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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Det är inte ovanligt att träffa på fetma i sjukvården. Fetman är ett 
växande problem inte bara i Sverige utan i världen och synen på fetma associeras 
negativt. Därför är det viktigt för sjukvårdspersonal att möta fetma på ett bra sätt 
eftersom personer med fetma ofta kommer i kontakt med sjukvården på grund utav 
följdsjukdomar.  
Syfte: Att belysa några av de faktorer som kan påverka sjukvårdspersonals sätt att 
möta personer med fetma inom sjukvården. 
Metod: 8 artiklar har använts i en litteraturstudie. Analysen genomfördes enligt 
Graneheim och Lundman (2004) metod för analys. 
Resultat: Tre kategorier presenteras i resultatet: Motivation, Kunskap och 
Svårigheter att samtala om fetma. 
Slutsats: Resultatet visar att motivation är viktigt i en förändring. Inom ämnet 
fetma finns det även kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen. Det visar även på att 
fetma är känsligt som samtalsämne. Sjuksköterskor och läkare har olika syn på 
fetma. I slutändan krävs det att både patienterna, sjuksköterskorna och läkare 
samarbetar för att problem kring fetma ska kunna lösas. 
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INTRODUKTION 
När du tar kontakt med sjukvården bör din största oro vara ifall de kan hjälpa dig 
med den situation du sökt vård för. För en person med fetma är så inte alltid fallet 
eftersom de ibland kan känna rädsla för att inte bli tagna på allvar och vissa kan till 
och med bli diskriminerade på grund av sitt utseende (Cossrow, Jeffery & McGuire, 
2001). Det förekommer negativa attityder och diskriminering exempelvis 
trakasserier, mobbning, förolämpningar (Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006). 
Cossrow et al (2001) undersökte en stor grupp individer och de kom fram till att 
personer med fetma inte bara behandlades illa i hemmet, bland kompisar eller på 
jobbet utan även inom sjukvården. 
   Eftersom personer med fetma också ofta drabbas av följdsjukdomar (Merill & 
Grassley, 2008) kommer de ofta i kontakt med hälso- och sjukvården vilket kostar 
Sverige 3 miljarder kronor om året (SBU- Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, 2002). På grund av den täta kontakten med sjukvården är det därför 
viktigt som sjukvårdspersonal att alltid ge ett värdigt och vänligt bemötande till 
denna grupp individer.  
  I denna studie definieras sjukvårdspersonal som den personal som kommer i 
kontakt med och medverkar i hälso- och sjukvården av patienter med fetma. 
Faktorer som kan påverka sjukvårdspersonalens sätt att möta personer med fetma 
inom sjukvården är ett viktigt ämne att belysa. 
 
 
 

BAKGRUND 
Det som behandlas i bakgrunden är fetma, fetmans utbredning i världen, synen på 
fetma samt relation och möte. 
 
Fetma 
BMI, Body Mass Index, är en referensram som beskriver förhållande mellan vikt 
och längd. Ett normalt BMI i Skandinavien är mellan 18,5-24,9 för en vuxen person 
på 18-65 år. Personer med ett BMI mellan 25-29,9 är överviktiga och ett BMI på 
över 30 räknas till fetma förutsatt att de inte har någon annan sjukdom där de 
samlar på sig vätska då detta mått inte är användbart. BMI kan inte användas för 
barn och ungdomar upp till 18 år, äldre över 65 år eller kroppsbyggare eftersom 
muskler väger mer än fett (SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
2002). 
   Fetma räknas till en kronisk sjukdom. Att ha en grav övervikt eller fetma utsätter 
kroppen för påfrestningar som i längden är skadligt. Kroppen har en ökad risk för 
en rad olika komplikationer och följdsjukdomar, som exempelvis högt blodtryck, 
astma, ledförslitning, blodfettsökning, diabetes, infertilitet samt hjärt- och 
kärlsjukdomar (SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2002). 
 
Fetmans utbredning i världen 
Enligt World Health Organisation, WHO (2009) är fetma i dag ett av de största 
folkhälsoproblem i världen. Idag beräknas det att över 1,6 miljarder människor är 
överviktiga och över 400 miljoner är feta (WHO, 2009). Bara i Sverige har vi över 
500 000 personer som lider av fetma och två och en halv miljon som är överviktiga 
och enligt SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering (2002) så är detta ett 
problem som bara ökar i Sverige. 
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Syn på fetma 
Samhället präglas av ett kroppsideal (Edlund & Zethelius, 2009). Att vara 
annorlunda anses generellt av människor idag vara onormalt. Personer med fetma 
blir uttittade, ses som mindre attraktiva och mindre värda. Ser man tillbaka i tiden 
så var idealet att vara kraftig, eftersom det var ett tecken på välmående och man 
ansågs då som attraktiv. Idag är det tvärtom då kroppsidealet är att vara 
normalviktig eller till och med lite smalare (Edlund & Zethelius, 2009).  
   Enligt en studie av Poon och Tarrant (2009) framkom det att sjuksköterskors 
uppfattning av personer med fetma var att feta var mer oattraktiva, långsamma och 
lata. Det visade sig även att manliga sjuksköterskor hade en mer negativ attityd 
gentemot feta vårdtagare än de kvinnliga sjuksköterskorna hade.  Även en studie av 
Schwartz, O’Neal-Chambliss, Brownell, Blair och Billington (2003) visar att 
sjukvårdspersonal som var specialiserade på fetma ansåg att personer med fetma 
var latare, dummare, sämre och mindre värda än smala människor. 
    I en studie av Barr, Yarker, Levy-Milne och Chapman (2004)  visade det sig att 
de flesta inom sjukvården aktivt tog hand om personer med fetma. Dietisterna 
menade att fetma kan bidra till dödlighet och deras syn var att även en liten 
viktnedgång kunde påverka hälsan. Även i en studie av Peternelj-Taylor (1989) 
visade det sig att sjuksköterskornas syn var mer negativ gällande patienternas vikt. 
Manliga personer med fetma bedömdes mer negativt än de kvinnliga. Kvinnorna 
sågs som socialt oattraktiva på grund av deras vikt. Social attraktivitet påverkade 
bedömningen av patienterna. Gällande beslut om omvårdnaden gjordes ingen 
skillnad mellan personer med fetma och de normalviktiga.  Människors missnöje 
med vikten gjorde att uppmärksamhet på kroppsliga detaljer ledde till negativ 
kroppsuppfattning.  I dagens samhälle fokuseras det ofta på vikten, kroppsideal och 
den enskilde individen får aldrig komma fram. Vad vi väger och hur vi ser ut är 
bara en liten bit av en person (Edlund & Zethelius, 2009). 
 
Relation och Möte 
Relation kan definieras som att hälso- och sjukvårdspersonalen möter vårdtagaren 
ansikte mot ansikte (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Genom vårt ansikte uttrycker vi känslor och bland annat upplevelser, där vi kan 
känna en gemenskap med den andre (Dahlberg et al, 2003). Genom att i 
vårdrelationen bry sig om patienten utan att förvänta sig något tillbaka skapar 
sjukvårdspersonal en tillit och en start på en bra relation. I ett specifikt möte går vi 
in med vår uppfattning som hjälper oss eller bidrar till ett sämre möte. I en 
vårdrelation är det viktigt att se till vårdtagaren då denne vet mest om sin situation. 
Varje vårdtagare är unik vilket ofta glöms bort i mötet. Dock är det viktigt att 
beakta de etiska gränserna så att vårdtagaren själv bestämmer vilken närhet och 
vilket förhållande denne vill ha. 
   I ett möte kommer begrepp in på olika sätt: livsvärld, lidande och trygghet 
(Dahlberg et al, 2003). Det första begreppet, livsvärlden, innebär att 
sjukvårdspersonal ska se, lyssna och förstå vårdtagarens värld. ”Det är först i mötet med 
patienten som begreppen empati, lindrande och tröstande får substans” (Dahlberg  et al,  2003, 
s 22). Livsvärlden är något vi alla ständigt lever i, och som påverkar vår tolkning av 
verkligheten. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonal är positiva till vårdtagarens 
verklighet (Dahlberg et al, 2003).  Peternelj-Taylor (1989) menar på att 
sjuksköterskorna har en negativ attityd mot personer med fetma där de ses som mer 
oattraktiva på grund av deras vikt. En konsekvens av sjuksköterskornas negativa 
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attityd till fetma blir därmed att sjukvårdspersonalen inte alltid är positiva till dessa 
vårdtagares livsvärld. 
   Det andra begreppet, lidande, innebär att hälso- och sjukvården har nonchalerat 
vårdtagarens lidande (Dahlberg et al, 2003). Här har bemötandet brustit genom att 
vårdtagarens lidande inte observerats. Exempelvis kan vårdtagare som lider av 
fetma känna sig extra utlämnade, just på grund av sin kroppshydda.  
   Det tredje begreppet är trygghet, vilket för vårdtagarna kan vara att veta vad som 
händer runt omkring dem (Dahlberg et al, 2003). Alla tre begreppen samverkar i 
kontakten mellan sjukvårdspersonal och vårdtagare. I förhållande till personer med 
fetma kan begreppet trygghet snarast ses som en följd av de två föregående 
begreppen, eftersom ökat lidande och oförståelse för en annan persons livsvärld 
tillsammans bidrar till minskad trygghet. 
   Genom att i relationen ha en bra kommunikation förstår sjukvårdspersonalen 
lättare vårdtagarna (Dahlberg et al, 2003). Kommunikationens betydelse är mycket 
mer än bara verbal, exempelvis klinisk blick och tyst kunskap. Joyce Travelbee 
(1971) menar att sjuksköterskans viktigaste mål inom omvårdnadsarbetet är att 
kunna kommunicera med vårdtagaren. Sjuksköterskans viktigaste verktyg är 
kommunikation och att lära känna vårdtagaren via öppna frågor och samtal. Då är 
det bara vårdtagarens behov som är i fokus och sjuksköterskan ser inte till sina egna 
behov. Vårdtagaren känner då sig motiverad att klara av sin sjukdom och lidande, 
genom att hitta en mening med detta och känna ett hopp om framtiden. Travelbee 
(1971, s.162) anser att ”det är bara den människa som går in i och kommer igenom en bestämd 
upplevelse som når fram till mening”. 
   För att kunna tillgodose vårdtagarens behov måste sjuksköterskan bygga upp en 
mellanmänsklig relation, anser Travelbee (1971).  För att en god ömsesidig relation 
ska kunna uppstå krävs det att inte bara vårdtagaren utan även sjuksköterskan ses 
som en individ. För att ett bra bemötande ska kunna uppstå krävs det ömsesidig 
respekt. Varje människa är unik, de har olika behov och därför är det viktigt att 
sjuksköterskan ser till varje individ och inte behandlar alla lika (Travelbee, 1971). 
Att se varje person som unik är oerhört viktigt inte minst för personer med fetma. 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka sjukvårdspersonals sätt 
att möta personer med fetma inom sjukvården. 
 

METOD 
Metoden som valdes var en litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Olsson och 
Sörensen (2007) att inom ett utvalt ämne, söka information samt att granska den 
informationen som tagits fram och sammanställa den. En litteraturstudie ska enligt 
Sörensen och Olsson (2007) bestå av bakgrund, syfte, frågeställning och metod. 
Den litteratur som används är den information du använder för din studie och den 
ska inte användas i bakgrunden. Studien genomfördes med kvalitativ ansats vilket 
innebär att resultatet utgår från studier inkluderande ett litet antal personer och går 
på djupet med omständigheter, tidpunkter och specifika miljöer (Sörensen & 
Olsson, 2007). Endast artiklar genomförda med kvalitativ metod har använts. 
 
Urval 
I det urval som genomfördes var Cinahl och Pubmed de databaser som användes 
vid sökning av vetenskapliga artiklar. De söktermer Mesh som ingick i urvalet var 
obesity, obese, nurse, management, body size, female, weight, struggling, care, 
attitudes, patient, discussion, responsibility, lifestyle changes, primary care samt 
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physician. De kombinationer av sökning som använts är nurse and obesity, attitudes 
and management, nurse and obesity and attitudes and management, female and 
bodysize, weight and obese, weight and management, management and obesity and 
nurse, responsibility and lifestyle changes and patient, nurse and struggle and care 
samt weight and obese and patient and primary care and physician and discussion 
(se bilaga 1). 
  Inklusionskriterier: artiklarna var vetenskapligt granskade, skrivna på antingen 
engelska eller svenska, samt publicerade efter år 1998. Studierna var genomförda i 
Europa och svarade mot studiens syfte. Sju artiklar valdes ut med dessa 
inklusionskriterier. Då urvalet var begränsat valdes även en artikel från Australien.  
   Exklusionskriterier: barn och ungdomar upp till 18 år ingick inte i studierna, det 
kulturella perspektivet ingick inte heller i urvalet och inte heller patientperspektivet 
vilket här avser hur patienterna anser att de blir bemötta av sjukvårdspersonal. 
   Tjugo artiklar lästes igenom och kontrollerades och vid närmare granskning togs 
åtta artiklar ut som ansågs bäst passa in gentemot syftet av den tänkta studien (se 
bilaga 4). De åtta utvalda artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stolz och 
Bahtsevanis (2006) bedömningsmall för kvalitetsgranskning (se bilaga 2). 
Bedömningsmallens frågor besvaras med ja, nej eller vet inte, och svaren efter 
granskningen poängsätts sedan. I poängsättningen ger ja-svar ett poäng, medan nej-
svar samt vet inte-svar ger noll poäng. I nästa steg omvandlas antalet poäng till 
procent, och artiklarna rangordnas beroende på resultatet. I denna undersökning har 
de inkluderade och granskade artiklar ett värde som överstiger 70 % (se bilaga 4).  
 
Analys 
Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ 
analysmetod. En analys kan vara manifest eller latent, manifest innebär att endast 
den information som är uppenbar beskrivs utan några texttolkningar (Graneheim & 
Lundman, 2004). Latent innebär fokus på det underliggande i meningen (Polit & 
Beck, 2004). En kombination av manifest och latent analys användes.  Artiklarna 
lästes igenom flera gånger för att granskas mot studiens syfte. Utifrån artiklarnas 
resultat valdes meningsenheter ut som svarade mot studiens syfte, och dessa ströks 
över med överstrykningspenna. Efter val av meningsenheter, togs 
meningsenheterna ut och fördes över till ett word dokument och kondenserades 
samt översattes till svenska. Enligt Graneheim och Lundman (2004)  blir texten och 
innehållet lättare att förstå under kondenseringen där det viktigaste i innehållet 
fortfarande finns kvar. När kondenseringen av meningsenheterna gjorts fick de 
koder som sammanfattade innehållet av texten. Koderna delades sedan i kategorier 
där kategorierna svarade på studiens syfte (bilaga 3). 
 

RESULTAT 
Resultat av föreliggande studie framkom genom innehållsanalys av de åtta 
artiklarnas resultatdelar och presenteras utifrån tre kategorier.  Under detta avsnitt 
kommer följande kategorier att presenteras: motivation, kunskap och svårigheter att 
samtala om fetma.   
 
Motivation 
Vid analysen framkom det att motivation påverkade mötet, där motivation kunde 
vara sjuksköterskans och patientens motivation. Enligt Mercer och Tessies (2001) 
ville läkarna inte blanda sig i hanteringen av fetma först utan valde att föra denna 
uppgift vidare till sjuksköterskorna. Problem uppstod då läkarna inte tyckte att 
patienterna hade försökt tillräckligt att gå ner i vikt medan patienterna hade en 
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annan åsikt (Greiner, Born, Hall, Hou, Kimminau & Ahluwalia , 2008).  När 
patienterna inte ville gå ner i vikt av fri vilja uttryckte sjuksköterskorna och läkarna 
detta som ett problem vid behandling (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, 
Uutela & Patja, 2007).  För att överhuvudtaget få resultat i viktnedgång krävs det 
från att patienterna är motiverade för uppgiften (Mercer & Tessies, 2001). I 
patienternas försök att förändra sin livsstil behövdes det mer professionell stöttning 
till de som höll på med kost (Jallinoja et al, 2007).  Långsiktiga mål var bättre då 
patienterna lättare kunde klara av livsstilsförändringen istället för att ha orealistiska 
mål där förändringen ändå misslyckades. Läkarna och sjuksköterskorna motiverade 
patienter till att sätta upp långsiktiga mål (Mercer & Tessie, 2001; Hebl & Xu, 
2001).  
   Att ”fixa fetma” genom operation menade sjuksköterskorna inte var ett botemedel 
för att bli frisk från sin fetma (Jeffrey & Kitto, 2006). Vid viktiga beslut gällande 
patientens livsstil tyckte sjuksköterskorna och läkarna att patienten skulle ta sitt 
ansvar (Jallinoja et al, 2007). Läkarna ansåg att männen behövde mindre stöd än 
kvinnorna i sin kamp mot viktnedgång (Mercer & Tessies, 2001). Manliga läkare 
undvek kvinnliga personer med fetma, de vägrade ge de kvinnliga feta patienterna 
en möjlighet till operation. Läkarna gav råden att gå hem och gå ner i vikt (Wright, 
1998). Läkarna hade tendens att bry sig mer om fetman och handskas med den, där 
det var sjukdom inblandat exempelvis diabetes (Mercer & Tessies, 2001; Hebl & 
Xu, 2001).  Läkarna tillbringade mindre tid hos de patienterna som var feta, ju 
fetare desto mindre tid tillsammans med läkaren (Hebl & Xu, 2001).   
   Sjuksköterskor med ett lågt BMI hade svårt att sätta sig in i de feta patienternas 
situation eftersom de inte hade någon egen erfarenhet av fetma. Sjuksköterskor med 
ett högt BMI hade svårt att se sig själva som bra förebilder, även om det var lättare 
att sätta sig in patienternas situation (Brown & Thompson, 2007). Sjuksköterskorna 
anpassade sig till att möta fetman genom att inte göra någon skillnad mellan feta 
patienter och andra (Jeffrey & Kitto, 2006). 
” I mean there are lots of tasks that aren`t pleasant in nursing and it really has nothing to do with 
the patient`s size so it`s just got to be done” (Jeffrey & Kitto, 2006, s 76). 
 
Kunskap  
Vid analysen framkom att kunskap om fetma var positivt då det hjälpte 
sjukvårdspersonal att möta med personer med fetma. All sjukvårdspersonal har 
normer som format deras identiteter samt erfarenheter som växer fram ur 
yrkesutövandet (Jeffrey & Kitto, 2006). En annan undersökning visar att tre 
fjärdedelar av sjuksköterskorna hade någon form av vidare utbildning, men endast 
en liten del av dem hade erfarenhet av fetma eller hade förnyat sin kunskap inom 
ämnet de senaste fem åren (Brown, Stride, Psarou, Brewins, & Thompson (2007). 
De sjuksköterskor som hade en högre utbildning samt hade erfarenhet av 
fetmapatienter tog sig också an fler uppgifter som hade anknytning till övervikt 
(Brown et al, 2007). Sjuksköterskornas attityder och förutfattade meningar påverkas 
av deras utbildning, eftersom de sjuksköterskor som har högre utbildning inte hade 
samma negativa associationer (Brown et al, 2007).  
   Erfarenhet av ämnet hade positiva effekter på sjuksköterskornas möte av personer 
med fetma (Brown et al, 2007). Att ha en dietist på vårdcentralen hade hjälpt både 
sjuksköterskan och läkaren i svåra fall där stöttning hade behövts, eftersom 
dietisterna sitter på en kunskap som annan sjukvårdspersonal inte har (Mercer & 
Tessies, 2001). Läkarna uttryckte att de inte behövde någon mer utbildning inom 
vikthantering men att mer utbildning inom kost skulle vara positivt (Brown et al, 
2007). Sjuksköterskorna kände dock att även utökad utbildning inom vikthantering 
vore en fördel (Brown et. al, 2007). Anledning till att utbildningen inom ämnet är 
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viktig är att kunskap gör det möjligt för sjuksköterskan att ge förslag som kan 
hjälpa patienter och ge dem en chans till en bättre livsstil (Wright, 1998).  
 
Svårigheter att samtala om fetma  
Att ta upp ämnet fetma tyckte personalen var besvärade, det var svårt och obekvämt 
(Brown & Thompson, 2007). I motsats till denna undersökning visar Greiner et al, 
(2008)  att läkarna uppgav att de kände sig bekväma med att väcka frågan. Men 
precis som i Brown och Thompsons (2007) undersökning visade sig att även om de 
är bekväma med det så pratade de inte med personer med fetma. Besvärligheten var 
att de inte ville såra någon då fetma är väldigt känsligt att ta upp som ämne (Brown 
& Thompson, 2007). Där sjukdom så som diabetes var inblandat tyckte 
sjukvårdspersonalen det var lättare att ta upp ämnet fetma eftersom fetman påverkar 
sjukdomen. Besvärligheten kändes värst då det inte fanns någon tid för förberedelse 
i att prata om fetma inför patientmötet. Sjukvårdspersonalen kände sig frustrerade 
över fetmahanteringen då det var ett så känsligt ämne, de ville fortsätta ha en bra 
relation med patienterna. Ett sätt att gå runt problemet är att inte använda ordet 
fetma som har en negativ klang (Brown & Thompson, 2007). Om personer med 
fetma inte tog upp fetma själva som samtalsämne tyckte sjuksköterskorna inte att 
det var relevant att ta upp (Wright, 1998). Att mäta BMI kände läkarna var svårt i 
och med att det skulle kunna såra någon person med fetma (Mercer & Tessies, 
2001). Råd om att gå ner vikt gav bara sjuksköterskan till personer med fetma som 
verkligen var feta (Wright, 1998). Dock talade läkarna i undersökningen endast 
med de överviktiga personerna om livsstilsförändring (Greiner et al, 2008).  
 

DISKUSSION  
Metoddiskussion 
 
De faktorer som kan påverka sjukvårdspersonalens sätt att möta personer med 
fetma inom sjukvården var studiens syfte. Studiens syfte passade bäst ihop med 
kvalitativ metod för forskning. Den valdes för att få en djupare förståelse. Djupare 
förståelse inom ämnet fetma och vad som kan påverka sjukvårdspersonals sätt att 
möta personer med fetma fick författaren. Den metod som användes var en 
litteraturstudie, empirisk valdes bort då tiden inte var tillräcklig. Friberg (2006) 
menar att tiden ofta är för knapp för att ett examensarbete baserat på en empirisk 
ska kunna genomföras med god kvalitet. Forsberg och Wengström (2008) menar att 
flera små studier ger ett bättre resultat än en empirisk enstaka studie, vilket är en 
anledning till att undersökningen i denna text är upplagd som en litteraturstudie.  
   Sökningarnas mål var att hitta artiklar skrivna efter 1998. Svårigheter var att hitta 
tillräckligt med artiklar gjorda i Europa. Så en artikel från Australien som svarade 
på syftet kom med, även om författaren var medveten om att det finns olikheter i 
sjukvård mellan europeisk sjukvård och den sjukvård som finns i Australien. Dessa 
åtta artiklar kändes ändå tillräckligt för studiens syfte, även om fler artiklar troligen 
gett ett mer varierande svar som då hade gjort studien mer pålitligt. Urvalet som 
gjordes var svårt då ämnet var så väldigt begränsat i material till den tänkta studien 
men efter mycket övervägning av det material som hittats valdes det att ta med 
artiklar för att belysa det som kan påverka sjukvårdspersonalens sätt att möta 
personer med fetma inom sjukvården. 
   Åtta artiklar genom CINHAL och PubMed togs med. Eftersom tillräckligt 
material för den tänkta studien hittats genom CINHAL och PubMed ingick inte 
flera databaser även om det hade kunnat ge ett större utbud av material som då setts 
som mer tillförlitligt. Kvalitetsgranskning av artiklar gjordes enligt Willman et al 
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(2005) modell för kvalitetsgranskning. Genom detta verifierades att artiklarna höll 
god kvalitet. En eventuellt annan modell för kvalitetsgranskning hade gjort att 
bedömningen av artiklarna hade sett annorlunda ut, och fler artiklar hade eventuellt 
kunnat vara möjligt inom ämnet genom mer granskning av artiklars referenser.  
   Analysen var en innehållsanalys.  Analysen var manifest med latenta inslag vilket 
innebär att manifest är endast den information som är uppenbar beskrivs utan några 
texttolkningar (Graneheim & Lundman, 2004) och latent innebär fokus på det 
underliggande i mening (Polit & Beck, 2004). Från början var analysen tänkt att 
enbart vara manifest, men detta lyckades inte eftersom det förekom en lätt tolkning 
av texten blev det latenta inslag. 
   Utifrån artiklarnas resultat valdes meningsenheter ut som svarade mot studiens 
syfte. Efter noggranna val av meningsenheter kondenserades meningsenheterna och 
översattes till svenska från engelska och huvudinnehållet togs ut. Översättning av 
text är alltid en faktor som kan påverka resultatet. Även förförståelse var en risk för 
påverkan av resultatet samt författarens egen kunskap inom studiens valda ämne. 
Författaren av denna studie skrev själv och då finns det en möjlighet att resultat 
påverkats. Då övervägande och samtal med annan författare saknades kan detta ha 
påverkat validiteten i författarens resultat. 
 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att motivation, kunskap och svårigheter att samtala om fetma 
är några av de faktorer som kan påverka sjukvårdspersonalens sätt att möta personer 
med fetma inom sjukvården. 
   I kategorin motivation sågs att motivation från både personer med fetma och 
sjukvårdspersonalen var viktigt för att en förändring skulle kunna ske. Problem 
uppstod då läkarna inte tyckte att patienterna hade försökt tillräckligt att gå ner i 
vikt medan patienterna tyckte tvärtom. Läkarna hade tendens att bry sig mer om 
fetman och handskas med den, där det var sjukdom inblandat exempelvis diabetes.  
Att patienterna bemöts negativt råder de ingen tvekan om även i studien gjord av 
Peternlj-Taylot (1989) och Story, Neumark-Stzainer, Sherwood, Holt, Sofka, 
Trowbridge och Barlow (2002).  Motivation från patientens sida krävs för att 
överhuvudtaget få resultat i viktnedgång. Problemet med otillräcklig motivation hos 
patienter ses även som ett hinder i mötet och behandlingen (Barlow & William, 
2002; Story et al, 2002). I patienternas försök att förändra sin livsstil behövdes det 
mer professionell stöttning till de som höll på med kost. Detta bekräftar Barr, 
Yarker, Levy-Milne och Chapman (2004). Långsiktiga mål och strategier i 
livsstilsförändringen var bättre då patienterna lättare kunde klara av det istället för 
att ha orealistiska mål som ändå misslyckades (Barr et. al, 2004). Läkarna ansåg att 
männen behövde mindre stöd än kvinnorna i sin kamp mot viktnedgång.   
   I kategorin kunskap framkom det att endast en liten del av sjukvårdspersonalen 
hade erfarenhet inom fetma eller hade förnyat sin kunskap.  Att ha en dietist på 
vårdcentralen hade hjälpt både sjuksköterskan och läkaren i svåra fall där stöttning 
hade behövts.  Läkarna uttryckte att de inte behövde någon mer utbildning inom 
vikthantering men att mer utbildning inom kost skulle vara positivt.  Story et al, 
(2002)  bekräftar att även om det fanns en viss kunskap inom ämnet fetma så ville 
de ha mer kunskap. Samhället dömer fetma som något negativt även om det finns 
en kunskap om att det kan såra människor. Att kunskap om fetma inte är tillräckligt 
bekräftas av Story et al, (2002). Kanske är de bäst att låta dietisterna direkt ta hand 
om dessa patienter eftersom de bär på en kunskap ingen annan har.  
   I kategorin svårigheter att samtala om fetma framkom det att samtal om fetma år 
svårt och att det påverkar sjukvårdspersonalens sätt att möta personer med fetma. 
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Läkarna tillbringade mindre tid hos de patienterna som var feta, ju fetare desto 
mindre tid tillsammans med läkaren. Att ta upp ämnet fetma tyckte personalen var 
besvärade, det var svårt och obekvämt vilket motsägs av Greiner et al (2008). De 
feta patienterna talades det inte med, trots att läkarna uppgav att de kände sig 
bekväma med att väcka frågan. Besvärligheten kändes som det värsta i fetman i sig 
då de inte ville såra någons känslor då fetma är väldigt känsligt att ta upp som 
ämne. Personalen kände sig frustrerade över fetmahanteringen då det var ett så 
känsligt ämne, de ville fortsätta ha en bra relation med patienterna. Ett sätt att gå 
runt problemet med fetma som har en negativ klang var att inte använda det ordet 
fetma och prata runt det. Om patienterna inte tog upp fetma själva som samtalsämne 
tyckte sjuksköterskorna att det inte var relevant att ta upp.  Detta kan ses i samband 
med vad Travelbee (1971) säger om att ha patienten i fokus och se till deras behov 
där motivation uppkommer. Tillit och respekt skapar en början på en bra relation 
(Dahlberg et al, 2003) och utifrån detta kan det förstås varför samtal kring fetma 
kan vara svårt. I vårdrelationen är det viktigt att se vårdtagaren för den vet mest om 
sin situation. Vill inte patienten prata om fetma så ska det vara så för enligt 
Dahlberg et al (2003) bestämmer vårdtagaren själv vilken närhet denne vill ha. 
Däremot måste sjukvårdspersonalen på ett professionellt sätt ta upp ämnet så att det 
som påverkar kroppen negativt kan brytas. 
 

SLUTSATS 
Resultatet av denna studie visar att sjukvårdspersonal har svårt att möta personer 
med fetma oavsett om sjukvårdspersonalen haft en vidare utbildning eller enbart 
kortare utbildning inom ämnet fetma. Studien visar att fetma är ett känsligt 
samtalsämne där den tydligaste aspekten är att personal inte vill såra sina patienter 
och att det var besvärligt. Sjuksköterskor och läkare har olika åsikter i sin syn på 
fetma så det krävs bättre kommunikation mellan läkare och sjuksköterska. Läkarna 
hade tidsbrist och gav personer med fetma mindre tid och sjuksköterskorna gav bara 
råd till de som verkligen behövde det. I studien kommer även fram att det krävs 
motivation från både personer med fetma och sjukvårdspersonal för att en 
förändring ska kunna ske. Även att långsiktiga mål var bättre att ha än mål där det 
verkade ogenomförbart kom fram i studien. I slutändan krävs det engagemang av 
både personer med fetma, sjuksköterskor och läkare för att problem gällande fetma 
ska kunna tacklas.  
   Ytterligare studier gjorda om vad som påverkar sjukvårdspersonals sätt att möta 
personer med fetma hade varit mycket intressant att kunna ta del. För fortsatt 
forskning kunde det vara intressant att se vilka faktorer personer med fetma anser 
påverkar mötet. 
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BILAGA 1 Artikelsökning 
 
Databas 
Datum 

Sökväg Antal 
träffar 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
artiklar 
utvalda till 
resultatet 

Cinahl 
2010-07-25 

1. Nurse 117484 0 0 

Cinahl 2. Obesity 22027 0 0 
Cinahl 3. Attitudes 69211 0 0 
Cinahl 4. Management 54 0 0 
Cinahl 5. Nurse and Obesity 394 0 0 
Cinahl 6. Attitudes and Management 343 0 0 
Cinahl 7. Nurtse and Obesity and 

attitudes and management 
37 4 1 

Pubmed 
2010-08-15 

8. Female 5491192 0 0 

Pubmed 9. Bodysize 327677 0 0 
Pubmed 10. Female and Bodysize 157 2 1 
Pubmed 11. Weight 861230 0 0 
Pubmed 12. Obese 150851 0 0 
Pubmed 13. Weight and Obese 38 2 0 
Pubmed 14. Management 1483674 0 0 
Pubmed 15. Weight and Management 1648 0 0 
Pubmed 16. Obesity 137898 0 0 
Pubmed 17. Nurse 234588 0 0 
Pubmed 18. Management and Obesity 

and Nurse 
162 4 2 

Pubmed 19. Responsibility 42311 0 0 
Pubmed 20. Lifestylechanges 10453 0 0 
Pubmed 21. Patient 3872126 0 0 
Pubmed 22. Responsibility and 

Lifestylechanges and Patient 
1031 4 1 

Pubmed 23. Struggle 4994 0 0 
Pubmed 24. Care 1234804 0 0 
Pubmed 25. Nurse and Struggle and 

Care 
278 2 1 

Pubmed 26. Primary care 162054 0 0 
Pubmed 27. Physician 325544 0 0 
Pubmed 28. Discussion 122836 0 0 
Pubmed 29. Weight and Obese and 

Patient and Primary Care and 
Physician and Discussion 

14 4 1 

En artikel valdes ut genom läsning av referenslista från artikel: Weighing the care: 
patients perceptions of physician care as a function of gender and weight 
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BILAGA 2 Mall för kvalitetsgranskning  
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BILAGA 3 Exempel på meningsenheter  
 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
”Both GPs and the PNs 
emphasized the need for 
long term lifestyle 
changes, involving both 
dietary change and 
exercise, by their obese 
and overweight patients 
and said that they 
encouraged patients to aim 
for this rather than 
“unrealistic goals””. 

Sjuksköterskoroch läkare 
menade på att långsiktig 
livstilsförändring var ett 
behov både gällande mat 
och motion till deras 
överviktiga och feta 
patienter motivation att 
lyckas med detta gjordes 
istället för att gå mot mål 
de inte skulle kunna klara 
av. 

Viktigt med 
motivation 

Motivation 

”However only slightly 
more than half of these 
professionals estimated 
that they have enough 
skills in lifestyle 
counseling…” 

Bara något mer än 
hälften uppskattade att 
det hade tillräckligt 
förmåga att hantera 
livstilsrådgivning. 

Förmåga Kunskap 

…unease about talking to 
patients about their weight 
and said they would not 
approach the subject 
unless it was raised by the 
patient first” 

Att prata om vikt gjort de 
inte om patienten själv 
tog upp ämnet då de 
tyckte det var inte 
relevant. 

Vikt Svårigheter 
att samtala 
om fetma 

 
 
 
 
 
 



  

BILAGA 4 Artikelöversikt 

 
 
   
Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 
Brown, Stride, 
Psarou, Brewins 
and Thompson 
 
(2007) 

“Management of 
obesity in 
primary care: 
nurses practices, 
beliefs and 
attitudes.” 

Se mönster i vilka 
uppfattningar och attityder 
sjuksköterskor i klinisk 
praxis har gentemot 
fetmahantering. 

Ett kort enkät utformades 
från tidigare studier från vad 
sjuksköterskor hade för 
uppfattningar och attityder 
samt vårdtagares upplevelser 
av fetmavården. 
 
Kvalitativ 

Enligt sjuksköterskorna fanns träning och 
aktiviteter i hantering av fetma i väldigt 
liten utsträckning. Negativa attityder och 
uppfattningar fanns hos sjuksköterskorna 
gentemot vårdtagare med fetma. 
Sjuksköterskans egen kroppsstorlek 
påverkade dock attityderna, genom att 
överviktiga sjuksköterskor var mindre 
negativa. 

Medel  
(över 70 %) 

Brown and 
Thompson  
 
(2007) 

“Primary care 
nurses attitudes, 
beliefs and own 
body size in 
relation to obesity 
management” 

Se samband mellan 
primärvårdssjuksköterskors 
syn på sin egen kropp och 
de attityder och 
uppfattningar om fetma 
som de har  
 

15 sjuksköterskor 
intervjuades, som alla hade 
erfarenhet av arbete inom 
primärvården. Alla 
intervjuer var inspelade på 
band samt kodade och 
granskade. 
 
Kvalitativ 

I kategorin känslighet om fetma var 
besvärligheten värst. Kulturella, 
ekonomiska och miljöfaktorer påverkade 
vad patienterna hade för motionsvanor. I 
kategorin egen kroppsstorlek sågs det att 
vid lågt BMI var det mer känsligt. Vid högt 
BMI fanns det negativ erfarenhet och 
känslor. Sjuksköterskor med högt BMI 
dömde även andra feta då de var kritiska 
mot sig själva. 

Bra (över 80 %) 

  



1 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalité  

Greiner, Born, 
Hall, Hou, 
Kimminau and 
Ahkuwalia 
 
(2007) 
 
 
 

“Discussing 
Weight with 
Obese Primary 
Care Patients: 
Physician and 
Patient 
Perceptions” 
 

Se hur vårdtagare och 
vårdgivare diskuterar kring 
vikt och beteenden som 
påverkar vikten 
 

29 läkare och 456 vårdtagare 
deltog i undersökningen om 
läkarens kommunikation och 
vårdtagarens beteende 
gällande vikt och fetma. 
Intervjuer av vårdtagare och 
vårdgivare gjordes. 
 
Kvalitativ 
 

Läkarnas och patienternas uppfattning om 
huruvida man diskuterat vikt eller inte 
under ett visst besök skilde sig åt. Det 
visade sig att vårdtagarna inte vill prata om 
problem med vikten. Patienterna hade bättre 
självförtroende och motivation i de möten 
där det samtalades om vikt, diet eller 
motion.  
 

Bra 
(över 80 %) 

Hebl and Xu 
 
(2001) 
 

“Weighing the 
care: physicians 
reactions to the 
size of a patient” 
 

Se hur läkare påverkas av 
patientens vikt i den tänkta 
vården som de skulle 
ge/skriva ut samt deras 
attityder. 
 

122 läkare utvärderade 
medicinska diagram 
angående patienter som 
antingen var normalviktiga, 
överviktiga eller feta. 
Läkarna fick ge ett lämpligt 
behandlingsförslag samt 
säga vilka attityder de hade 
gentemot patienterna. 
 
Kvalitativ 
 

Läkarna behandlade patienterna olika 
beroende på deras vikt. Även läkarnas syn 
på patienterna skilde sig åt, och fler prover 
blev tagna på de överviktiga vårdtagarna än 
på de normalviktiga. Det sågs även att ju 
tyngre vårdtagaren var, desto mer negativ 
attityd hade läkarna. 

Bra 
(över 80 %) 

  



2 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalité  

Jallinoj, Absetz, 
Kuronen 
Nissinen Talja, 
Uutela and Patja 
 
(2007) 

“The dilemma of 
patient 
responsibility for 
lifestyle change: 
Perceptions 
among primary 
care physicians 
and nurses” 

Undersöka läkares och 
sjuksköterskors syn på 
patienten och den 
professionella rollen i 
hanteringen av 
livsstilsrelaterade 
sjukdomar och riskfaktorer 

Frågeformulär skickades ut 
till hälso- och sjukvården där 
frågeformuläret innefattade 
både attityder om 
livsstilsförändringar och 
attityder till de kliniska 
riktlinjerna.  
 
Kvalitativ 

Vid en livsstilförändring höll både läkare 
och sjuksköterska med om att det var deras 
uppgift att ge stöd, information och 
motivation. De patienter som behöver 
förändra sina beteenden hade även brist på 
kunskap. Sjuksköterskorna upplevde att de 
hade tillräckligt med kunskap för att kunna 
hjälpa patienterna till en hälsosammare 
livsstil. 
 

Medel 
(över 70 %) 

Jefferey and 
Kitto 
 
(2006) 

”Struggling to 
care: Nurses 
perceptions of 
caring for obese 
patients in an 
Australian 
bariatric ward”  
 

Se vad sjuksköterskorna 
har för uppfattningar och 
upplevelser av att vårda 
personer med fetma på en 
kirurgisk vårdavdelning 

10 frivilliga sjuksköterskor 
som hade minst 5 års 
erfarenhet på vårdavdelning 
intervjuades om deras 
uppfattningar och 
upplevelser av att vårda feta 
vårdtagare. 
 
Kvalitativ 

Olika teman framtogs som gav en värdefull 
insikt om relationen mellan sjuksköterskor 
och vårdtagare med fetma. 
Sjuksköterskorna berättade att många saker 
i vården kan upplevas som mindre trevliga, 
men att storleken på kroppshyddan hade 
ingen betydelse i relationen vårdtagare 
vårdare.  
 

Bra 
(över 80 %) 
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Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalité  

Mercer and 
Tessier 
 
(2001) 
 

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

Se läkares och 
sjuksköterskors syn på 
fetma, deras strategier och 
attityder gentemot 
vikthantering samt deras 
uppfattning kring vilka 
hinder som finns för att 
kunna uppnå en bättre 
vikthantering i 
primärvården. 
 

10 sjuksköterskor och 10 
läkare intervjuades där de 
tillfrågades om deras syn på 
fetma, dagens hantering av 
fetma, behov för en bättre 
hantering av fetma samt 
hinder för hanteringen. 
 
Kvalitativ 
 

Läkarna ställde sig frågande inför varför 
personer med fetma ska ta upp deras tid. 
Sjuksköterskorna sa att det tillhörde deras 
jobb att ta hand om vikthanteringen. 
Läkarna och sjuksköterskorna tyckte att i 
stället för att ha orimliga mål i 
viktminskning så uppmuntrade de 
patienterna att ändra sina matvanor samt 
motionsvanor. Många av läkarna och 
sjuksköterskorna sa även att det saknades 
utbildning inom ämnet. 

Bra 
(över 80 %) 

 

Wright 
 
(1998) 

“Female nurses 
perceptions of 
acceptable female 
body size: an 
exploratory 
study” 

Se kvinnliga 
sjuksköterskors syn på den 
kvinnliga kroppen 

10 sjuksköterskor valdes ut 
slumpvis och intervjuades 
om deras syn på den 
kvinnliga kroppen. 
 
Kvalitativ 

Sjuksköterskorna var obekväma i 
situationen när råd om viktminskning och 
beteende skulle ges från läkaren. 

Medel 
(över 70 %) 
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