer vars fysiska handikapp innebär att deras dagliga livsföring blir försvårad 

vilket leder till ett stort behov av stöd och service. Genom denna lag får den 

funktionshindrade personen en chans att leva som alla andra (a a). 

 

Omvårdnad av människor som lider av fetma är i behov av att all vård specialanpassas 

efter individen (Green & Gillet, 1998). Att dessutom involvera patienten i deras egen vård, 

berätta vad som ska göras, att ge dem en chans att hjälpa till vid lyft och mobilisering är 

viktigt för att de själva ska känna sig säkra och trygga i situationen. För att patienten ska få 

den trygghet som behövs är det också av vikt att personalen vet hur utrustningen fungerar 

och vilka max vikter som får lov att användas (a a). 

 

En annan stor del av omvårdnadsarbetet handlar om att tala om problemet och att hjälpa 

patienten att förstå allvaret i att fortsätta leva som de gör (Jahren – Kristoffersen, et. al., 
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2006). Genom att ge kostvägledning, motivering och framförallt en långvarig uppföljning 

kan patienter, som är sjukligt feta, erbjudas hjälp att gå ner i vikt och förändra sina liv, 

vilket är en mycket krävande process. Därför är det mycket viktigt att sjuksköterskan finns 

där och kan vägleda och stödja vårdtagaren under hela förloppet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar på patienten och att hon/han anpassar informationen efter den 

förutsättning patienten har att lära sig, att den är personlig och relevant för att motivationen 

att förändra livet ska skapas (a a). 

Tidigare forskning 

Puhl och Brownell (2003) tar upp vikten av att förstå vad stigmatisering handlar om. 

Studier inom detta område är inte vanliga. Det har framkommit i de studier som är gjorda 

att de med ett högre BMI är utsatta för stigmatisering från vårdpersonal. På grund av att 

patienterna känner sig nedvärderade kan detta leda till att de undviker att uppsöka hälso- 

och sjukvård. De förutfattade meningar som finns om personer med övervikt är många. 

Bland annat talas det om att de är lata, har låg IQ och är odisciplinerade. Det är vanligt att 

de negativa attityderna är starkare i västvärlden än i U – länder där det är en helt annan syn 

på individualism (a a). 

 

Tidigare forskning pekar även på att övervikt och fetma är associerat med stigmatisering 

och diskriminering framför allt i västvärlden (Brown, 2005). Detta påverkar den 

överviktiga människan negativt på arbetsmarknaden, i undervisning och inom hälso- och 

sjukvård. Detta medför en sämre livskvalité och välbefinnande. Det har inte gjorts så 

många studier om vårdpersonals attityder mot överviktiga patienter, vilket innebär att det 

är ett ämne som behöver ses över mer. Attityder påverkar patienter på ett negativt sätt och 

ger ofta negativa konsekvenser (a a). 

 

Vidare menar Brown (2005) att attityderna varierat beroende på kultur och samhälle och i 

västvärlden har övervikt under de senaste årtiondena blivit mer och mer en negativ trend. 

Detta kan bero på att kroppsidealet lutar sig mer mot en liten kroppsstorlek än en stor. 

Trenden är så utbredd att det hela tiden kryper ner i ålder så att både ungdomar och barn 

känner till och påverkas av det tunna kroppsidealet (a a). 

 

Inom hälso- och sjukvård kan det finnas negativa attityder om att patienter med ett högt 

BMI är lata, odisciplinerade, ej följsamma och att de har dålig motståndskraft (Puhl & 

Heuer, 2009). Läkarna använder ord som konstiga, oattraktiva, fula och slarviga. Vidare 

tycker läkarna att orsaken till att patienterna är överviktiga ligger i deras eget beteende som 

bottnar i att de äter för mycket och rör sig mindre. Även sjuksköterskor anser att 

övervikten grundar sig i det egna beteendet. Människor med ett högre BMI anses ha dåligt 

självförtroende, låg sexuell attraktionskraft och sämre hälsa (a a). 

 

I en studie av Carryer (2001) kan det utläsas att hälsan blir lidande av att vara överviktig. 

Det kan också anses att övervikt omöjliggör en god hälsa eftersom personer med ett högre 

BMI ofta har svårare att utföra de aktiviteter som kan ge en god hälsa. Detta på grund av 

att de sätter upp restriktioner på sig själv och vill inte besöka de verksamheter där de kan 

utföra diverse sysslor som kan hjälpa dem att gå ner i vikt. Det kan också synas i tidigare 

forskning att det är vanligt med kommentarer och attityder som inte lämpar sig att lyfta 

fram offentligt. Detta kan ge en påverkan på hur omvårdnaden bedrivs för överviktiga 
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patienter. Det kan också innebära en mycket stressande och till viss del förlägen upplevelse 

för patienten vilket kan medföra att de känner sig förnedrade och frustrerade (a a). 

Definitioner 

I texten har det valts att använda ordet vårdpersonal vilket här innebär läkare och 

sjuksköterskor. Eftersom ordet fetma och fet anses vara stötande för författarna används 

inte detta ord i resultatet. I utvalda stycken, i bakgrunden, där de har ansetts vara relevant 

har dessa ord med viss tvekan använts. Ordet stigmatisering betyder; ett nedvärderande 

utpekande eller ett förakt mot en grupp eller enskilda personer som avviker från 

samhällsnormen. 

Problemformulering 

Fetma är en sjukdom som ställer till stora folkhälsoproblem i samhället och för individen 

som drabbas av det. Det blir vanligare och vanligare att vården får in kraftigt överviktiga 

patienter. Dessa patienter kräver en ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskor och 

läkare. Den överviktiga patienten påverkas starkt av omgivningens attityder gentemot 

deras övervikt, men också av problem med vårdmiljö och utrustning som inte passar. Det 

är därför av stor vikt att vårdpersonalen blir uppmärksam på de eventuella fördomar och 

attitydproblem som medvetet och omedvetet finns mot överviktiga patienter. Därför är 

fokus i detta arbete att undersöka om det finns attityder från vårdpersonal medvetet eller 

omedvetet mot kraftigt överviktiga patienter och hur detta kan påverka dem. 

SYFTE 

Vårt syfte är tudelat. Det första delsyftet är att beskriva om det finns negativa attityder 

från vårdpersonal gentemot överviktiga patienter. Den andra delen av syftet är att 

beskriva den överviktiga patientens egna upplevelser av vårdpersonalens attityder.
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METOD 

 

Metoden som använts är en litteraturöversikt. Det innebär att kartlägga kunskapsläget inom 

ett visst område (Friberg, 2008). Sökningen gjordes för att få fram vetenskapliga artiklar 

och genom en sammanställning av dessa få en översikt av vart forskningsläget för det 

valda ämnet befinner sig (a a). Litteraturöversikten kallas också teoridelen av arbetet, den 

är till största delen ett referat av tidigare forskning av vetenskaplig karaktär (Nyberg, 

2000). Teoridelen görs för att fördjupa sig i det område som valts, men också för att träna 

sin förmåga till kritiskgranskning. Genom en fördjupning inom ett område fås en överblick 

av vilka resultat andra forskare har kommit fram till och vilka metoder som tidigare 

använts (a a). 

Urval/avgränsning 

Endast vetenskapliga artiklar valdes för denna litteraturöversikt. För att få så aktuell 

forskning som möjligt valde vi att söka från år 2000 – 2009. Avgränsningen gjordes även 

med sökordet peer reviewed för att vi skulle vara säkra på att de var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. Enligt Friberg (2008) är aktuell forskning publicerad på detta 

sätt. När det visade sig att det blev många irrelevanta sökresultat avgränsades det även med 

fulltext, annars är det omöjligt att omfatta alla dessa. Under tiden litteratursökningen 

utfördes exkluderades eller inkluderades de artiklar som hittades.  En artikel som anses 

vara bra och passar det valda ämnet inkluderas, en artikel som inte fyller de krav som ställs 

exkluderas från arbetet (a a). 

 

Inklusionskriterier: 

 Publicerade från 2000 – 2009. 

 Följa en tydlig rapportstruktur. 

 Kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 Vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

 

Exklusionskriterier: 

 Litteraturöversikter. 

 Artiklar publicerade på annat språk än engelska och nordiska språk. 
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Datainsamling 

Som datainsamlingskällor har databaserna Cinahl, Medline och Social Science Citation 

Index använts. Databaserna Cinahl och Medline användes för att de är specialiserade på 

omvårdnadsforskning. De sökord som användes är obesity, attitude (s) och nurse, vilka var 

de ord som var relevanta för studiens syfte. Det användes villkor som AND och trunkering 

(*). Det var meningen att endast artiklar publicerade på 2000 – talet skulle ingå i arbetet. 

Två artiklar som var relevanta för syftet hittades genom de funna artiklarnas referenslistor. 

Dessa var dock inte publicerade under den valda tidsperioden men inkluderades ändå i 

arbetet. Två stycken artiklar hittades genom manuella sökningar i bibliotekets 

tidskriftlistor. Sökningar pågick perioden 2009 – 10 – 02 till 2009 – 10 – 24. Vilket 

resultatet av sökningarna var beskrivs i Tabell 1. 

 

Tabell 1. 

 

 

Först lästes abstraktet igenom för att se om artikeln stämde överens med syftet för 

översikten. De utvalda artiklarna lästes igenom i fulltext och sedan inkluderades de mest 

Sökord  Sökmotor Antal 

träffar 

Antal 

använda 

+ deras 

nr  

Obesity*, nurse*, attitudes  Medline 33 1; 

Nr: 11 

Nurse attitudes, obesity* CINAHL 44 2; 

Nr: 10, 12 

Obesity*, attitudes  CINAHL 177 3; 

Nr: 3, 8, 

13 

Obesity*, attitude*  Medline 35 4; 

Nr: 2, 5, 6, 

14 

Nurse*, attitudes, obesity* Social science citation 

index 

16 0 

Manuella sökningar Bibliotekets  (Skövde) 

tidskriftslista 

4 4; 

Nr: 1, 4, 7, 

9 



9 

 

relevanta. Av de 14 utvalda artiklarna hittades tio artiklar genom att söka i databaser och 

fyra till genom de valda artiklarnas referenslistor och manuella sökningar. I bilaga 1 

presenteras de utvalda artiklarna i matrisform för att läsaren lätt ska kunna granska och 

skapa sig en bild av dem. 

 

Dataanalys 

Enligt Friberg (2008) ska analysarbetet betraktas som en rörelse från en helhet till flera 

delar tillbaka till en ny helhet. De 14 artiklar som valdes ut lästes först igenom flera gånger 

för att övergripande förstå vad de handlar om och för att samtidigt kvalitetsgranska dem för 

att veta om de följde en vetenskaplig rapportstruktur. Sedan analyserades innehållet mer 

grundligt för att finna skillnader och likheter i de olika artiklarnas resultat. Detta gjordes 

genom att författarna läste igenom hälften av artiklarna vardera, vilket gjordes flera gånger. 

Författarna antecknade de relevantaste delarna och sedan jämfördes detta material, vilket 

resulterade i ett synligt mönster av likheter och skillnader. Dessa faktorer var tvungna att 

följa det valda syftet för att ingå i översikten. Likheterna sattes sedan ihop i tema 

respektive undertema vilka behandlades och analyserades separat för att få fram de delar 

som blev resultat. Hänsyn togs till att kvalitativa och kvantitativa studier presenterades på 

olika sätt (a a). Analysen resulterade i två teman och åtta underteman som ansågs vara 

relevanta för syftet. 

 

Etiska aspekter 

När det görs en litteraturöversikt är det i förstahand respekten mot författare av tidigare 

forskning som måste tas hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2009; Nyberg, 2000). Oredlighet i 

forskning innebär att andras arbete inte får plagieras, alltså att utnyttja eller presentera vik-

tiga delar ur andras arbete som om det vore ens eget utan att referera till författarna. Inte 

heller får material stjälas eller förvrängas. Det är viktigt att inte hitta på eller utelämna 

viktig information. Fusk och förvrängning av material skadar förtroendet för forskningen. 

Alla resultat av forskning måste redovisas öppet för att andra ska kunna kontrollera och 

fortsätta forskningen. Det är viktigt att ta reda på om forskarna har tagit de etiska reglerna i 

beräknande för att vara säker på att de har fört deltagarnas talan. Artiklarna som använts 

har följt de etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (a a). 
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RESULTAT 

Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdpersonal 

 
Det finns en medvetenhet hos vårdpersonalen om att personer med övervikt ofta 

stigmatiseras i samhället och att de får uppleva mycket fördomar (Brown & Thompson, 

2007). Det är en av anledningarna till att vårdpersonalen ofta tycker att det är svårt att prata 

med patienten om hans/hennes övervikt. Det finns också en rädsla att patienten ska uppleva 

mötet med vårdpersonalen som något negativt och att relationen som ska skapas mellan en 

patient och dess vårdgivare blir dålig. Detta kan leda till att patienten undviker att komma 

tillbaka (a a). 

 

Vårdpersonal kan ofta känna irritation, otålighet, frustration och en del stress när de arbetar 

med patienter med övervikt (Watson, Oberle & Deutscher, 2008). De tillskriver denna 

patientgrupp olika karaktärsdrag som dålig självkänsla, deprimerade, arga och 

självcentrerade. Personalen anser även att det som kan ha orsakat övervikten handlar om 

deras livsstil och att de blir påverkade av miljön i deras omgivning. Vidare anser de att det 

beror på olika faktorer som går att kontrollera. Ett stereotypiskt sätt att se på överviktiga 

patienter är att de är lata och att de är ovårdade (a a). 

 

Tema Undertema  

Vårdpersonal  

BMI 

 

Kunskap och erfarenhet 

 

Livsstil och miljö 

 

Hälsa och ohälsa 

Patient  

Orsak till alla problem 

 

Undvika vård 

 

Stöttning från vårdpersonal 

 

Fördomar 
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Vårdpersonalen upplever att det är svårt att lita på att patienten själv är medveten om sin 

övervikt och de problem som den innebär. Det är lätt att vårdpersonalen glömmer av att det 

är patienten själv som vet vad som är bäst för henne/honom och att det därför är väldigt 

viktigt att som personal lära sig att lyssna på sin patient och hennes/hans behov för att 

kunna vinna patientens förtroende (a a). 

 

BMI 

Vårdpersonalens eget BMI spelar en stor roll för vilka attityder personalen visar mot 

överviktiga patienter (Schwartz, O’Neal-Chambliss, Browell, Blair & Billington, 2003; 

Brown & Thompson, 2007; Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007). Ett högre 

BMI hos vårdpersonalen gör att de har lättare att förstå sina patienter. Det beror på att om 

personalen själv är överviktig har de lättare att förstå patientens situation och allt som 

följer med den. Det gör det också lättare att vinna patientens förtroende om att personalen 

faktiskt förstår hur det är att vara överviktig (a a). Vårdpersonal med egen övervikt 

upplever att de är ett dåligt föredöme för patienten (Brown & Thompson, 2007). När 

vårdpersonalen har ett lägre BMI ökar känslan hos personalen av att det är svårt att ta upp 

patientens övervikt som ett problem. Upplevelsen är då att patienten inte ska ta personalen 

på allvar och förstå patientens situation. Personal med ett lägre BMI är rädda för att verka 

osympatiska (a a). 

 

Kunskap och erfarenhet 

Läkare anser sig inte ha den kompetens som krävs för att vårda och hjälpa överviktiga 

patienter (Jay, et. al., 2009). Detta upplevs som frustrerande och som att de har misslyckats 

i att hjälpa patienten att gå ner i vikt. De manliga läkarna upplever detta värre än vad de 

kvinnliga läkarna gör. Läkarna räknade patientens eventuella viktnedgång som att de 

lyckats i sitt arbete. Detta upplevdes som frustrerande då endast en liten del av de 

överviktiga patienter som vårdades gick ner tillfredställande i vikt. Vidare anser inte 

läkarna att det är en del av deras jobb att behandla patienter bara pågrund av deras övervikt 

(a a). 

 

Sjuksköterskor visar en större benägenhet att anse att arbete med överviktiga patienter 

ingår i deras arbetsuppgifter (Brown, et.al., 2007). Sjuksköterskor med vidareutbildning är 

mer positiva till att arbeta med överviktiga än sjuksköterskor med endast grundutbildning. 

Däremot visade sig den högre utbildningen inte ha någon effekt på de negativa attityder 

sjuksköterskor har mot överviktiga, trots att sköterskorna var mer positiva till att arbeta 

med överviktiga patienter (a a). Vårdpersonal som beskriver sig själva vara lyckliga och 

nöjda med livet visar mindre starka negativa attityder (Schwartz, et.al., 2003). Arbete i 

nära kontakt med överviktiga patienter leder till att personalen upplever sig ha mindre 

starka negativa attityder och har lättare för att förstå deras situation. De som arbetar med 

denna grupp av patienter har mer positiva erfarenheter av att umgås med överviktiga även i 

sitt privatliv (a a). Antalet år inom yrket verkar spela stor roll för hur patienter med 

övervikt blir värderade (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). Sjuksköterskor som har 

jobbat sex år eller mer inom yrket visar mindre starka negativa attityder gentemot 

patienterna än de som har färre år av erfarenhet (a a). Kvinnor visar starkare implicita 

attityder än män, om att överviktiga är dåliga, lata och dumma (Schwartz, et. al., 2003). 
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Livsstil och miljö 

Ett vanligt synsätt hos vårdpersonal är att orsaken till patientens övervikt ligger hos 

patienten själv, såsom dålig självdisciplin gällande matvanor samt utebliven motion och 

allmän lathet (Brown, et.al., 2007; Culbertson & Smolen, 1999; Watson, et. al., 2008). En 

vanlig åsikt är att patienterna inte är motiverade att gå ner i vikt och ändra livsstil (a a). Att 

övervikt kan bero på vissa genetiska faktorer är ett synsätt som både läkare och patienter är 

överens om (Ogden, et. al., 2001; Culbertson & Smolen, 1999; Brown, et. al., 2007). 

Läkarna menar att depression, dåligt självförtroende och att patienten äter för mycket i 

förhållande till fysisk aktivitet är troliga orsaker till övervikten. De anser att ansvaret för 

problemet ligger hos patienten och att orsak och lösning till övervikten finns i faktorer som 

är kontrollerbara. Även sjuksköterskor anser att det handlar om yttre omständigheter som 

patienterna själv kan kontrollera (a a). 

 

Hälsa och ohälsa 

Vårdpersonalen är medveten om de följdsjukdomar övervikt ger, såsom hjärt- 

kärlsjukdomar, cancer, diabetes, högt blodtryck och andningssvårigheter (Brown, et. al., 

2007; Wright, 1998). Denna medvetenhet delas inte alltid av patienterna (a a). Det pratas 

ofta om de fysiska problem som övervikten skapar, men sällan pratas det om de psykiska 

problem övervikten också leder till, så som depressioner och låg självkänsla (Wright, 

1998). Denna medvetenhet om att de har dålig självkänsla leder till att vårdpersonalen ofta 

undviker att prata med patienten om dennes övervikt. Att patienten själv har svårt att prata 

om sin övervikt är något som vårdpersonalen ofta är medveten om, trots det så undviks det 

att ta upp problemet med patienten för att han/hon inte ska känna sig obekväm (a a). 

Patienten 

Många överviktiga förväntar sig att deras omgivning ska ha negativa fördomar och 

attityder (Brown, et. al., 2006). Det är vanligt att de tror att folk i deras omgivning anser att 

de är dumma, lata och äter för mycket (a a). Patienterna upplever att vårdpersonalen ofta 

kommenterar deras övervikt och anser att övervikten är orsaken till alla de problem 

patienten har (Pain & Wiles, 2006). På grund av detta skapar patienterna negativa 

fördomar och attityder som inte alltid finns (Brown, et. al., 2006). 

 

Flertalet överviktiga anser att det skulle vara av stor betydelse för dem om omgivningen 

kunde bli medvetna om hur det är att vara överviktig (Puhl, Moss – Racusin, Schwartz & 

Brownell, 2008). Att det går åt mycket tid att kämpa med sin vikt och hur det känns när de 

inte lyckas, samt vilken stor påverkan övervikten har på personens känslor. De vill också 

att omgivningen ska veta att övervikt beror på fler saker än personens livsstil, så som 

miljö, biologi, metabolism och medicinska faktorer. Patienterna anser också att körtel- och 

hormonproblem, stress, ångest och låg inkomst är orsaker till deras övervikt.  Överviktiga 

personer anser att övervikten ger en stor påverkan på det sociala livet genom att de har en 

känsla av att inte få plats exempelvis på teatrar och restauranger eller bara att hitta ett 
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transportmedel som är anpassat efter deras storlek. Samma sak gäller svårigheten att kunna 

köpa kläder som passar (a a). 

Orsak till alla hälsoproblem 

Patienterna upplever att det inom vården är vanligt att anse att alla problem som en 

överviktig patient har beror just på övervikten (Cossrow, Jeffrey, McGuire, 2001; Brown 

et. al., 2006). Känslan är också att sjukvårdspersonal har svårt att se bakom patientens vikt 

(a a). Detta gör att personer med övervikt upplever det svårt att söka vård för sina symtom 

och krämpor (Brown, et, al, 2006). Då fokus ändå kommer att ligga på övervikten vilket 

upplevs vara diskriminerande och som att inte bli tagen på allvar. Det är ovanligt att dessa 

patienter själva tar upp problemet med sin vikt då de tror att vårdpersonalen redan dömt 

dem. När sedan personalen tar upp viktproblemet kan det leda till att patienten skäms ännu 

mer och att de undviker att söka vård i framtiden (a a). 

 

Undvika vård 

Att undvika vård är något som är vanligt bland överviktiga. Det beror på rädslan över att 

behöva ta av sig kläderna och att ställa sig på vågen inför någon som de vet bedömer deras 

vikt (Drury & Louis, 2002). Det finns också en rädsla för att de ska ha ökat i vikt i stället 

för minskat. De vet att vårdpersonalen är intresserade av att veta hur mycket de har gått 

upp eller ner i vikt. Detta riskerar att bli en så obekväm situation för den överviktiga att det 

leder till att han/hon i stället undviker att söka den vård de behöver. Det känns obekvämt 

för den överviktiga patienten att alltid bli tillsagd att han/hon behöver gå ner i vikt, då det 

är något de flesta överviktiga är väl medvetna om redan innan. Ju högre BMI patienterna 

har desto vanligare är det att de undviker att uppsöka sjukvården (a a). Negativa tankar om 

sig själva och skam över att ha gått upp i vikt är ytterligare en orsak till att överviktiga 

undviker att söka vård (Brown, et. al., 2006). Många överviktiga känner till att det finns ett 

visst förakt gentemot dem i samhället, vilket ytterligare späder på deras ovilja att uppsöka 

vård. Detta av rädsla för att de ska bli behandlade på samma sätt av hälso- och sjukvården 

som av resten av samhället (a a). 

 

Stöttning från vårdpersonal 

De flesta överviktiga tycker att ansvaret för deras vikt ligger hos dem själva, men de anser 

att vårdpersonal uppvisar en alltför negativ inställning till deras övervikt (Brown, et.al., 

2006). De skulle istället önska en mer stöttande och uppmuntrande attityd från personalen. 

De anser att en bättre inställning från vårdpersonalen skulle göra det lättare att hitta 

motivation att gå ner i vikt (a a). Patienten kan ha lättare att identifiera sig med personal 

som har ett högre BMI (Brown & Thompson, 2007). Det har trots det visat sig att patienten 

i vissa fall uttrycker att personal med högt BMI inte är rätt person att kritisera andras 

övervikt (a a).  Det är vanligt att överviktiga patienter vill ha mer stöttning, råd och 

uppföljning av deras viktproblem och försök att gå ner i vikt (Brown, et. al., 2006). Det 

upplevs som att vårdpersonalen har alltför lite tid att hjälpa just överviktiga patienter och 

att den psykologiska stöttningen som behövs därför uteblir (a a). Gruppterapi är en 

behandlingsform som de överviktiga själva anser har haft god effekt, medan mediciner, 

operation och rådgivning inte har gett några större resultat (Ogden & Flanagan, 2008). 
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Särskilt läkarnas inställning till att just medicin och operation inte hjälper gör att 

överviktiga patienter inte tycker att det finns någon mening med att vända sig till en läkare 

för att få hjälp med sina överviktsproblem (a a). 

 

Fördomar 

Det är vanligt att överviktiga personer upplever stigmatisering i vuxen ålder då i form av 

nedvärderande kommentarer och verbala förolämpningar på grund av deras övervikt (Puhl, 

et. al., 2001). Detta förekommer främst från vänner, föräldrar och vårdpersonal. Den 

vanligaste uppfattningen om överviktiga är att de hetsäter, är lata, ointelligenta och har 

dålig självdisciplin (a a). En vanlig missuppfattning är att kvinnor tror att män är mer 

negativt inställda till dem än vad andra kvinnor är (Cossrow, et. al., 2001). Ett allmänt 

synsätt är att det är naturligt för kvinnor att ha en tunnare kroppsbyggnad än vad män har, 

vilket både män och kvinnor anser (a a). 

 

Personer med övervikt tycker att det jobbigaste med att vara överviktig är de fysiska hinder 

som finns på exempelvis sjukhus och i resten av samhället (Pain och Wiles, 2005). De 

upplever också att de attityder medmänniskor och vårdpersonal har gällande deras 

kroppsstorlek och konstanta behov av hjälp är jobbigt. Överviktiga patienter upplever ofta 

att vårdpersonalen skuldbelägger dem för deras övervikt och ofta påpekar deras behov av 

en diet, istället för att förstå att patienten vill och behöver ha hjälp för att klara av den 

viktnedgång de är i behov av (a a). 

 

Patienterna känner sig ofta missförstådda och att de redan blivit dömda på förhand pågrund 

av sin övervikt (Pain & Wiles, 2005). Detta leder till att det är vanligt att överviktiga 

patienter inte vill gå tillbaka till samma vårdpersonal igen (a a). Samhällets idealbild av hur 

en person ska se ut och att det inte är accepterat att vara överviktig speglar sig ofta i 

vårdpersonalens bemötande och attityder mot de överviktiga patienterna (Wright, 1998). 

Många utsätts för diskriminering och förödmjukande beteende eftersom deras 

kroppsstorlek inte är accepterad (a a). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Författarna valde att göra en litteraturöversikt som enligt Friberg (2008) passar väl till ett 

examensarbete på kandidatnivå, det ger också en bra skildring av det aktuella 

forskningsläget. För att få en struktur i arbetsgången användes Fribergs arbetsmetod för 

litteraturöversikt, detta anses ha fungerat bra och gjort att arbetet flutit på (a a). 

 

Syftet var att undersöka om det finns negativa attityder från vårdpersonal mot patienter 

med övervikt och hur patienterna i så fall påverkas av dessa attityder. Eftersom detta ämne 

är av känslig karaktär var en litteraturöversikt lämplig. Alternativet hade kunnat vara att 
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intervjua vårdpersonal men det kan vara svårt att få sanningsenliga svar. Detta kan bero på 

att många av de attityder som finns är omedvetna. Dessutom har forskningen inte kommit 

så långt i Sverige som i de länder där studierna för de valda artiklarna utförts. Författarna 

anser att medvetenheten i Sverige ännu inte är lika stor som i England och USA 

 

Från början var studien tänkt att handla om sjuksköterskors attityder. Det visade sig under 

litteraturinsamlingen att det fanns en del relevanta studier gjorda på läkare. Författarna 

ansåg då att det var av intresse att även föra fram hur läkarnas attityder mot överviktiga 

patienter var, därför ändrades fokus mot vårdpersonal. 

 

Författarna utgick ifrån att kunna göra litteraturöversikten på båda könen både gällande 

vårdpersonal och patienter. Vid studier gjorda på läkare var männen överrepresenterade 

medan det var tvärtom bland sjuksköterskor. I undersökningar om patienternas upplevelser 

av att vara överviktiga visade det sig att det var kvinnor som var överrepresenterade, detta 

trots att det enligt Folkhälsorapport (2009) är vanligare med övervikt bland män både i 

Sverige och USA. Eftersom Sverige ligger tio år efter USA och England i 

överviktsutvecklingen är alla artiklar som använts i översikten från USA och England (a a). 

Detta kan ha påverkat resultatet i studien då dessa länder inte kan representera mer än sig 

själva. 

 

Både vårdpersonalens perspektiv och patientperspektivet valdes för att författarna ansåg 

det intressant att kunna jämföra de båda perspektiven. Samt att det ansågs intressant att se 

problemet från båda hållen. 

 

Det krävdes lång tid för att hitta så många relevanta artiklar som behövdes för hela 

översikten. Detta skapade en viss tidspress, detta ska dock troligtvis inte ha påverkat 

resultatet. Att det gick åt mycket tid till att söka artiklar berodde på att materialet var 

begränsat. Många träffar var irrelevanta till syftet och sökningarna som gjordes var svår att 

avgränsa. Artikelsökningarna gjordes främst i databaserna CINAHL och Medline. En viss 

sökning gjordes också i Social Science Citation Index men gav inga resultat. De sökresultat 

som framkom i Medline var samma resultat som återfanns i CINAHL och därför valdes 

sökresultatet från CINAHL att inte redovisas i metoden då det inte kändes relevant. 

 

De artiklar som avsågs användas i översikten delades upp mellan författarna på grund av 

en viss tidsbrist. Eftersom författarna bara läste hälften av artiklarna var det svårt att sätta 

sig in i de övriga artiklarnas resultat trots att en analys av varandras artiklar gjordes. I 

efterhand kan det ses att detta inte var det bästa tillvägagångssättet då det skapade vissa 

problem vid sammanställningen av resultatet. 

 

Alla artiklar som inkluderades i översikten skulle följa en given rapportstruktur, en del av 

de artiklar som har använts visar inte tydliga etiska ställningstaganden. Trots detta 

inkluderades dessa i arbetet därför att det kunde avläsas i artikelns metod att författarna 

tagit hänsyn till deltagarna på det sätt som de etiska aspekterna kräver enligt Nyberg 

(2000). 

 

Vid artikelgranskningen framkom det attityder och fördomar mot överviktiga som har gjort 

författarna illa till mods. 
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Resultatdiskussion 

 
Vårt syfte var tudelat. Det första delsyftet var att beskriva om det finns negativa attityder 

från vårdpersonal gentemot överviktiga patienter. Den andra delen av syftet var att 

beskriva den överviktiga patientens egna upplevelser av vårdpersonalens attityder. 

 

Resultatet visade att vårdpersonal är medvetna om att det finns negativa attityder mot 

överviktiga. Trots detta upplever många överviktiga patienter nedvärderande attityder från 

just vårdpersonal (Brown & Thompson, 2007). Ett problem verkar vara att personalen är 

rädd för att patienten ska ta illa upp och därför undviker att beröra ämnet. Det främjar inte 

patientens hälsa eftersom patienten då inte får den hjälp han/hon är i behov av. Enligt 

ICN:s etiska kod (Socialstyrelsen, 2005) ska vården präglas av viljan att främja hälsa och 

förebygga sjukdom. 

 

Författarna anser att det är viktigt att avdramatisera ett så känsligt ämne som övervikt. 

Detta för att komma åt problemet och kunna förbättra patientens hälsa. Detta kan göras 

genom att prata med patienten i ett neutralt läge och inte förstora problemet av rädsla att 

såra patienten. Det finns en risk för att patienten upplever det första mötet med 

vårdpersonalen som något negativt. Därför är det viktigt att vårdpersonalen tänker på att 

samtal om patientens övervikt bör anta en positiv ton så att det leder till en bra upplevelse. 

 

Enligt Travelbee (2007) är det viktigt att patienten känner hopp och att vårdpersonalen 

stöttar patienten att inte tappa det. Hoppet är något som enligt Travelbee är knutet till ett 

beroende av andra. Enligt författarna kan detta innebära att även denna patientgrupp är i 

behov av hjälp från sjukvården innan övervikten ger mer lidande i form av följdsjukdomar. 

Detta kan i sin tur leda till att patienterna blir mer handikappade och utsatta för mer 

fördomar. Just därför är det viktigt att sjukvården lägger attityderna utanför arbetet för att 

kunna hjälpa och stötta överviktiga patienter utan fördomar och negativt tänkande. 

 

Att vårdpersonalens eget BMI påverkar deras attityder är något som visat sig tydligt 

(Brown & Thompson, 2007). Det framkommer i resultatet att ett högre BMI hos 

personalen både kan vara positivt för patienten men också kan ha en negativ påverkan. 

Samtidigt som personalen hade lättare att förstå patientens situation om han/hon själva 

hade ett högre BMI så visade det sig att patienterna hade en kritisk inställning till den 

överviktiga personalen. Det berodde på att patienterna tyckte att personal som själva var 

överviktiga inte skulle kommentera patienternas övervikt (a a). 

 

Patientens livsstil är något som vårdpersonal är överens om är en stor orsak till deras 

övervikt, vilket patienterna inte alltid håller med om (Jallinoja, et. al., 2007). Detta skulle 

kunna vara ytterligare en orsak till att de upplever negativa attityder från personalen. Att 

patienterna upplever att de alltid blir ifrågasatta för sin övervikt kan vara en oundviklig 

konsekvens av att vårdpersonalen vill få patienten att förstå alla problem som deras 

övervikt medför. Att personalen är rädd för att ta upp problemet om patientens övervikt 

skapar en ond cirkel där patienten i slutändan inte kan få den hjälp och stöttning som 

behövs. Det är många sjuksköterskor som anser att det är patientens eget ansvar att ta tag i 

den nödvändiga livsstilsförändringen. De tycker också att ett stort problem med denna 
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behövliga förändring är att inte patienterna själva är villiga att ta det steget. 

Sjuksköterskorna anser detta vara nyckeln till patienternas egen framgång (a a). 

 

Vårdpersonal och patienter är inte överens om att det är livsstilen som till största delen är 

orsaken till patientens övervikt och det är något som kan skapa frustration (Pain & Wiles, 

2005). Att vårdpersonalen känner sig frustrerade över att inte få patienten att förstå 

nödvändigheten i en livsstilsförändring kan skapa negativa attityder. Även patienterna kan 

känna frustration över att inte vårdpersonalen lyssnar och tar dem på allvar. Det är trots allt 

patienten som känner sig själv bäst. Vårdpersonalen bör kunna kombinera patientens 

självkännedom med sina professionella kunskaper (a a). 

 

Det visade sig att läkare och sjuksköterskor inte ser arbete med överviktiga på samma sätt. 

Skillnaden är att läkare i större utsträckning inte anser att arbete med patienters övervikt 

alls hör till deras arbetsuppgifter. Detta trots att Hälso- och sjukvårdslagen säger att alla 

som söker vård ska ges en medicinsk utvärdering om det inte är uppenbart att detta inte 

behövs. Samma lag säger i enlighet med ICN: s etiska kod att personal i vården ska arbeta 

för att förebygga ohälsa samt att patienter ska upplysas om åtgärder att undvika ohälsa. 

Författarna anser att det är betydelsefullt att läkarna tar sitt ansvar för att hjälpa överviktiga 

patienter på bäst sätt. Detta genom att exempelvis remittera till dietist eller 

överviktsmottagning. 

 

Trots att sjuksköterskor oftare anser att det tillhör deras uppgifter att arbeta med övervikt, 

finns det många faktorer som påverkar deras sätt att utföra omvårdnad till denna 

patientgrupp. I resultatet kommer det fram att sjuksköterskornas attityder påverkas av saker 

som ålder, kön, erfarenhet och kunskap (Schwartz et al. 2003; Brown, et al. 2003; Brown, 

et. al., 2007). Detta blir en konflikt mot hur sjuksköterskor utbildas att förhålla sig till sina 

patienter. Omvårdnad präglas av relationen mellan sjuksköterska och patient och 

sjuksköterskans förhållningssätt mot patienten ska byggas på en humanistisk och altruistisk 

människosyn (Jahren - Kristoffersen, et. al., 2007). Det visar vikten av att lära sig att 

behandla och möta patienterna med objektivitet och empati. Patienter vars kropp avviker 

från det rådande samhällsidealet har stort fokus på sin egen kropp. Detta skapar en rädsla 

och ökad uppmärksamhet på de signaler och attityder andra kan tänkas sända ut om att 

deras kroppar inte är hälsosamma (a a). 

 

Patienterna känner sig ofta missförstådda och dömda på förhand pågrund av deras övervikt 

Puhl, et. al,. 2008). Detta leder till att en del patienter undviker att söka vård. De flesta 

patienter med övervikt är väl medvetna om sitt problem och anser att de inte behöver bli 

påminda om det samtidigt som behovet och viljan att få hjälp oftast är stort. Återigen kan 

detta skapa en konflikt mellan viljan att hjälpa och rädslan att såra patienten (a a). 

 

Författarna anser att ett stort problem är just att patienterna har ökat fokus på sina kroppar 

och därför projicerar sina egna rädslor och tankar på andra. Vilket kan leda till att 

patienterna i viss mån skapar sina egna negativa attityder. Detta styrks av Brown, et. al. 

(2006) som i sin studie kommer fram till att patienterna förväntar sig nedvärderande 

attityder från vårdpersonal. 

 

Eftersom attityder och fördomar är en subjektiv upplevelse som inte går att ta på är det 

svårt att få ett exakt svar på syftet. Många attityder är dessutom omedvetna eller förnekade. 
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Det finns många bidragande faktorer till hur attityder uppstår och hur den enskilde 

individen uppfattar dem. Alla är olika känsliga för att uppfatta signaler från sin omgivning 

och dessutom tolkas signalerna olika. Författarna anser att det är viktigt att skapa en 

medvetenhet hos vårdpersonalen om att dessa fördomar och attityder finns, det är svårt att 

ändra på något som inte är medvetet. Först när personalen blir medveten om de förtäckta 

attityder och signaler som omedvetet sänds ut kan ett altruistiskt och humanistiskt 

förhållningssätt i omvårdnaden följas. 

Konklusion 

 

Under tiden som gått med att framställa detta arbete har författarna kommit fram till att det 

finns negativa attityder och att många av dem är omedvetna. Dessa attityder verkar delvis 

skapas av patientens förväntningar av andras tankar, men också av samhället och de 

normer som råder för tillfället. Vårdpersonal precis som samhället uppvisar en del av dessa 

attityder. Det visade sig att patienterna påverkas av egna attityder oavsett om de är en 

upplevelse eller de faktiskt förekommer. Därför anser författarna att det är viktigt att 

vårdpersonalen blir medvetna om de attityder som förekommer mot överviktiga. På så sätt 

kan det förebyggas att attityder blir ett problem för den vårdsökande patienten och därmed 

vågar söka vård. God omvårdnad kräver att vårdpersonalen lägger sina egna värderingar 

och attityder åt sidan samt arbetar objektivt såväl som empatiskt. 

Implikation 

 

Det är svårt att överföra resultatet från den här översikten helt på Svensk vård då nästan 

alla studier som använts är utförda i USA och England. Eftersom övervikt är ett ökande 

problem i Sverige kommer vi kanske att se samma behov av liknande studier inom kort. Då 

dåliga kunskaper skapar negativa attityder skulle det vara av vikt att öka kunskapen om 

övervikt redan vid grundutbildningen av sjuksköterskor och läkare. 
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2 Journal of Advanced 
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Brown, I., Stride, C., 
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people 
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5 Obesity Research, 

2003 
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6 Journal of the 
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of Nurse 
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Drury, C.A.A. & 
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7 Journal of Nutrition 
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General practitioners´ and 
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Qureshi, S., Walter, F. 

& Whitehead,M-A. 
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Primary care nurses´ 
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