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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Internationellt ökar fetman hos vuxna personer, vilket gör att 
sjukvårdspersonalen oftare kan möta vuxna personer med fetma. Sjukvårdspersonalens 
attityder kan påverkas av olika uppfattningar, kunskaper och tillgång till information. Detta 
gör att sjukvårdspersonalens attityder i mötet med vuxna personer med fetma borde belysas. 
Det för att göra sjukvårdspersonalen medveten om vilka attityder som kan förekomma i mötet 
med vuxna personer med fetma. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonalens attityder i form av känslor och 
inställningar i mötet med vuxna personer med fetma. 
Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ inriktning och baserades på sju 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans 
tolkning av kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultat: Efter analysprocessen framkom fyra kategorier och sju underkategorier som 
beskrev studiens resultat. Positiva känslor: Medkänsla. Negativa känslor: Frustration och 
ilska; Obekvämhet och osäkerhet. Positiva inställningar: Fördomsfrihet, empati och 
förståelse; Uppmuntran och hopp. Negativa inställningar: Misstänksamhet; Fetma ansågs 
självförvållad. 
Slutsats: Negativa attityder i form av känslor och inställningar från sjukvårdspersonalen kan 
resultera i diskriminering av vuxna personer med fetma. Därför var det av vikt att belysa 
sjukvårdspersonalens attityder i mötet med vuxna personer med fetma, vilket kan resultera i 
att sjukvårdspersonalen blir mer medveten om egna attityder. Positivare attityder hos 
sjukvårdspersonalen kan leda till ökad kvalité på mötet med vuxna personer med fetma och 
minska risken för diskriminering. Framtida forskning kan vara av betydelse för att belysa hur 
sjukvårdspersonal kan utbildas för att minska de negativa känslor och inställningar som 
förekommer i mötet med vuxna personer med fetma. 
 
Nyckelord: Attityder, Fetma, Möte, Sjukvårdspersonal, Vuxna. 
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Inledning 
Enligt World Health Organization [WHO] (2000) utgör fetma ett snabbväxande hot mot 

hälsan hos befolkningen i världen. I takt med att fetman ökar, stiger antalet följdsjukdomar 

som kan leda till funktionshinder eller död (Harris, 2008). Detta leder till att den globala 

hälsobördan stiger och att sjukvårdspersonalen oftare möter vuxna personer med fetma 

(Ibid.). Vidare skriver Kolotkin, Meter och Williams (2001) att sjukvårdspersonalen därmed 

behöver en ökad kompetens om fetma. Praktiska färdigheter, kunskaper, känslomässiga och 

personliga inställningar samt hantering av riktlinjer hos sjukvårdspersonalen kan påverka 

attityder i mötet med vuxna personer med fetma (Kelly-Irving et al., 2009; Scott et al., 2004). 

Vuxna personer med fetma kan drabbas av sociala fördomar och diskriminering från 

sjukvårdspersonalen (WHO, 2000), vilket kan resultera i att vuxna personer med fetma får en 

känsla av att bli sedda som mindre intelligenta, samt att det i mötet fokuseras på fetman 

istället för kontaktorsaken (Lewis, Cash, Jacobi & Bubb-Lewis, 1997). Detta kan leda till att 

vuxna personer med fetma väljer att inte söka vård (WHO, 2000). Enligt International 

Council of Nurses [ICN] (2012) ska grundläggande omvårdnad utgå från mänskliga och 

kulturella rättigheter där den enskilde personen ska respekteras. Vården ska vara lika för alla 

oavsett personens enskilda bakgrund och status (Ibid.). Forskning har i högre omfattning 

bedrivits utifrån vuxna personer med fetma i möte med sjukvårdspersonal, än forskning 

utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv. Av denna anledning var det av intresse att 

genomföra föreliggande studie som inriktades på sjukvårdspersonalens perspektiv för att 

bidra till forskningen inom detta område. 

Bakgrund 

Mötet 
Mötet definierades utifrån Travelbee (1971) som beskriver mötet mellan sjukvårdspersonalen 

och personen som en process i fem följande interaktionsfaser: Mötet – Anknytning – Empati 

– Sympati – Samförstånd. För att uppnå det optimala mötet är det enligt Travelbee (1971) 

sjukvårdspersonalens ansvar att påbörja och leda processen genom alla faserna till ett 

samförstånd. Personen och sjukvårdspersonalen iakttar och värderar varandra i mötet för att 

därefter samspela, om detta inte sker avstannar processen. Lyckas personen och 



 

5 
 

sjukvårdspersonalen att urskilja den enskilda individen i varandra inleds empatifasen där det 

psykologiska tillståndet hos den andra delas. Det betyder inte att tankar och känslor är lika 

hos dem båda utan att de delar varandras känslomässiga egenskaper. Empati kan uppnås trots 

att sjukvårdspersonalen eller personen inte har positiva känslor gentemot varandra (Ibid.). 

Richardson (2012) anser att sjukvårdspersonalen i mötet kan visa empati med hjälp av 

motiverande samtal för att minska osäkerhet hos vuxna personer med fetma. Det är av vikt att 

sjukvårdspersonalen bygger upp ett förtroende tidigt i mötet, vilket är nödvändigt för att 

vuxna personer med fetma ska kunna känna sig bekräftade och hörda i mötet (Ibid.). Enligt 

Travelbee (1971) är sjukvårdspersonalens vilja att vidta åtgärder för personens kontaktorsak 

förenat med sympatifasen, vilket leder till samförstånd. 

 

Vidare anser Travelbee (1971) att kommunikationen är ett viktigt redskap för 

sjukvårdspersonalen i mötet. För att kommunikation ska bli optimal krävs det att 

sjukvårdspersonalen kan tolka de egna attityderna för att kunna lära känna, motivera och 

informera en person i mötet. Genom kommunikation sker en ömsesidig process där känslor 

och tankar förmedlas. När två personer möts pågår en ständig kommunikation, såväl verbal 

som icke verbal, vilket kan vara en invecklad process som antingen kan underlätta eller 

försvåra en persons situation (Ibid.). Richardson (2012) poängterar att sjukvårdspersonalens 

uppgifter i mötet med vuxna personer med fetma är att planera, uppmuntra och lyssna till 

personen utan att döma eller visa frustration. En klarläggning av förekommande attityder som 

är relaterade till fetma hos sjukvårdspersonalens kan förbättra kvalitén på mötet med vuxna 

personer med fetma (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). 

Attityder 
Studien definierade attityder utifrån Ekehammar (2012) som beskriver att attityder kan vara 

positiva eller negativa känslor eller inställningar mot personer, grupper, saker eller 

företeelser. Attityder underlättar samspelet med omgivningen genom att organisera och 

förenkla upplevelser. Attityder kan ge trygghet till en person, vilket kan leda till gemenskap 

med andra personer som har liknande attityder. Attityder kan skapas av erfarenheter och 

inverka på en persons beteende, vilket gör att slutsatser kan dras om sjukvårdspersonalens 

egna attityder utifrån deras personliga handlingar i mötet (Ibid.). 
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Fetma 

Fetma i världen 

Enligt WHO (2013b) var det 500 miljoner vuxna personer som år 2008 hade fetma. Sedan år 

1980 har fetman nästan fördubblats i världen och är idag ett globalt folkhälsoproblem. Fetma 

är den femte största dödsorsaken i världen och fler dör av övernäring än av undernäring. 

Barnfetman i världen har också ökat, vilket kan ge konsekvenser för kommande 

samhällsutveckling med anledning av kvarstående fetma i vuxen ålder (Ibid.). Harris (2008) 

hävdar att det krävs internationella ansträngningar för att förhindra ökningen av fetma. 

Förutom de hälsoskadliga effekter som fetman vållar, är den även en bidragande orsak till en 

ekonomisk börda (Thompson & Wolf, 2001). Byles (2009) anser att fetma är förknippat med 

fler hälso- och sjukvårdsbesök, vilket resulterar i en ökad vårdkostnad för samhället. 

Definition av fetma 

Fetma definieras enligt WHO (2013b) som onormal eller överdriven ansamling av fett som 

kan leda till ohälsa. Enligt Bergström (2011a) är fetma ett medicinskt tillstånd som påverkar 

kroppens hälsa negativt genom att lagra för mycket fett. Grundläggande orsaker till fetma 

beror enligt WHO (2013b) på att befolkningen i världen har ökat intag av livsmedel som är 

rikt på fett, salt och socker, i kombination med minskad fysisk aktivitet och fler stillasittande 

arbeten. Detta resulterar i ett större intag av kalorier än antal förbrukade kalorier (Ibid.). 

Fetma kan leda till en försämrad livskvalitet, metabolt syndrom, hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, sjukdomar i gallblåsan, belastningsskador, sömnapné och vissa cancersjukdomar 

(Bergström, 2011b; WHO, 2013b). Utvecklandet av en följdsjukdom påverkas inte enbart av 

mängden kroppsfett utan även var och hur kroppsfettet lagras (Bergström, 2011a). Body 

Mass Index [BMI] är en mätmetod som används för att bedöma fetma hos vuxna (WHO, 

2013a). Det görs genom att kroppsvikten divideras med längden gånger längden och svaret 

blir då i kilogram per kvadratmeter, klassificeringen för fetma är ≥ 30,00 (Ibid.). BMI som 

mätmetod kan ha brister, eftersom måttet inte skiljer mellan fett och muskler eller hur fettet är 

fördelat på kroppen (Bergström, 2011a). I studien definierades fetma i enlighet med WHO:s 

(2013a; 2013b) definition av fetma. 

  



 

7 
 

Sjukvårdspersonal 
Studien definierade sjukvårdspersonal utifrån Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), vilken 

beskriver sjukvårdspersonal som verksam legitimerad personal vid sjukhus eller annan 

vårdinrättning. Enligt Socialstyrelsen (2009) kan legitimerad sjukvårdspersonal vara till 

exempel dietister, läkare eller sjuksköterskor. 

Vuxna personer 
Vuxna personer definierades i studien utifrån FN:s barnkonvention, där personer över 18 år 

anses vara vuxna (Unicef, 2009). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonalens attityder i form av känslor och 

inställningar i mötet med vuxna personer med fetma. 

Metod 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns det en mängd publicerade vetenskapliga artiklar 

inom omvårdnad, vilket kan komplicera för sjukvårdspersonal vad det gäller att ta reda på 

aktuell forskning. Av denna anledning valdes det att göra en kvalitativ litteraturstudie, 

eftersom det finns ett ökat behov av att sammanställa vetenskapliga artiklar som kan leda till 

en högre kunskapsnivå. En litteraturstudie beskriver och analyserar valda artiklar inom utsett 

ämne. Resultatet ska bygga på vetenskapliga tidskriftsartiklar och det är bra att inkludera all 

relevant forskning inom ämnet (Ibid.). Olsson och Sörensen (2011) anser att en 

litteraturstudie ska genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet som originalkällan. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) strävar en kvalitativ litteraturstudie efter att förstå, 

beskriva, förklara och tolka omvårdnadsforskning. En kvalitativ litteraturstudie söker inte 

mätbarhet och statistik för att redovisa resultatet (Ibid.). Olsson och Sörensen (2011) anser att 

ämnet ska studeras utan några förutfattade meningar. En kvalitativ litteraturstudie kan 

kategoriseras som holistiskt där bedömningssättet ska utgå från en helhet (Ibid.). Därför 

strävades det i studien efter en helhetsförståelse, eftersom en så klar bild som möjligt skulle 

skapas av sjukvårdspersonalens attityder i mötet med vuxna personer med fetma. 
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Urval 
Databaserna Cinahl och Medline användes till studien eftersom de innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2013), som var relevanta till studiens syfte. 

Tidskriftsartiklar som är publicerade i Cinahl är specifikt inriktade på omvårdnad inom hälso- 

och sjukvård, och Medline refererar till tidskriftsartiklar från hela världen som är publicerade 

inom hälso- och sjukvård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Enligt Willman et al. (2011) 

är det av vikt att söka i flera databaser för att inte få ett felaktigt urval. 

 

Sökord som användes var: adult, attitude, attitudes, attitude to obesity, attitude of health 

personnel, encounter, health personnel, health care providers, nurse, nurses, nurse attitude, 

nurse-patient relation, obesity, professional, professional-patient relation. Booleska 

sökoperatorer är termer som kombinerar sökorden och alla databaser förstår de Booleska 

termerna (Willman et al., 2011), vilket föranledde att söktermer användes. Sökorden 

kombinerades på flera olika sätt tillsammans med söktermen OR för att vidga antal träffar 

och AND för att avgränsa mot syftet (Ibid.). Ämnesordlistan i databaserna användes till varje 

sökord (se Bilaga 1), eftersom Willman et al. (2011) anser att sökorden på det sättet blir 

korrekta. Ämnesordlistan i Cinahl heter Cinahl-Headings och i Medline heter den MeSH-

term. Sökord som fanns i Cinahl-Headings men saknades som MeSH-term söktes istället som 

keyword, eftersom sökningarna skulle bli lika i databaserna. 

 

Inklusionskriterier för artiklarna i studien var att de skulle vara skrivna från år 2000 och 

framåt, för att få en så aktuell studie som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

danska eller svenska då dessa språk behärskades, samt vara av kvalitativ metod för att kunna 

ingå i studien. Artiklarna skulle också vara publicerade i en vårdvetenskaplig tidskrift och 

vara skrivna utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv, eftersom syftet med studien var att 

undersöka sjukvårdspersonalens attityder i form av känslor och inställningar i mötet med 

vuxna personer med fetma. Exklusionskriterier i studien var artiklar som berörde barnfetma, 

graviditet, barnmorskor, pediatrisk sjukvårdspersonal, då dessa kategorier inte ingick i 

studiens syfte. 

 
Sökningarna resulterade i sju artiklar som svarade till syftet. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades utifrån Olsson och Sörensens (2011) formulär Bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod (se Bilaga 2), eftersom denna mall var lätt att använda och redan 

hade ett utformat poängsystem för att gradera artiklarna. En artikel kunde som mest få 44 
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poäng och graderingen utgick från hur många poäng en artikel fått i procent. Artikeln fick 

Grad I vid 100-80 %, Grad II vid 79,9-70% och Grad III vid 69,9-60%. Samtliga sju artiklar 

fick graderingen Grad I efter kvalitetsgranskningen och ingick därför i studien (se Bilaga 3). 

Analys 

Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär en manifest 

innehållsanalys att det synliga och uppenbara i texten analyseras. Kvalitativ analysmetod kan 

lämpa sig till olika syften och datamaterial (Lundman & Graneheim, 2008). I studien 

analyserades analysenheten, det vill säga samtliga artiklar. Det var viktigt att analysenheten 

var hanterbar eftersom den fungerade som en helhet. Analysen utfördes enligt följande: 1. 

Artiklarna lästes flera gånger för att en helhetsbild skulle skapas, för att minimera risken av 

påverkan lästes även texterna individuellt. 2. För att skiljaktigheter skulle upptäckas 

markerades meningsbärande enheter individuellt. Meningsenheterna stod för meningar, 

stycken av text eller enskilda ord. Dessa diskuterades sedan för att få en gemensam tolkning. 

3. Meningsenheterna översattes till svenska. 4. Meningsenheterna kondenserades utan att 

innebörden ändrades genom att bortse från det oväsentliga och utelämna oviktiga detaljer för 

att lyfta innehållet till en högre och mer logisk nivå. 5. Varje kondenserad mening kodades, 

vilket innebar en sorts term, och genom kodningen kunde materialet ses på ett nytt sätt. 6. 

Koderna kategoriserades, vilket menades att koder med liknande innebörd samlades under en 

gemensam kategori. Kategorierna var tvungna att vara genomgående, inget insamlat material 

fick stå mellan två kategorier, vilket innebar att inget material som svarade på syftet fick 

uteslutas för att det saknades en lämplig kategori. 7. Kategorierna delades sedan in i 

underkategorier. Analysprocessen resulterade i fyra kategorier (se Tabell 1) som svarade mot 

studies syfte och var en beskrivande nivå av det uppenbara innehållet i texten. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Översättning Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Underkategori 

“… positive feelings 
of pity …” (Stone & 
Werner, 2012, s. 
771) 

… positiva 
känslor av 
medkänsla … 

Känslor av 
medkänsla 

Medkänsla Positiva 
känslor 

Medkänsla 

“… expressed 
frustration 
regarding ”lack of 
success” (Mercer & 
Tessier, 2001, s. 

… uttryckte 
frustration 
angående ”brist 
på framgång” 

Uttryckte 
frustration 

Frustration Negativa 
känslor 

Frustration och 
ilska 
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250) 
“Moreover, staff 
tried to show 
empathy and an 
understanding of 
the difficult 
situation of being 
obese.” (Hansson, 
Rasmussen & 
Ahlstrom, 2011, s. 
6) 

Personal försökte 
dessutom att visa 
empati och en 
förståelse för den 
svåra situationen 
av att ha fetma. 

Visa empati 
och förståelse 

Empati och 
förståelse 

Positiva 
inställningar 

Fördomsfri, 
empati och 
förståelse 

“I think we’re all 
responsible – we are 
what we eat.” 
(Brown & 
Thompson, 2007, s. 
539) 

Jag tycker att vi 
alla är ansvariga – 
vi är vad vi äter. 

Ansvariga för 
vad vi äter 

Självförvållad Negativa 
inställningar 

Fetma ansågs 
självförvållad 

 

Resultat 
Det framkom fyra kategorier och sju underkategorier efter analyseringsprocessen (se Tabell 

2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 
 

Positiva känslor  

Negativa känslor 

Positiva inställningar 

Negativa inställningar 

•Medkänsla                

•Frustration och ilska 
•Obekvämhet och 
osäkerhet 

•Fördomsfrihet, empati 
och förståelse 
•Uppmuntran och hopp 

•Misstänksamhet 
•Fetma ansågs 
själförvållad 
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Positiva känslor 

Medkänsla 

Vuxna personer med fetma kunde framkalla positiva känslor av medlidande hos 

sjukvårdspersonalen (Stone & Werner, 2012). Medkänsla var även den övergripande känslan 

hos sjukvårdspersonalen i början av mötet (Ibid.). 

Negativa känslor 

Frustration och ilska 

Frustration uppstod hos sjukvårdspersonalen i mötet med vuxna personer med fetma (Brown 

& Thompson, 2007; Epstein & Ogden, 2005; Mercer & Tessier, 2001; Stone & Werner, 

2012). Frustration framkom hos sjukvårdspersonalen när resultat inte kunde ses trots 

engagemang från deras sida, och när vuxna personer med fetma sökte efter en enkel lösning 

till viktminskning, samt var ovilliga att ändra livsstil (Brown & Thompson, 2007; Epstein & 

Ogden, 2005; Mercer & Tessier, 2001). Detta resulterade i att sjukvårdspersonalen kunde 

visa negativa känslor genom visat missnöje och använde en negativ ton mot personen 

(Mercer & Tessier, 2001; Stone & Werner, 2012). Sjukvårdspersonalen sa till sig själv att 

inte känna frustration när riskerna med fetma förklarats för vuxna personer med fetma, 

eftersom det inte fanns mer de kunde göra och det nu var upp till personen själv att agera 

(Stone & Werner, 2012). 

 

… who felt more skilled at determining and understanding motivation 

appeared much less frustrated in terms of “lack of success” (Mercer & 

Tessier, 2001, s. 250). 

 

När sjukvårdspersonalen anade att vuxna personer med fetma inte tog ansvar för den egna 

situationen övergick frustration till ilska (Stone & Werner, 2012). Ilska var en negativ känsla 

som sjukvårdspersonalen var medveten om, trots det resulterade ilskan hos 

sjukvårdspersonalen till ett minskat initiativ och minskad entusiasm (Ibid.). 

 

... admitted to holding shorter sessions with obese patients who triggered 

anger and resentment, while allotting additional time to those who 

triggered pity, empathy, and a desire to help, despite the stress caused by 
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other patients waiting for their appointments (Stone & Werner, 2012, s. 

772). 

Obekvämhet och osäkerhet 

Sjukvårdspersonalen kunde uppleva mötet med vuxna personer med fetma som obekvämt 

(Epstein & Ogden, 2005). Sjukvårdspersonalen kände sig även obekväma när de skulle 

samtala om fetma och var därför mer villiga att diskutera frågor gällande kosthållning, 

eftersom fetma ansågs som ett känsligt ämne som borde hanteras med försiktighet för att 

vuxna personer med fetma inte skulle diskrimineras (Brown & Thompson, 2007). 

Sjukvårdspersonalen som inte hade planerat inför ett möte med vuxna personer med fetma 

tenderade att vara mer obekväma och osäkra i mötet (Brown & Thompson, 2007; Hansson, 

Rasmussen & Ahlstrom, 2011). 

Positiva inställningar 

Fördomsfri, empati och förståelse 

Sjukvårdspersonalen var medveten om att det förekom stigmatisering anknutet till vuxna 

personer med fetma, vilket gjorde att sjukvårdspersonalen försökte vara fördomsfri i mötet 

samt visa empati (Brown & Thompson, 2007; Epstein & Ogden, 2005; Hansson et al., 2011). 

Sjukvårdspersonalen försökte att visa empati och en förståelse för den svåra situation det 

innebar för de vuxna personerna att ha fetma (Hansson et al., 2011). 

Uppmuntran och hopp 

Sjukvårdspersonalen försökte ge uppmuntran och hopp, trots den hopplöshet som vissa vuxna 

personer med fetma beskrev (Hansson et al., 2011). 

Negativ inställning 

Misstänksamhet 

Det framkom misstänksamhet hos sjukvårdspersonalen när vuxna personer med fetma 

berättade att de inte gick ner i vikt trots att de minskat matintaget, endast åt frukt och 

grönsaker samt att de ökat träningen (Brown & Thompson, 2007; Hansson et al., 2011). Detta 

stred mot vetenskaplig evidens och gjorde att sjukvårdspersonalen misstänkte att den vuxne 

personen med fetma var oärlig, vilket resulterade i ett omoralisk och negativ möte mellan 

sjukvårdspersonalen och den vuxne personen med fetma (Ibid.). Sjukvårdspersonalen 
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misstänkte även att vuxna personer med fetma var oärliga när de uttryckte en bekvämlighet 

med sin fetma (Sikorski et al., 2012). 

Fetma ansågs självförvållad 

När vuxna personer ökade i vikt ansåg sjukvårdspersonalen det som självförvållat, eftersom 

det var ett egenansvar att förhindra viktuppgång genom god kosthållning och motion (Brown 

& Thompson, 2007; Epstein & Ogden, 2005; Lorentsen Frydendal Blad & Hansen Krogh 

Due, 2011; Stone & Werner, 2012). Sjukvårdspersonalen ansåg att alla vuxna personer är 

ansvariga för vad de äter (Brown & Thompson, 2007; Epstein & Ogden, 2005; Stone & 

Werner, 2012). Fetma kunde också ses som självförvållad när vuxna personer med fetma inte 

gjort någonting åt sin övervikt på flera år (Lorentsen Frydendal Blad & Hansen Krogh Due, 

2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats, eftersom en litteraturstudie 

enligt Forsberg och Wengström (2013) kan öka trovärdigheten på resultatet genom att ha 

olika empiriska studier som grund. Följaktligen var förhoppningen att denna litteraturstudie 

skulle kunna ligga till grund till en förnyad syn om sjukvårdspersonalens attityder i form av 

känslor och inställningar i mötet med vuxna personer med fetma. En nackdel med 

litteraturstudie kan vara att en tolkning av resultatet redan gjorts (Forsberg & Wengström, 

2013). Det hade därför kunnat vara mer lämpligt att göra en empirisk studie, då materialet 

inte tolkats tidigare, men problemet med en empirisk studie var att det enligt Polit och Beck 

(2012) är tidskrävande och det fanns en begränsat tid till att genomföra studien. Olsson och 

Sörensen (2011) anser även att intervjuer kan distrahera hälso- och sjukvårdens verksamhet, 

vilket gjorde metoden olämplig. Forsberg och Wengström (2013) anser att kvalitativ ansats är 

lämplig när en litteraturstudie ska beskriva förstå och tolka textmaterial. Detta gjorde att en 

kvalitativ ansats valdes i studien, eftersom sjukvårdspersonalens attityder i mötet med vuxna 

personer med fetma skulle belysas. Vidare hävdar Polit och Beck (2012) att en kvantitativ 

metod inte kan återge personliga åsikter utan förklarar hypoteser med hjälp av statistik och 

mätbarhet, vilket föreliggande studie inte sökte. 
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Flera databaser valdes då de kompletterar varandra genom att innehålla olika ämnesområden, 

vilket gav ett vidare sökningsområde som var mer acceptabelt än om endast en databas hade 

använts (Willman et al., 2011). Sökningar i ytterligare databaser hade kunnat göras för att få 

ett vidare sökningsområde. Likväl valdes det att inte sökas i fler databaser, eftersom 

tillräckligt med material ansågs erhållits. Sökorden som användes i de olika databaserna 

kombinerades med söktermen OR om de hade samma innebörd för att vidga sökningen och 

söktermen AND användes för att få en inriktning mot studiens syfte. Sökfunktionen Peer 

reviewed användes under sökningen, vilket Willman et al. (2011) anser ökar tillförlitligheten 

på sökresultatet, eftersom en expertis inom området har granskat artikeln innan den 

publicerades. Sökmetoden upprepades i samtliga databaser med samma tillvägagångssätt för 

att inga artiklar som skulle kunna ingå i studien skulle missas. En av sökningarna i Medline 

resulterade i 560 träffar, vilket ansågs vara för många träffar att granska. Därmed uteslöts 

denna sökning, trots att den kunde ha berikat resultatet. 

 

Artiklar från hela världen inkluderades i studien, eftersom det inte fanns tillräckligt med 

material till att genomföra litteraturstudien i Sverige. Fetma är även ett stigande globalt 

problem (WHO, 2013b), vilket gjorde det intressant att skriva utifrån ett internationellt 

perspektiv. Artiklarna i studien kom från Danmark, England, Israel, Sverige och Tyskland, 

vilket gjorde att resultatet baserades på sjukvårdspersonalens attityder i form av känslor och 

inställningar från två världsdelar. Sjukvårdspersonalen som arbetade på sjukhus eller annan 

vårdinrättning hade liknande attityder i mötet med vuxna personer med fetma. Detta kan 

bidra till att resultatet även kan vara överförbart till andra länder i världen än de som ingick i 

studien. Enligt Socialstyrelsen (2013) utvecklas sjukvården ständigt, vilket gör att synen på 

fetma förändrats genom tiden. Därför sattes en tidsgräns att artiklarna var tvungna att vara 

skrivna från år 2000 och framåt för att få en studie från detta århundrade. Studien var till en 

början inriktad på att utgå från sjuksköterskors attityder i mötet med vuxna personer med 

fetma. Det fanns emellertid inte tillräckligt med material för att bedriva en studie utifrån 

enbart sjuksköterskans perspektiv och utökades därför till sjukvårdspersonalens perspektiv. 

Detta eftersom alla kategorier av legitimerad sjukvårdspersonal kan komma att möta vuxna 

personer med fetma. Dock valdes det att exkludera pediatrisk sjukvårdspersonal, då de inte 

inriktas på mötet med vuxna personer med fetma. Barnmorskor valdes även att exkluderas, 

eftersom gravida och nyförlösta inte går att jämställa med vuxna personer med fetma. 
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Sökorden Nurse och Nurses valdes att ha kvar, eftersom Brown, Stride, Psarou, Brewins och 

Thompson (2007) bedömer att sjuksköterskor har en ledande roll i att möta, behandla och 

motivera vuxna personer med fetma. Attitude och attitudes valdes som sökord då studien 

skulle beskriva attityder hos sjukvårdspersonalen i mötet. Liknande sökord var beliefs, 

experience och life experience, men dessa sökord valdes bort, eftersom de var mer inriktade 

på att beskriva erfarenhet, upplevelse och upplevd erfarenhet, samt att det fanns risk för att 

sökmaterialet blivit för utbrett för att kunna hanteras. 

 

Titlar på samtliga artiklar som framkom vid sökningarna i databaserna lästes igenom, för att 

kunna utesluta de artiklar som inte svarade till syftet i ett tidigt stadium. Abstrakten lästes på 

de artiklar som gick vidare, varpå de som även gick igenom där blev lästa i fulltext. Artiklar 

som ingick i sökningen men inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes via biblioteket på 

Blekinge Tekniska Högskola, eftersom att alla artiklar som framkom i sökningarna och 

svarade på syftet skulle inkluderas. Samtliga artiklar som svarade på syftet 

kvalitetsgranskades utifrån Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod, eftersom denna bedömningsmall var enkel att förstå och innehöll viktiga 

kriterier. Bedömningen av artiklarna utfördes först enskilt för att därefter diskuteras 

gemensamt, vilket kan ha styrkt tillförlitligheten av studien, eftersom det då resulterade i två 

perspektiv (Polit & Beck, 2012). 

 

Willman et al. (2011) beskriver att ett kvalitetsgranskningsprotokoll kan modifieras för att 

lämpas till varje enskild litteraturstudie. Således blev bedömningsmallen i studien modifierad 

genom att triangulering och patient med t.ex. lungcancerdiagnos togs bort. Triangulering av 

den anledningen att studien var mer intresserad av att det fanns en kvalitativ del och att den 

kvantitativa delen inte hade varit användbar. Patient med t.ex. lungcancerdiagnos togs bort 

eftersom studien inte utgick från ett patientperspektiv. Samtliga artiklar som 

kvalitetsgranskades bedömdes vara av Grad I och ingick därmed i studien. Etiska aspekter 

utgjorde en del i bedömningsmallen och vid kvalitetsgranskningen framkom det att två 

stycken av artiklarna inte innehöll en etisk aspekt. Det övervägdes om dessa två artiklar 

skulle ingå eller tas bort ur studien, men de ansågs likväl vara relevanta till studien på grund 

av att de var av Grad I och berörde syftet med studien. En litteraturstudie ska helst inkludera 

fem till sex artiklar (Olsson & Sörensen, 2011) och därför ansågs de sju artiklarna som ingick 

i studien att vara acceptabelt för att svara på studiens syfte. 
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Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ manifest innehållsanalys valdes, 

eftersom den på ett klart och tydligt sätt beskriver hur textmaterial kan analysers för att leda 

till resultat som svarar på syftet med studien. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

kvalitativ manifest innehållsanalys modifierades genom att en översättning gjordes direkt 

efter att de meningsbärande enheterna tagits ut, eftersom det ansågs minska risken för 

feltolkning. Det kan även ha förekommit egna tolkningar under analysen, eftersom det är 

svårt att fullständigt utesluta dessa (Polit & Beck, 2012), vilket gör att det kan finnas latenta 

spår i analysprocessen. En del av analysenheten kan ha feltolkats eller gått förlorad enligt 

Willman et al. (2011), då materialet var på engelska och danska. Tolkningar och 

översättningssvårigheter under analysarbetet samt förförståelsen inom ämnet kan även ha 

påverkat resultatet. Studiens tillförlitlighet och trovärdighet stärktes genom att analysarbetet 

utfördes av fler än en person (Lundman & Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2012).  

 

En utav artiklarna som analyserades använde fokusgrupper där det inte enbart förekom 

sjukvårdspersonal, däremot var det endast de delar i artikeln som tydligt gick att urskilja 

komma från sjukvårdspersonalen som användes och analyserades i föreliggande studie. 

Analysprocessen resulterade i fyra kategorier med sju underkategorier som svarade på syftet. 

Dock innehåller underkategorierna medkänsla och uppmuntran och hopp endast en referens, 

vilket gör att trovärdigheten på dessa underkategorier kan minska. Meningsenheterna passade 

inte in i en annan underkategori men svarade på studiens syfte och kunde därför inte 

uteslutas, vilket gjorde att de fick egna underkategorier. 

 

Urvalet av artiklar kan komma att se annorlunda ut om sökningarna genomförs återigen, 

eftersom det ständigt tillkommer ny forskning. Analysen av materialet kan utföras på flera 

sätt och textmaterial kan tolkas olika. Detta kan leda till att resultatet skulle kunna tolkas 

annorlunda om studien genomfördes på nytt. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonalens attityder i form av känslor och 

inställningar i mötet med vuxna personer med fetma. Sjukvårdspersonalen kunde utveckla 

negativa känslor av frustration och ilska i mötet med vuxna personer med fetma. Detta tyder 

på att vuxna personer med fetma kan inverka på sjukvårdspersonalens attityder i mötet, vilket 

styrks av Harvey, Summerbell, Kirk och Hill (2002) som menar på att vuxna personer med 

fetma kan påverka en persons beteende och framkalla negativa attityder hos denne. 
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Frustration och ilska hos sjukvårdspersonalen kan leda till att kvalitén på mötet med vuxna 

personer med fetma blir sämre, vilket styrks av Gudzune, Huizinga och Cooper (2010) som 

anser att mötet blir av en sämre kvalité om negativa känslor och inställningar förekommer 

hos sjukvårdspersonalen i mötet med vuxna personer med fetma. Hebl, Xu och Mason (2003) 

förnekar dock att det finns belägg för att vuxna personer med fetma skulle få en sämre kvalité 

på mötet, än normalviktiga personer. 

 

Det kan förekomma att sjukvårdspersonalen inte är medvetna om att de har en negativ attityd 

i mötet, vilket gör att sjukvårdspersonalen behöver bli medvetna om dessa för att kunna 

kontrollera dem i mötet. Detta kan styrkas av Hansson, Ahlström och Rasmussen (2010) som 

påpekar att sjukvårdspersonalens omedvetna negativa känslor om fetma oavsiktligt förmedlas 

i mötet till den vuxne personen med fetma, både verbalt och icke-verbalt. Därför är det av 

vikt att sjukvårdspersonal blir medvetna om sina egna känslor, så att de har en möjlighet att 

kontrollera dem i mötet med vuxna personer med fetma (Ibid.). Sjukvårdspersonalens insikt 

om de negativa känslorna av frustration och ilska kan vara avgörande mötet. Detta kan 

styrkas av Buxton och Snethen (2013) som menar på att mötet med vuxna personer med 

fetma är beroende av sjukvårdspersonalens kännedom om de egna attityderna. Även 

Travelbee (1971) styrker att det är av vikt att sjukvårdspersonalen kan tolka de egna 

attityderna. Frustration och ilska hos sjukvårdspersonalen i mötet med vuxna personer med 

fetma kan leda till att de vuxna personerna känner sig diskriminerade av sjukvårdspersonalen, 

vilket kan leda till en försämrad livskvalité. Folkhälsoinstitutet (2005) och SBU (2002) 

styrker med att negativa attityder och diskriminering kan leda till en försämrad livskvalité för 

vuxna personer med fetma, eftersom att upplevd diskriminering kan påverka en persons hälsa 

negativt. 

 

En negativ inställning som framkom var att sjukvårdspersonalen ansåg fetma som 

självförvållad hos vuxna personer, eftersom de menade på att vuxna personer själva är 

ansvariga för vad de äter. Detta styrks av Puhl och Brownell (2001) som anser att 

sjukvårdspersonal har en negativ inställning om att fetma är självförvållad, samt att en 

operfekt kropp speglar en operfekt person. Om sjukvårdspersonalen anser att fetma är 

självförvållad, finns det risk för att vuxna personer med fetma får skuldkänslor. SBU (2002) 

styrker detta genom att vuxna personer med fetma inte blir hjälpta av sjukvårdspersonalens 

inställning om att fetma är självförvållad, utan snarare att vuxna personer får ytterligare 

problem med att hantera fetman. Detta kan tyda på att det krävs en bättre medkänsla hos 
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sjukvårdspersonalen för bakom liggande orsaker till fetma, vilket styrks av SBU (2002) som 

menar på att en ökad förståelse för hur fetma uppstår kan minska negativa inställningar som 

förekommer hos sjukvårdspersonalen i mötet med vuxna personer med fetma. 

 

Positiva känslor och inställningar var begränsade, vilket tyder på att det inte var vanligt 

förekommande hos sjukvårdspersonalen i mötet med vuxna personer med fetma. Det kan 

vara så att det inte förekommer så mycket positiva känslor och inställningar i samhället och 

att det kan påverka sjukvårdspersonalen på ett negativt sätt. Detta styrks av Puhl och 

Brownell (2001) som menar på har att både verksam sjukvårdspersonal och 

sjukvårdspersonal under utbildning tenderade att ha samma negativa känslor och inställningar 

till vuxna personer med fetma som övriga befolkningen, att vuxna personer med fetma får 

vad de förtjänar och förtjänar det de får. Vidare styrks detta av Teachman och Brownell 

(2001) som anser att sjukvårdspersonalens känslor och inställningar kan påverkas av de 

attityder som förekommer i samhället om vuxna personer med fetma. För att öka 

sjukvårdspersonalens positiva känslor och inställningar i mötet med vuxna personer med 

fetma kan det vara av vikt att lyfta vilka attityder som faktiskt förekommer för både verksam 

sjukvårdspersonal och sjukvårdspersonal under utbildning. Detta styrks av Jallinoja et al., 

2007; Vallis et al., 2007; Walsh & Fahy, 2012 som menar på att det finns ett ökat behov av 

att belysa om attityder och föreställningar som kan förekomma i mötet med vuxna personer 

med fetma i sjukvårdspersonalens utbildning. Vidare styrks detta av Hansson et al. (2010) 

som menar på att sjukvårdspersonalen behöver vidareutbildning inom detta område för att på 

så sätt bli bättre på att hantera vuxna personer med fetma. 

Slutsats 
Det förekom att sjukvårdspersonalen hade positiva känslor och inställningar som medkänsla, 

uppmuntran och hopp samt fördomsfrihet, empati och förståelse i mötet med vuxna personer 

med fetma. Men det förekom även negativa känslor och inställningar som frustration, ilska 

misstänksamhet, obekvämhet och osäkerhet samt att fetman ansågs vara självförvållad i 

mötet med vuxna personer med fetma. Negativa attityder av känslor och inställningar som 

förekom hos sjukvårdspersonalen kan ses som en diskriminering mot en del av samhällets 

befolkning. Att belysa om vilka negativa attityder som förekommer i mötet kan göra att 

sjukvårdspersonalen blir mer medveten om vilka egna attityder de har i mötet. Positiva 

attityder i mötet med vuxna personer med fetma kan leda till att mötet med vuxna personer 

med fetma blir av bättre kvalité och minskar risken för att dessa ska känna sig diskriminerade 
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av sjukvårdspersonalen. Ett professionellt och medmänskligt bemötande i sjukvården har stor 

betydelse för att människor som söker för sin fetma ska känna sig välkomna, förstådda och 

trygga. Även framtida forskning kan vara av värde inom området för att belysa hur 

sjukvårdspersonal kan utbildas för att minska de negativa attityder i form av känslor och 

inställningar som förekommer i mötet med vuxna personer med fetma. 

Självständighet 
Charlotta och Marie har båda varit lika ansvariga över att material samlats in och 

sammanställts i inledning, bakgrund, metod och resultat. Metoden för hur en litteraturstudie 

med kvalitativ inriktning genomförs, lästes igenom enskilt av Charlotta och Marie för att få 

en egen tolkning och sedan diskuterades det gemensamt hur tillvägagångssättet skulle utföras. 

Artiklarna i studien lästes flera gånger enskilt för att sedan diskuteras om samma tolkning 

gjorts av artiklarna. Likaså har meningsenheter plockats ut enskilt från varje artikel för att 

därefter diskuteras om de var relevanta till syftet. När meningsenheterna som svarade mot 

syftet tagits ut fortskred analysprocessen under gemensamt arbete. Diskussionen resonerades 

och skrevs gemensamt. Studien har i perioder bedrivits skilt från varandra och då har Google 

docs och Face-time användes som hjälpmedel. Detta då det ansågs vara likvärdigt med att 

sitta med studien i samma rum. 
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökningar i Cinahl 
Sökords kombinationer Antal träffar 

(inklusive 
dubbelträffar) 

Sökdatum Lästa abstrakt  Antal valda 
artiklar 

Nurse attitudes OR 
Attitudes of health 
personnel AND Adult 
AND Obesity.  

44 2013-08-28 18 2 

Obesity AND Adult AND 
Nurse-patient relation 
OR Professional-patient 
relation 

24 (1 dubbelträff) 2013-08-28 3 1 

Attitude to obesity AND 
Health personnel OR 
Health care providers 
OR Professional OR 
Nurse OR Nurses 

32 2013-08-28 4 1 

Adult AND Attitude to 
obesity AND Nurse OR 
Nurses OR Health care 
providers OR Health 
personnel OR 
Professional 

6 2013-09-06 1 0 

Attitude to obesity AND 
Nurse-patient relation 
OR Professional-patient 
relation  

7 (1 dubbelträff) 2013-09-06 0 0 

Adult And Obesity AND 
Attitude of health 
personnel OR Nurses 
Attitude AND 
Professional-patient 
relation OR Nurse-
patient relation. 

4 (1 dubbelträff) 2013-08-28 0 0 

Adult AND Obesity AND 
Nurse OR Nurses OR 
Health care providers 
OR Health personnel OR 
Professional 

54 (3 
dubbelträffar) 

2013-08-28 3 0 

Obesity AND Attitude 
OR Attitudes AND 
Nurse- patient relation 
OR Professional-patient 
relation 

30 (3 
dubbelträffar) 

2013-08-28 1 0 

Obesity AND Encounter 
AND Nurse OR Nurses 
OR Health care 
providers OR Health 
personnel OR 
Professional 

4 2013-08-28 0 0 

Adult AND Obesity AND 
Encounter AND Nurse 
OR Nurses OR Health 

1 2013-08-28 0 0 
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care providers OR 
Health personnel OR 
Professional 
Adult AND Obesity AND 
Encounter AND Nurse 
attitude OR Attitude of 
health personnel. 

1 2013-08-28 0 0 

Adult AND Obesity AND 
Nurse OR Nurses OR 
Health care providers 
OR Health personnel OR 
Professional AND 
Attitude OR Attitudes  

55 (3 
dubbelträffar) 

2013-09-11 2 0 

Encounter AND Obesity 
AND Nurse-patient 
relation OR Professional-
patient relation 

0 2013-09-11 0 0 

Adult AND Obesity AND 
Professional-patients 
relation OR Nurse-
patient relation AND 
Attitude OR Attitudes 

12 (2 
dubbelträffar) 

2013-09-11 0 0 
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relation OR 
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relation 
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dubbelträffar) 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Olsson och Sörensens (2011) formulär Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall  Ej angivet >20 %  5-20 % <5 % 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej   
Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna angivna   
Resultat     
Frågeställningar besvarad Nej Ja   
Resultat beskrivning (redovisning, 
tabeller ect) 

Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 
teorier ect) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel  God 
Slutsatser     
Överrensstämmelser med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutstats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 44p)                             P                      P                P                      P 

    P 
Grad I: 80 %    % 
Grad II: 70 %    Grad 
Grad III: 60 %     
     
Titel      
Författare     
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Blad Frydendal Lorentsen, 
D., & Due Krogh Hansen, T. 
2011 
Danmark 

Stigmatiseres den fede patient? Kvalitativ intervjustudie, 
med fokusgrupp. 

7 stycken sjuksköterskor Grad I 

Brown, I., & Thompson, J. 
2007 
England 

Primary care nurses´ attitudes, beliefs and 
own body size in relation to obesity 
management. 

Kvalitativ intervjustudie. 15 stycken sjuksköterskor (15 
kvinnor) 

Grad I 

Epstein, L., & Ogden, J. 
2005 
England 

A qualitative study of GPs´ views of 
treating obesity. 

Kvalitativ intervjustudie, 
semi-strukturerad. 

21 stycken läkare (11 kvinnor, 10 
män) 

Grad I 

Hansson, M. L., Rasmussen, 
F., & Ahlstrom, I. G. 
2011 
Sverige 

General practitioners' and district nurses' 
conceptions of the encounter with obese 
patients in primary health care. 

Kvalitativ intervjustudie, 
semi-strukturerad. 

10 läkare (6 kvinnor, 4 män) 
10 distriktssköterskor (7 kvinnor, 3 
män) 

Grad I 

Mercer, W. S., & Tessier, S. 
2001 
England 

A qualitative study of general practitioners 
and practice nurses attitudes to obesity 
management in primary care. 

Kvalitativ intervjustudie, 
semi-strukturerad. 

10 stycken läkare (7 kvinnor, 3 män) 
10 stycken sjuksköterskor (10 
kvinnor) 

Grad I 

Sirkorski, C., Riedel, C., 
Luppa, M., Schulze, B., 
Werner, P., König, H-H., & 
Riedel-Heller, S, G. 
2012 
Tyskland 

Perception of overweight and obesity from 
different angels: A qualitative study. 

Kvalitativ intervjustudie, 
semi-strukturerad med 
fokusgrupper. 

3 fokusgrupper 
• normalviktiga 
• överviktiga 
• sjukvårdspersonal 

Grad I 

Stone, O., & Werner, P. 
2012 
Israel 

Israeli dietitians´ professional stigma 
attached to obese patients. 

Kvalitativ intervjustudie 
med fokusgrupper. 

23 stycken dietister (23 kvinnor) Grad I 
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