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Sammanfattning 

Övervikt och obesitet ökar världen över vilket leder till att sjuksköterskan regelbundet 

kommer möta dem som patienter i sitt omvårdnadsarbete. Personer med övervikt och 

obesitet upplever ofta fördomar från både samhället och sjukvården vilket kan leda till 

stigmatisering och skuldkänslor. Forskning visar på att den viktnedgångmetod som 

används av sjukvården inte fungerar för alla och att metabolism påverkades av att öka 

och minska mycket i vikt. Studiens syfte var att undersöka om Health At Every Size 

kunde användas som ett alternativt förhållningssätt vid omvårdnad av personer med 

övervikt och obesitet för att fokusera på vilka små och hållbara livsstilsförändringar 

patienten är kapabel att utföra istället för att sätta mål som patienten inte kan uppnå. 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie som genomfördes med en 

induktiv ansats. Resultatet identifierade fyra teman, effekter på ätande, effekter på 

måendet, effekter på kroppen och mötet med vården. HAES-metoden ledde till att 

personer med övervikt och obesitet fick förbättrad kroppsbild och ökade deras 

upplevelse av hälsa och gjorde mer hälsosamma val i sin kost och motion. Deltagare 

gick inte ner i vikt men de gick inte heller upp i vikt. Mer kvalitativ forskning krävdes 

inom området för att kunna göra en bättre bedömning om personernas uppfattning av 

HAES-metoden och forskning under längre tid krävdes för att kunna se långsiktiga 

slutresultat.  
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Abstract 

Overweight and obesity are on the rise worldwide which means that nurses will 

regularly encounter larger patients in their caring work. People with overweight or 

obesity often experience prejudice from both society and medical staff, which can 

lead to stigmatisation and feelings of guilt. Research shows that the weight loss 

methods endorsed by medical professionals does not work for everyone and that 

metabolism rates were effected by radical changes in weight. The aim of the review 

was to illustrate Health At Every Size (HAES) as an alternative approach when caring 

for patients with overweight or obesity in order bring focus to all the gradual lifestyle 

changes that the patient can do rather than setting unrealistic goals.  The method uses 

was a general literature study with an inductive approach. The result identified four 

themes, effects on eating, effects on general wellbeing, effects on the body and 

meeting healthcare. Use of the HAES-model led to that people with overweight and 

obesity generally had a positive effect on body image, felt a greater sense of 

wellbeing, developed better eating habits and felt less threatened by physical exercise. 

The method did not lead to any weight loss but neither did participants gain weight. 

The majority of articles found used a quantitative approach and more qualitative 

research is needed on the subject in order to gain a better understanding of patients’ 

experiences of the approach and the field in all requires more longitudal research in 

order to better see the long term effects.  
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Introduktion 

I Shanghaideklarationen (2016) fastställer World Health Organisation (WHO) att 

hälsa är en rättighet. De förbinder sig att arbeta för att främja samtliga aspekter av 

hälsa och att stärka individens förmåga att främja sin egen hälsa. Övervikt är enligt 

WHO (2016) ett stadigt växande folkhälsoproblem som är en riskfaktor för flera 

allvarliga följdsjukdomar. För att en persons vikt ska klassificeras som övervikt krävs 

enligt WHO (2016) ett BMI på över 25, medan ett BMI på 30 eller mer räknas som 

obesitet. WHO kunde 2016 efter en internationell granskning kartlägga att 52% av 

världens vuxna befolkning bar på övervikt varav 13% av dessa hade ett BMI på 30 

eller mer. Liknande siffror ges av Folkhälsomyndigheten (2019) för Sveriges 

befolkning där 51% av befolkningen hade ett BMI över 25.  

Enligt Penney och Kirk (2015) har debatten kring övervikt och obesitet med hjälp av 

sociala medier vuxit de senaste femton åren och fokus har till stor del landat i 

personligt ansvar och skuldbeläggande, något som har lett till stigmatisering och 

skapat social ångest både hos personer med övervikt och de personer som oroar sig 

för att få övervikt. Av de personer som idag går ner i vikt med hjälp av dieter återgår 

enligt Penney och Kirk (2015) 30-40% till sin ursprungsvikt inom två till fem år. 

Penney och Kirk argumenterar för att traditionella strategier vid övervikt, bland annat 

att tala om faran av övervikt och säga till patienten att gå ner i vikt, förmedlas på ett 

sätt som inger falska förhoppningar, är ineffektiva och kan orsaka fysisk och 

emotionell skada. 

Penney och Kirk (2015) visar på att ny forskning som förespråkar ett alternativt 

förhållningssätt till traditionella metoder för behandling av övervikt och obesitet 

börjar träda fram. En av dessa är Health At Every Size (HAES), en modell för att 

arbeta hälsofrämjande helt utan att etablera viktnedgång som ett behandlingsmål. 

Personer uppmuntras istället till att finna en meningsfull livsstil där mat intas efter 

hungersignaler och motion styrs av energi och lust. Penney och Kirk lyfter resultat 

från viktneutrala studier som bland annat kommit fram till att kvinnor som upplevde 

acceptans från sig själv och andra ökade sin självkänsla och sin förmåga att äta 

intuitivt. Flera av dessa studier som förespråkade motion ledde till ökad kondition och 

psykiska förbättringar utan som höll i sig över tid, till skillnad från viktfokuserade 

kontrollgrupper där förändringen oftast var tillfällig. Health At Every Size är ett 

relativt nytt förhållningssätt som saknar en stabil evidensbaserad grund trots lovande 

resultat, därför uppmanar Penney och Kirk (2015) till vidare empirisk forskning.  

När mer än 50% av befolkningen har övervikt eller obesitet är det oundvikligt att 

sjuksköterskor kommer möta patienter med en högre vikt i flera olika situationer och 

behöver därför reflektera över hur de ser på övervikt och hälsa, samt vilka 

behandlingar och vilket bemötande som är lämpliga vid övervikt. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskan och bemötande 

Den svenska hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) kap 3 fastställer att hälso-och 

sjukvården ska sträva efter en vård på lika villkor, med målet att uppnå god hälsa och 

förebygga ohälsa. All vård ska enligt lag ges med respekt för det mänskliga värdet 

samt individens personliga värdighet. 

Enligt ICN (2012) har sjuksköterskan i sin yrkesutövning fyra grundpelare, nämligen 

hälsopromotion, återställande av hälsa, lindring av lidande och förebyggande av 

sjukdom. ICN lyfter också vikten av rätten till liv, autonomi, värdighet och respekt 

oavsett sociokulturell status, sjukdom eller funktionsnedsättning. Sjuksköterskan har 

även ett särskilt ansvar att främja hälsoinsatser för sårbara samhällsgrupper och ska 

visa responsivitet, empati, trovärdighet, integritet och respekt. ICN fastställer att 

sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och därför aktivt utveckla sin kunskap för att 

kunna arbeta efter den senaste evidensen (ICN 2012). Det går i dagsläget ej att finna 

ett nationellt vårdprogram för hur svensk vårdpersonal ska bemöta och behandla 

patienter med övervikt och obesitet vilket försvårar ett evidensbaserat arbete.  

Leksell och Lepp (2013) beskriver de kärnkompetenser som sjuksköterskan ska arbeta 

efter, bland annat personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ska värna om 

den enskilda personens behov, rättigheter och möjligheter. Utifrån detta ska 

sjuksköterskan identifiera vad som är hälsa för varje specifik individ och arbeta för att 

tillgodose personen med skräddarsydd vård. Säker vård betyder att sjuksköterskan ska 

kunna identifiera risker och förebygga skador samt värna om patientens rättigheter, 

integritet och autonomi. För att arbeta evidensbaserat ska sjuksköterskan i sitt 

yrkesutövande använda bästa tillgängliga evidens genom att hålla sig uppdaterad 

kring senaste forskning. Förbättringskunskap erhålls genom att följa upp vårdkvalitet 

och att sträva efter att inte bara besitta evidens utan även implementera den (Leksell 

och Lepp, 2013). 

Självbild beskrivs av som Price (1990) som hur en person uppfattar sig själv och hur 

denne tror sig bli uppfattad av andra. En hälsosam kroppsbild och självbild kan enligt 

Price vara svår att upprätthålla om samhället anser att en viss typ av kropp har ett 

lägre värde. Människan och dennes kroppspresentation tolkas av andra, något som 

Price exemplifierar genom att beskriva att de som uppfyller samhällets skönhetsideal 

ofta uppfattas som goda och trovärdiga. Samtidigt kan en fysisk ”defekt” tolkas som 

en defekt i personlighet eller moral och personen kan då stigmatiseras och bli 

tillskriven negativa egenskaper. Sjuksköterskor är inte immuna mot dessa tolkningar 

utan kan enligt Price ha lägre förväntningar på förmåga eller följsamhet baserat på 

utseende snarare än faktisk förmåga. (Price, 1990) 
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Price (1990) beskriver den positiva påverkan som en sjuksköterska kan ha och 

argumenterar för att sjuksköterskan är i ett unikt läge att hjälpa patienter att bygga en 

ny och bättre kroppsbild. Sjuksköterskan utvecklar en intim relation med patienten 

och arbetar bedside betydligt mer än andra professioner. Sjuksköterskan är enligt 

Price väl insatt i holistisk vård och förser patienten med psykisk, fysisk, social och 

spirituell vård. Price lyfter också att eftersom sjuksköterskan vårdat patienter i så 

många olika situationer som undernäring, amputationer eller i livets slutskede har 

sjuksköterskan i samband med detta varit tvungen att flera gånger konfrontera sin 

egen kroppsbild. Price föreslår att sjuksköterskan ska arbeta utefter 

omvårdnadsprocessen för att hjälpa patienten forma sin egen kroppsbild genom att 

guida patienten genom processen utan att vara den som bestämmer hur kroppsbilden 

slutligen ser ut. Processen för att forma en ny kroppsbild ser olika ut för varje individ 

och beror mycket på vilka copingstrategier patienten har med sig sedan tidigare. 

Sjuksköterskan kan enligt Price hjälpa patienten att äga sin egen hälsa och bidra med 

stöd och rådgivning och hjälpa patienten att skifta fokus från det som upplevs som 

defekt och fokusera på resurser istället för upplevda brister. Det är viktigt att även 

inkludera närstående då de finns med patienten även efter utskrivning. De kan hjälpa 

till att ge patienten en känsla av tillhörighet och stöd genom att visa att de är 

välkomna till samhörighet oavsett kropp. (Price, 1990) 

Övervikt och obesitet 

Ericson och Ericson (2012) beskriver övervikt som ett BMI över 25 och obesitet som 

ett BMI över 30 och listar flera sjukdomar som obesitet, stillasittande livsstil och 

olämplig diet är riskfaktorer för att utveckla. Vanligast är påverkan på hjärt- och 

kärlsystemet, i form av bland annat högt blodtryck, diabetes typ 2, hjärtinfarkt och 

hjärtsvikt. Lungornas funktion är ofta nedsatt på grund av dålig kondition och det 

finns en ökad risk för sömnapné. Skelett och leder kan bli överbelastade, risken för 

bråck ökar och det föreligger även en ökad risk för cancer. I dagsläget är viktnedgång 

huvudsakligen målet vid behandling av övervikt och enligt Ericson och Ericson är 

lämpliga omvårdnadsåtgärder från sjuksköterskan att hålla motiverande samtal och 

uppmuntra till att föra en lista på sitt matintag för att få större insikt kring matintaget. 

I dagsläget ska sjuksköterskan enligt Ericson och Ericson arbeta med viktreducerande 

behandling och ge stöd och uppmuntran till personer med övervikt och obesitet 

(Ericson och Ericson, 2012).  

Olika orsaker ligger till grund för att en människa ska utveckla övervikt eller obesitet. 

Den genetiska aspekten har enligt Ericson och Ericson (2012) en påverkan oavsett 

miljö men de beskriver även hur den skräpmatskultur och den stillasittande livsstil 

människor socialiseras in i som barn leder till ett kaloriintag som är högre än 

kroppens förbränning. Det går även enligt McLaren (2007) att se att både 

socioekonomisk och sociokulturell status väger in och påverkar en individs 

benägenhet att utveckla övervikt med utbildningsnivå som en stor påverkande faktor.  
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Det är ofta svårt för en person att bedöma vad som är ett lämpligt energiintag, något 

som enligt Bacon (2010) och Ericson och Ericson (2012) kan bero på att människor 

redan från barndomen lär sig att ignorera hungerkänslor och äta trots mättnad. Båda 

beskriver hur att inte lyssna på kroppens signaler leder till att metabolism och 

hungerkänslor som styrs av hypotalamus termostat inte längre regleras korrekt. Bacon 

(2010) beskriver att kroppen utvecklar en “set -point”, en vikt som hypotalamus 

genom metabolism och hunger-och mättnadssignaler strävar efter att hålla. På grund 

av den trasiga termostaten i hypotalamus är den vikten inte nödvändigtvis en 

människas ideal-BMI utan kan lika gärna ligga i skalan för övervikt. 

En studie av Fothergill et al. (2018) som gjordes på tidigare deltagare i Biggest Loser 

(ett program där deltagarna tävlar om vem som kan gå ner mest i vikt på kortast tid) 

sex år efter programmet visade att flera av deltagarna gick upp i vikt igen efter 

programmet. Det var även flera deltagare som lyckades hålla en lägre vikt men de 

visade sig ha en betydligt nedsatt metabolism i jämförelse med vad som förväntades 

vid deras BMI. De hade en lägre förbränning än andra människor i samma storlek och 

var därför tvungna att konstant hålla sig till en kaloribegränsad kost för att inte åter gå 

upp i vikt. (Fothergill et al., 2018) 

Tomiyama (2019) beskriver ett samband mellan stress och övervikt och redogör för 

flera sätt som stress påverkar metabolismen. Stress påverkar enligt Tomiyama bland 

annat sömn, fysisk aktivitet och val av mat samt skapar hormonrubbningar som 

påverkar både belöningshormoner och hungerhormoner. De negativa effekterna av 

stress leder enligt Tomiyama lätt till övervikt och tillhörande viktstigma, vilket i sin 

tur leder till en ökad stress och därmed en negativ spiral. Tomiyama förespråkar 

därför att ett större fokus bör läggas på stresshantering och bekämpning av viktstigma 

vid behandling av övervikt.  

Enligt Bacon (2010) finns det inte vetenskapliga belägg för en optimal metod för 

viktnedgång som ger permanenta resultat trots att lågkalorikost och 

kaloriförbrännande motion läggs fram som universell och simpel lösning. Att 

misslyckas med något som av både medier och hälso- och sjukvården framställs som 

simpelt skapar enligt Bacon skuldkänslor och kan leda till en spiral av tröstätande. 

Bacon reflekterar över hur hela samhället är uppbyggt kring mat och hur ätande 

används som tröst, belöning, firande och kärlek. Att ändra ett förhållande till mat som 

byggts upp under hela livet går enligt Bacon inte att göra genom endast 

självbehärskning utan kräver omfattande långtidsförändring inifrån och ut, något som 

hon menar att dieter inte kan bidra med. 

Stigmatisering 

Stigmatisering eller ordet stigma, betyder enligt Svenska Akademiens Ordbok (1989) 

ett brännmärke eller att brännmärka någon annan och att på grund av märkningen ha 

förutfattade meningar av en person på grund av ett yttre attribut. Wakefield och Feo 
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(2017) beskriver ett patientfall där en kvinna som sökte vård och önskade genomföra 

bariatrisk kirurgi (magsäcksförminskning) vittnar om att ha upplevt både 

stigmatisering och respektfullt bemötande av vårdpersonalen. Kvinnan fick möta en 

kirurg som hon upplevde som avvisande och ointresserad av att hjälpa henne som 

undvek att se henne i ögonen och avfärdade henne genom att fastställa att hon var för 

stor för att bli hjälpt. När hon en månad senare sökte vård på grund av kraftiga 

buksmärtor meddelade sjuksköterskan utan någon faktiskt undersökning att lösningen 

var viktreducering. Kvinnan åkte hem och levde isolerat med ett odiagnostiserat bråck 

i 2 år, full av självhat och med en stadig viktökning. När hon till sist sökte vård igen 

fick hon träffa en annan kirurg som hon upplevde som respektfull och vänlig och som 

lovade att hjälpa henne och att bli bemött med värdighet ledde till att kvinnans 

självkänsla ökade och hon lyckades med stöd från personalen minska sin vikt 

tillräckligt för att få opereras. (Wakefield & Feo, 2017)  

Även Williams (2017) visar på exempel där patienter upplevt att de blivit 

stigmatiserade av hälso-och sjukvårdspersonal på grund av storleken på deras 

kroppar. Patienterna upplevde att de betraktades som ohälsosamma och att de kände 

sig maktlösa i den hälsoidentitet de blivit tilldelade. Detta bemötande ledde enligt 

Williams (2017) till att deltagarna utgick från att de inte skulle bli tagna på allvar utan 

att deras kroppsvikt skulle beskyllas för eventuella hälsoproblem och var därför 

ängsliga inför varje möte med vården. Deltagarna kände sig osynliga, gömda bakom 

stora kroppar som tycktes vara det enda vårdpersonalen såg, vilket ledde till att de 

själva upplevde det svårt att se sig själv som person och inte en stor kropp (Williams, 

2017). Deltagarna upplevde stigmatisering även från samhället men stigmatiseringen 

från hälso-och sjukvårdspersonalen upplevdes som värre då det förväntades vara en 

trygg miljö där de skulle kunna få hjälp.   

Hälsa enligt Katie Eriksson 

Katie Eriksson (2000) är en omvårdnadsforskare och definierar hälsa som ett tillstånd 

där sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande integreras till personens helhet. 

Välbefinnande är upplevelsen av välbehag, sundhet är det psykiska måendet och 

friskhet är det fysiska tillståndet. Eriksson tydliggör att dessa tillstånd inte betyder 

samma sak för olika personer och att varje helhet är relativ och unik. Eriksson talar 

om vikten av att vara i tiden och att anpassa sig till den livssituation en befinner sig i. 

En persons upplevelse av hälsa varierar enligt Eriksson från stund till stund och beror 

på den unika livssituationen. 

Eriksson talar om att vara hälsa, och beskriver det som att vara integrerad men också 

differentierad, att vara en del av en helhet både på ett interpersonellt och 

intrapersonellt plan.   Integration är samband mellan människor och samband mellan 

olika delar av människor men förutsätter inte att alla delar fungerar felfritt. Frånvaro 

av sjukdom är inte det avgörande kriteriet för hälsa. En individ måste enligt Eriksson 

ha medvetenhet för att kunna integreras, en känsla av betydelse och makt, som uppnås 
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genom att uppleva autonomi, hopp och meningsfullhet. Alla har enligt en egen vision 

av personlig helhet som de lever efter, en livsplan. Ju mer integrerad en människa är 

desto större är förmågan att följa livsplanen utan att påverkas av samhällets normer. 

Hälsobegreppet är enligt Eriksson svårt att tillämpa från teori till praktik, då personer 

tolkar hälsa utifrån egna referensramar. Eriksson skriver att synen på hälsa varierar 

mellan kulturer och kraven på hälsa ser olika ut beroende på sammanhang. Den 

psykiska hälsan är enligt Eriksson ett tydligt exempel på hur olika kulturer värderar 

hälsa, då mental hälsa ofta stigmatiseras på olika nivåer beroende på rådande normer 

inom kulturer. Eriksson teoretiserar att nordiska kulturer sätter relativt höga krav på 

hälsa på grund av den mängd resurser som finns att tillgå i nordiska länder.  

Välbefinnande är enligt Eriksson (2000) en subjektiv upplevelse och integrationen av 

hälsans olika delar presenterar Eriksson i sin modell för individens hälsopositioner. 

Eriksson gör skillnad på känsla av välbefinnande och faktisk fysisk och psykisk hälsa 

som hon benämner som nivå av objektiva dysfunktionella yttringar.  

                

Figur 1: Hälsokorset (Eriksson, 2000, s. 46) 

En person kan individuellt i sin hälsa uppleva var den befinner sig på korset. 

Exempelvis befinner sig en fullt fysiskt och psykiskt frisk person med hög livsglädje 

och hög känsla av välbefinnande i position B och vara i verklig hälsa. En person med 

dysfunktionella yttringar, alltså sjukdom, som även känner sig sjuk hamnar i position 

D, verklig och upplevd ohälsa. Någon utan dysfunktionella yttringar, alltså utan 

faktisk sjukdom, kan dock fortfarande uppleva en känsla av illabefinnande och därför 

hamna under position C i hälsokorset, upplevd ohälsa. Personer med dysfunktionella 

yttringar som samtidigt upplever hög livsglädje och en hög känsla av välbefinnande 
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hamnar i position A som är upplevd hälsa. A och B har båda en högre upplevelse av 

hälsa än C och D, trots att A har dysfunktionella yttringar och D saknar dysfunktion. 

Eriksson förespråkar en hel och flerdimensionell bild av hälsa där sjukdom och 

välmående inte utesluter varandra. (Eriksson 2000) 

Health At Every Size 

Burgard (2005) beskriver Health At Every Size (HAES) som en modell myntad och 

patenterad av Association for Size Diversity & Health (ASDAH) med syfte att 

förespråka acceptans av alla kroppsstorlekar och skifta fokus från vikt. Enligt Burgard 

riktar sig HAES huvudsakligen till hälso-och sjukvården och politiska forum för att 

på sikt ändra den diskurs som i dagsläget leder till stigmatisering och ohälsa. Hälsa är 

enligt Burgard (2005) en unik individuell upplevelse som inte kan kritiseras eller 

bestämmas utifrån. Burgard stipulerar att hälsa aldrig ska användas för att förtrycka 

en individ då det inte är personens skyldighet att följa samhällsnormer kring vad hälsa 

är utan sträva efter den hälsa de själva känner att de kan uppnå. HAES-modellen utgår 

från att hälsa ska ses som en resurs för individen snarare än ett tillstånd och ätande 

ska vara individanpassat, skamlöst, flexibelt och baseras på hunger, mättnad, 

näringsbehov och njutning (Burgard 2005).  

HAES utgår från fem principer som vårdpersonal ska följa i mötet med patienten: 

1. Hälsofrämjande- Ge holistisk vård, se personen bakom kroppen och vårda hela 

människan. 

 

2. Självacceptans och viktinkludering- Att acceptera och respektera samtliga 

kroppsvariationer och inte patologisera eller idealisera en viss vikt.  

 

3. Ätande för att må bra - Förespråka att patienten tränar på att lyssna på kroppens 

signaler och behov att tillåta sig själv att njuta av mat utan skam och lära sig 

känna både hunger och mättnad.  

 

4. Livshöjande rörelse - Förespråka all fysisk aktivitet där patienten har möjlighet att 

för nöjes skull delta utefter egna förutsättningar då den bästa träningen alltid är 

den som blir av. 

 

5. Respektfull omvårdnad utan stigma- Att erkänna och ifrågasätta egna fördomar 

och ge patienten, och dig själv, tillåtelse att känna sig värdig och vacker i sin 

kropp oavsett hur den ser ut. (Burgard, 2005) 

Robison et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor kan implementera HAES i sitt 

dagliga arbete genom att anpassa sitt bemötande och sin omvårdnad till patienten och 

anamma HAES-principerna. Eftersom sjuksköterskor arbetar så nära patienten så kan 

de spela en viktig roll för att hjälpa patienten och i längden vården och samhället att 
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byta fokus från vikten till hälsan. Robison förespråkar bland annat följande punkter 

för implementering av HAES i mötet med patienten:  

- Tala om och uppmuntra till fysisk aktivitet som ett sätt att vårda kroppen, inte för att 

förändra kroppen. Tala med patienten om vilka aktiviteter som de får ut glädje av och 

uppmuntra till att våga ta del av dem. Flera aktiviteter kan kännas ovälkomnande till 

större personer men går ofta att individanpassa, exempelvis yoga.  

- Tala med patienten om hur denne upplever måltider och hur de upplever och 

reagerar på kroppens signaler om mättnad, hunger och aptit. Uppmuntra patienten att 

reflektera över upplevelsen av måltider och ätande samt anledningarna till ätande, be 

patienten fundera på om det är en hungersignal eller en respons på ett emotionellt 

stimuli.  

- Uppmuntra patienten att reflektera kring om det finns andra aspekter av livskvalitet 

som kan förbättras. Hjälp patienten att se att självacceptans är ett hälsosammare 

förhållningssätt än självförakt. Det är lättare att ta hand om sig själv om man tycker 

om sig själv.  

- För att kunna hjälpa andra måste sjuksköterskan först träna på att acceptera sig själv. 

(Robison et al., 2007) 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att prevalensen av övervikt och obesitet som är 

riskfaktorer för följdsjukdomar, stigmatisering och försämrad kropps-och självbild. 

Sjuksköterskor möter ofta större patienter och ska arbeta hälsofrämjande liksom 

sjukdomsförebyggande och somliga organisationer förespråkar viktneutral vård för att 

främja hälsa oavsett kroppsstorlek. Professionen kräver evidensbaserad omvårdnad, 

därför krävs kunskap om effekter av alternativa förhållningssätt för att utveckla 

hälsofrämjande arbete vid övervikt och öka förståelsen för hälsofrämjande, 

personcentrerat och evidensbaserat omvårdnadsarbete. 

Syfte 

Syftet var att belysa HAES som ett alternativt förhållningssätt vid omvårdnad av 

personer med övervikt och obesitet samt kartlägga tillgänglig evidens.  

Metod 

Design 

Denna kandidatexamensuppsats utfördes med en induktiv ansats i form av en allmän 

litteraturstudie där vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes utifrån 

Forsberg och Wengströms (2016) metod för att belysa aktuell forskning inom ett 

område. 
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Datainsamling 

För insamling av data gjordes systematiska sökningar i Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) och PsycINFO då samtliga 

är databaser som innefattar vård och omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2015). 

Sökord som användes var Health At Every Size, HAES, weight-neutral, body positive, 

body positivity, body acceptance, overweight, obesity och obese. Initialt gjordes 

fritextsökningar i CINAHL med sökorden body positive och body positivity som 

sedan med hjälp av de booleska operatorerna kombinerades med overweight, obesity 

och obese i de sökningar där antalet träffar överskred 500. Sökningar med mer än 500 

träffar uteslöts och vid sökningar med mindre än 500 träffar lästes samtliga titlar samt 

de abstrakt till artiklar vars titlar eventuellt kunde svara på syftet men även de där 

titeln inte gav en klar bild av artikelns innehåll lästes för att inte riskera att förbise 

eventuella resultatartiklar. De första sökorden erhöll inga resultatartiklar, dock 

omnämndes begreppet ”Health At Every Size” i granskningen av en artikel som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna och identifierades som ett potentiellt sökord och efter 

en analys av problemområdet inkluderades det (se bilaga B). Detta beslut ändrade 

också delvis inriktning i syfte då kroppspositivism var ett mer abstrakt område än 

Health At Every Size som redan var en etablerad modell. HAES utgick från 

viktneutralitet och kroppsacceptans varav dessa också inkluderades som sökord i 

form. Sökningarna fortskred sedan i form av fritextsökningar med samtliga funna 

sökord (se bilaga A samt B). I PubMed användes overweight och obesity som Mesh-

termer för att täcka in samtliga formuleringar av orden. Av resultatartiklarna hade 1 

artikel kvalitativ ansats, 6 hade kvantitativ ansats och 2 artiklar använde sig av mixed 

method. 

Inklusionskriterier 

För att inkluderas i resultatet skulle artiklarna vara empiriska studier som utvärderade 

effekter av interventioner med syfte att öka hälsa hos personer med övervikt eller 

obesitet med hjälp av ett viktneutralt förhållningssätt. För att säkerställa vetenskaplig 

kvalitet krävdes det att artiklarna var peer reviewed samt att de uppnådde grad II eller 

högre enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 

Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderades om de handlade om endast barn eller ungdomar, hade 

viktnedgång som behandlingsmål, handlade om graviditetsviktökning eller utgick från 

hälso-och sjukvårdspersonals perspektiv. Även pilotstudier uteslöts. 

CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) 

Samtliga sökningar i CINAHL hade som begränsningar att träffarna publicerats 

mellan 1 januari 2014 - 30 september 2019, vara peer reviewed, på engelska och med 

abstrakt tillgängligt. Första sökningen med sökordet body positive uteslöts då den 

genererade 820 träffar. Sökordet användes istället i sökkombinationen body positive 
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AND obese OR obesity OR overweight och sökningen erhöll då 158 träffar varav 21 

abstrakt lästes och 4 artiklar granskades utan att några resultatartiklar fanns. 

Sökningen med sökordet body positivity erhöll 15 träffar där 2 abstrakt lästes utan att 

generera någon resultatartikel. Den tredje sökningen genomfördes med 

sökkombinationen Health At Every Size OR HAES och genererade 142 träffar varav 

17 abstrakt lästes, 9 artiklar granskades och 6 artiklar uppfyllde inklusionskriterierna 

och blev resultatartiklar. Då sökordet HAES gav flera träffar som handlade om 

hereditärt angioödem, som förkortades HAE, exkluderades HAES som sökord i övriga 

databaser. Detta ansågs inte riskera att utesluta relevanta artiklar då samtliga artiklar 

som granskades alltid skrev ut “Health At Every Size” i samband med förkortningen. 

Sökning med body acceptance gav 102 träffar där 19 abstrakt lästes och 2 artiklar 

granskades utan resultat. Den sista sökningen använde sökordet weight-neutral och 

erhöll 33 träffar varav 4 abstrakt granskades och 4 dubbletter från tidigare sökning 

förekom, dock framkom det inte någon ny resultatartikel. 

PubMed (Public Medline) 

Sökningar i PubMed gjordes med begränsningarna att publiceringsdatum skulle vara 

mellan 1 januari 2014 och 30 september 2019, vara skrivna på engelska samt ha 

abstrakt tillgängligt. Det fanns ingen möjlighet att kryssa i peer review som ett krav 

utan detta fick säkerställas antingen via läsning av artikeln eller genom granskning av 

utgivande tidskrifters riktlinjer för peer review innan publicering. Den initiala 

sökningen med sökordet body positive gav 28248 träffar och uteslöts därför. 

Sökkombinationen body positive AND obese OR obesity OR overweight gav 7742 

träffar och uteslöts även den. Istället användes “body positive” inom citationstecken 

för att endast ge träffar där orden användes i rätt anslutning till varandra. Denna 

sökning gav 75 träffar där 3 abstrakt lästes men ingen resultatartikel valdes ut. 

Sökningen body positivity exkluderades då den erhöll 641 träffar. Både 

sökkombinationen body positivity AND obese OR obesity OR overweight och 

sökningen “body positivity” gav endast 3 träffar vardera utan relevans för syftet. 

Sökningen Health At Every Size gav 1350 träffar och uteslöts därför, medan “Health 

At Every Size” gav 29 träffar där 16 abstrakt lästes, 9 artiklar granskades och 3 

artiklar valdes ut till resultatartiklar. Sökningen visade också 5 resultatartiklar som var 

dubbletter från tidigare sökning. Sökordet body acceptance erhöll 1588 träffar medan 

body acceptance AND obese OR obesity OR overweight genererade 204 träffar där 

17 abstrakt lästes, 2 artiklar granskades och 2 dubbletter återfanns. Den avslutande 

sökningen i PubMed med sökordet weight-neutral erhöll 100 träffar där 11 abstrakt 

lästes, 2 artiklar granskades utan att resultera i resultatartiklar, dock hittades 3 

dubbletter. 

PsycINFO 

I PsycINFO gjordes endast de två sökningar som visat störst affinitet till syftet, 

nämligen Health At Every Size och weight-neutral. Sökningarnas begränsningar var 

publicering mellan januari 2014 och 30 september 2019, peer reviewed samt att de 
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skulle vara skrivna på engelska. Health At Every Size genererade 123 träffar där 8 

abstrakt lästes utan att finna relevans för syftet, dock återfanns 5 dubbletter från 

tidigare sökningar. Weight-neutral gav 19 träffar varav 8 abstrakt lästes utan att väljas 

ut till resultatet och 3 dubbletter kunde hittas. 

Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att samtliga 

resultatartiklar granskades enligt Carlsson & 

Eimans (2003) granskningsmall. Av 9 

resultatartiklar uppnådde 7 grad I och 2 artiklar 

uppnådde grad II. En innehållsanalys gjorde 

sedan utifrån fem steg från Forsberg och 

Wengström (2016) där koderna Friskt och sjukt 

ätande, Uppfattning av hunger och mättnad, 

Emotionellt ätande, Självkontroll, Autonomi, 

Matlagning, Planering, Kost, Quality of Life, 

Välbefinnande, Depression och ångest, 

Frånsägande av dietmentalitet, 

Kroppsuppfattning, Vikt, Kroppsform, 

Blodvärden, Vardagsmotion, Träningstillfällen, 

Inställning till träning, Rådgivning, Matdagbok 

och Bemötande identifierades. Utifrån dessa koder framkom kategorierna relation till 

mat, egenmakt, matvanor, livskvalitet, kroppsbild, medicinska värden, fysisk aktivitet 

och mötet med vården. Det gjordes en sammanfattning av artiklarnas resultat som 

sedan tolkades, diskuterades och sorterades. Slutligen identifierades Effekter av HAES 

på ätande, Effekter av HAES på psykisk hälsa, Effekter av HAES på fysisk hälsa och 

HAES i mötet med vården som huvudsakliga teman. Dataanalysen redovisas i tabell 1.  

Forskningsetiska överväganden 

När forskning ska utföras rörandes människors hälsa, miljö och livskvalitet krävs 

enligt Vetenskapsrådet (2017) att noggranna forskningsetiska överväganden måste 

göras. Vetenskapsrådet beskriver att forskaren måste presentera forskning objektivt 

och genomskinligt, vilket vi strävar efter att göra i denna litteraturstudie. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) innefattar riktlinjer 

för vad som krävs för att forskning ska få etiskt godkännande och få lov att 

genomföras. Enligt paragraf 1§ är syftet med lagen att skydda människovärdet och 

respekten för individen under forskning och enligt paragraf 7 § får forskning endast 

godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. 

En av forskningsetikens grundstenar är Helsingforsdeklarationen (2013) som trycker 

på vikten av att individen måste gå före forskningen. Ytterligare forskningsetiska 

regler beskrivs av Belmontrapporten (1979) som fastställer vikten av informerat 

samtycke, avvägningen av risker jämfört med nytta och att forskning på särskilt 
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utsatta individer inte ska tillåtas. Nürnbergkodexen som beskrivs av Codex (2018) 

behandlar forskningsetiska riktlinjer sätter krav på informerat samtycke, att det måste 

finnas någon nytta med forskningen samt att studien alltid ska undvika onödigt 

lidande. Det eventuella lidande som kan uppstå måste enligt kodexen alltid vara 

mindre än nyttan från forskningen och deltagarna ska vara väl medvetna om att de har 

rätt att när som helst kan återkalla samtycke utan några negativa konsekvenser. 

Enligt paragraf §1 i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) ska den enskilda människan skyddas och människovärdet respekteras vid 

forskning. Denna litteraturstudie har strävat efter att upprätthålla god etisk kvalitet 

genom att undvika användandet av ord som fet eller tjock samt genom 

ställningstagande att inte använda uttrycket “lida av övervikt”. Målgruppen har inte 

hänvisats till som “överviktiga personer” utan istället “personer med övervikt” för att 

undvika att individen definieras av sin vikt. Etiska beslut har tagits baserade på 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för etik i vetenskapliga arbeten. Artiklar som 

inkluderats har också granskats för att säkerställa att de följt forskningsetiska 

riktlinjer. Av 9 resultatartiklar hade samtliga erhållit etiskt godkännande från etisk 

nämnd, 8 artiklar beskrev att de erhållit informerat samtycke från deltagarna och 4 

artiklar beskrev att de varit noggranna med att följa Helsingforsdeklarationen.  

Resultat 

Resultatintroduktion 

Studierna utfördes i Kanada, USA och Brasilien och trots att sökningarna ämnade att 

inkludera samtliga kön gick det endast att finna studier där deltagarna uteslutande 

bestod av kvinnor. Själva interventionerna hade liknande tillvägagångssätt och utgick 

från en Health At Every Size modell, som även kommer att benämnas som 

viktneutralt tillvägagångssätt och gick ut på att deltagarna fick i undervisning kring 

kost, motion och hälsa utan fokus på viktförändring. Deltagare fick motivation och 

uppföljningar med stödjande/rådgivande samtal både i grupp och individuellt (Bégin 

et al., 2019; Borkoles et al., 2016; Carbonneau et al., 2017; Mensinger, Calogero & 

Tylka, 2016; Mensinger, Calogero, Stranges & Tylka., 2016; Mensinger & Meadows, 

2017; Sabatini et al., 2019; Ulian et al., 2015; Ulian et al., 2018). 

Effekter av HAES på ätande 

Relation till mat 

Viktneutrala deltagare i Sabatini et al. (2019) uttryckte att de erhållit en ökad 

förståelse för sitt ätande och att de efter interventionen hade förmåga att reflektera 

över vilka begär som drev dem till att äta. Reflektionerna ledde till en minskad skam 

och insikten att de begär de upplevde kunde tillfredsställas med en mindre mängd 

mat. Förmågan att uppmärksamma de känslor som fanns kring ätandet och en större 

upplevelse av kontroll delades även av deltagare i Ulian et al. (2015) och Ulian et al. 
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(2018). En långsiktig förbättring av besatthet och kompulsivt beteende kring ätande 

kunde ses av Bégin et al. (2019). 

Egenmakt 

Deltagare i flera viktneutrala studier upplevde generellt en ökad känsla av autonomi, 

självkontroll och ansvar då de erhöll en större kontroll och insikt kring vad, när och 

hur mycket de åt (Borkoles et al., 2016; Sabatini et al., 2019; Ulian et al., 2015; Ulian 

et al., 2018) Det framkom i Ulian et al. (2018) att vissa deltagare inte upplevde någon 

särskild förändring i kontroll trots att de kommit till nya insikter, medan andra erhöll 

en känsla av ansvar och makt vilket de upplevde ledde till att de efter interventionen 

kände sig mer bekväma i sina kroppar i det vardagliga livet. 

Matvanor 

Sabatini et al. (2019) och Ulian et al. (2018) fann att deltagarna blev inspirerade till 

att laga mer mat och därför planerade sina måltider bättre vilket i båda fallen ledde till 

ett mindre intag av processad mat och ett större intag av naturliga råvaror. Planering 

och en ökad balans upplevdes även av deltagarna i Ulian et al. (2015)  samtidigt som 

vissa deltagare trots nya insikter inte trodde att de skulle kunna förändra sin kost 

eftersom ohälsosam mat var mer lättillgänglig och mer frestande. I Ulian et al. (2018) 

ökade intaget av frukt och grönt för den intensiva HAES-gruppen medan 

kontrollgruppen med en mindre engagerad HAES-intervention uppgav att de hade 

blivit mer uppmärksamma och medvetna om sin kost trots att de inte hade infört 

någon särskild förändring. Frukt och grönsaksintag ökade i både 

viktminskningsgruppen och HAES-gruppen i studien av Mensinger, Calogero, 

Stranges och Tylka (2016) och den dietära risken hade minskat. 

Viktminskningsgruppen hade tydligare förbättringar under interventionen men vid 

uppföljning hamnade båda grupperna på samma nivå då HAES-gruppen höll en 

stabilare förändring under längre tid. Carbonneau et al. (2017) märkte en tillfällig 

kostförbättring i HAES-gruppen men nivån återgick vid senare uppföljning till 

baseline. 

Effekter av HAES på psykisk hälsa 

Livskvalitet 

De viktneutrala deltagarna i Sabatini et al. (2019) uppgav att de efter interventionen 

kunde uppskatta matstunderna mer och upplevde ett högre välbefinnande när de åt 

med familj och vänner. Deltagarna upplevde inte längre en lika stor skam utan gick 

gärna ut och åt på restaurang istället för att äta i avskildhet som de tidigare föredragit. 

Deltagarna i den intensiva HAES-interventionen i Ulian et al. (2018) uppgav att de 

tack vare studien försökt att förbättra sin sömn, umgås mer med vänner och att 

interventionen var en källa till välbefinnande då de hade roligt när de motionerade och 

samtalade i grupp. Viktneutrala deltagare i Ulian et al. (2015) upplevde att de kände 
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att de fått upp ögonen för sin hälsa snarare än sin vikt och uppgav sig vara mer 

bekväma i sin vardag. 

Flera studier mätte livskvalitet med hjälp av enkäter (Borkoles et al., 2016; 

Mensinger, Calogero, Stranges & Tylka, 2016; Ulian et al., 2018) och samtliga 

viktneutrala grupper såg en signifikant förbättring efter interventionens slut. I 

Mensinger, Calogero, Stranges och Tylka (2016) såg även den viktfokuserade 

kontrollgruppen en förbättring som dock återgick till baseline efter en två års 

uppföljning medan den viktneutrala höll en stabilare förbättring. Ulian et al. (2018) 

såg en ökning i angiven livskvalitet i båda de viktneutrala grupperna. Välbefinnandet 

ökade i den viktneutrala interventionen i Borkoles et al. (2016), bland annat upplevde 

deltagarna en minskad ångest kring hälsa och det gick att se förbättringar både i 

upplevd energi och i hur intressant deltagarna uppgav att deras liv var.  

Depression, ångest och emotionell kontroll mättes i form av enkäter och förbättrades 

både i viktfokuserade grupper och HAES-grupper (Bégin et al., 2019; Mensinger, 

Calogero, Stranges & Tylka, 2016; Ulian et al., 2018). En tydligare förbättring syntes 

för HAES-grupperna i Bégin et al. (2019) och Ulian et al. (2018) medan Mensinger, 

Calogero, Stranges och Tylka (2016) kunde se att den psykiska hälsan först ökade 

mycket och sedan minskade lite vid uppföljning i båda grupper. 

Kroppsbild 

Kroppsbilden förbättrades i båda de viktneutrala grupperna i Ulian et al. (2018) med 

en större ökning i den intensiva HAES-interventionen. Bégin et al. (2019) mätte 

kroppsbilden och självkänsla vilket båda ökade i den viktneutrala gruppen, medan 

Mensinger, Calogero, Stranges och Tylka (2016) mätte självkänsla utan att se någon 

signifikant förändring och Borkoles et al. (2016) såg en liten ökning i självuppfattning 

i både den viktneutrala och den viktfokuserade gruppen. Mensinger, Calogero och 

Tylka (2016) och Mensinger och Meadows (2017) mätte nivå av internaliserad 

viktstigma och kunde se en minskning i både den viktneutrala och den viktfokuserade 

gruppen, med en betydligt större förbättring i den viktneutrala.  

I Ulian et al. (2015) skedde generellt förbättringar i självförtroende och kroppsbild 

men det fanns fortfarande deltagare som uttryckte att de föredragit en strikt diet då de 

ännu önskade en viktnedgång, dock av estetiska skäl snarare än hälsoskäl.  Även i och 

Ulian et al. (2018) där majoriteten såg en förbättring fanns det de som efter 

interventionen inte upplevde att de kunde acceptera sin övervikt och att de kände 

ångest när de skulle klä på sig. 

I viktneutrala fokusgrupper i Ulian et al. (2018) kom ett flertal av deltagarna till insikt 

om att den ångest de tidigare känt kring sin vikt hindrade dem från att faktiskt skapa 

hälsosamma vanor. Hälsosamma vanor som fysisk aktivitet var något som i studien 

upplevdes som empowering och en deltagare jämförde interventionen med att “födas 
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på nytt”. Flera av deltagarna i Ulian et al. (2015) uttryckte en lättnad när de fick reda 

på att studien de skulle medverka i inte var en diet på recept då de gång på gång 

misslyckats med tidigare dieter. Längre in i studien uppgav de att de troligtvis skulle 

ha hoppat av om det rört sig om en vanlig diet. I både Ulian et al. (2015) och Ulian et 

al. (2018) fanns det flera deltagare som fortfarande ville gå ner i vikt efter 

interventionen, men trots den kvarvarande viljan att minska i vikt förstod de att den 

magiska viktnedgång de föreställt sig inte är möjlig utan att viktnedgång är ett 

långsiktigt projekt som bygger på livsstilsförändringar. Deltagare i Ulian et al. (2018) 

förklarade att även om de fortfarande hade viktnedgång som ett mål så var en mindre 

kropp inte längre ett kriterium för att känna lycka, till skillnad från den tidigare 

föreställningen att lyckan automatiskt kommer dyka upp när vågen visar en specifik 

siffra. 

Effekter av HAES på fysisk hälsa 

Fysisk aktivitet 

Mensinger, Calogero, Stranges och Tylka (2016) mätte fysisk aktivitet och kunde se 

en liten ökning i den viktneutrala interventionsgruppen. Mensinger och Meadows 

(2017) mätte fysisk aktivitet i relation till viktstigmatisering och kunde se en ökning i 

både den viktfokuserade och den viktneutrala gruppen, där resultatet vara nära knutet 

till mängden viktstigma som individerna upplevde. En högre nivå av internaliserad 

viktstigma innebar en mindre ökning av fysisk aktivitet oavsett grupptillhörighet. 

Deltagarnas fysiska hälsa mättes med hjälp av enkätsvar, stegräknare och timed 

stands test (timed stands test mäter muskelfunktion) i Ulian et al. (2018) och den 

intensiva HAES-gruppen visade en förbättring i samtliga aspekter. Efter den intensiva 

HAES-interventionen i Ulian et al. (2018) uppgav majoriteten av deltagarna att de 

antingen var aktiva i någon form av motion eller planerade att inkludera det i sin 

rutin. I kontrollgruppen som var en mindre intensiv variant av HAES så hade 

majoriteten uppmärksammat hur mycket de rör på sig samt förstått vikten av att röra 

på sig och det var ett flertal som börjat med någon form av motion. Det fanns dock 

flera deltagare som uppgav att de antingen inte hittat någon aktivitet som de tyckte 

om eller så fanns det hinder i det dagliga livet. (Ulian et al., 2018) 

Medicinska värden 

När BMI mättes var vikten antingen stabil eller visade på en mycket liten minskning 

men ingen studie visade att en HAES-intervention ledde till viktuppgång (Bégin et al., 

2019; Borkoles et al., 2016; Mensinger, Calogero, Stranges & Tylka, 2016; Ulian et 

al., 2018). När midjemått mättes visades en mycket liten minskning (Mensinger, 

Calogero, Stranges & Tylka., 2016; Ulian, et al., 2018). Till skillnad från andra 

studier mätte Mensinger, Calogero, Stranges och Tylka (2016) fler medicinska värden 

och jämförde HAES-gruppens och den viktfokuserade kontrollgruppens blodtryck, 

kolesterol och glukosvärden. Blodtryck och glukos visade inte på någon signifikant 
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förändring oavsett grupp, dock minskade HAES-gruppens LDL-kolesterol och höll 

sig lågt under studiens gång. 

HAES i mötet med vården 

Viktneutrala deltagare i Ulian et al. (2015) hade under interventionen regelbundna 

möten med en nutritionist och beskrev positiva upplevelser. De uppgav att de kände 

sig sedda och bekräftade, då nutritionisten mindes tidigare samtal samt gav dem 

intrycket av att vilja förstå deras unika situation. De fick använda en matdagbok som 

de gick igenom tillsammans med nutritionisten och dagboken beskrevs som mycket 

hjälpsam då deltagarna upplevde att den gav insikt i matvanor och även var ett viktigt 

verktyg för nutritionisten som lättare kunde ge individanpassad rådgivning. Det 

framkom även att deltagare upplevde frustration och skam när de inte uppnådde de 

mål som överenskommits mellan mötena (Ulian et al., 2015). Även de viktneutrala 

deltagarna i Ulian et al. (2018) använde sig av matdagbok där meningarna var delade, 

där vissa av deltagarna uppskattade matdagboken och uttryckte att den ledde till flera 

viktiga insikter samtidigt som det fanns de som såg den som tråkig och onödig.  

Ulian et al. (2015) fann att personer med övervikt och obesitet upplevde att den vård 

de tidigare mottagit var av låg kvalitet och de märkte en stor kontrast mellan den 

intervention de nu deltog i och tidigare vårderfarenheter. Tidigare hade deltagarna 

bildat en negativ inställning till nutritionister då de vid tidigare kontakter endast 

erhållit bantningsmedel, dieter och nedlåtande föreläsningar kring de matvanor de 

sökt hjälp för att förändra. Under studiens gång fick deltagarna träffa en nutritionist 

som majoriteten av deltagarna upplevde gav dem effektiva verktyg och strategier för 

att mer medvetet och kontrollerat kunna konsumera mat. Den icke dömande miljön 

ledde till en god relation med vården och deltagarna kände sig accepterade av 

nutritionisterna som mötte dem där de var, inte där de önskade vara (Ulian et al. 

2015). 

Metoddiskussion 

Forskning som fanns tillgänglig vid datainsamlingen var mestadels kvantitativ eller 

mixed method och endast en av artiklarna hade kvalitativ ansats. Detta kan tolkas som 

en svaghet i studien, då mer kvalitativ forskning hade behövts för att förstå 

deltagarnas upplevelse av HAES-metoden. Styrkan med att ha många kvantitativa 

artiklar är enligt Billhult (2017) att det går att tydligare jämföra effekten av 

interventioner och styrka eventuella resultat. Flera kvantitativa resultatartiklar mätte 

till exempel intuitivt ätande med hjälp av samma eller mycket liknande mätinstrument 

och kunde därför styrka varandra och även BMI är ett objektivt mått som gav 

liknande resultat i de studier som mätte det. En nackdel med de kvantitativa 

resultatartiklarna är dock att förutom intuitivt ätande och BMI valde studierna att 

fokusera på olika mätvärden trots liknande interventioner, vilket innebär att de inte 

med säkerhet kan användas för att styrka varandras resultat då resultaten inte tydligt 
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jämförbara. Det behövs mer kvantitativ forskning med syfte för att pröva tidigare 

resultat och få en enhetligare bild av eventuella hälsoeffekter av HAES som 

behandlingsmodell och det behövs även mer kvalitativ forskning för att belysa 

deltagarnas egna upplevelser av HAES- metoden. En stor svaghet med studien är att 

flera resultatartiklar var skrivna av samma författare vilket innebär att flera resultat 

tolkats genom samma lins. Flera resultatartiklar har även analyserat samma studie 

men ur olika perspektiv. Då viktneutralitet och HAES är ett relativt outforskat och 

även ibland kontroversiellt ämne så finns möjligheten att endast de med ett starkt 

intresse för frågan har forskat kring det, vilket kan ha gett en ensidig bild av 

forskningen färgat av bias och förförståelse. Resultaten i artiklarna framhävs dock 

med viss försiktighet och samtliga författare uppmanar till ytterligare forskning då 

deras resultat är svagt än så länge det inte kan stärkas av ytterligare studier.  

Denna litteraturstudie ämnade att finns resultat från studier gjorda på samtliga kön 

men även om kvinnligt kön inte var ett inklusionskriterium hade samtliga 

resultatartiklar endast forskat på kvinnor. Resultatet kan därför inte antas vara 

överförbart på män eller övriga kön trots att deltagarna benämns som ”personer” 

snarare än ”kvinnor”. Det framgår inte i någon resultatartikel om det uteslutande 

handlar om cis-kvinnor men i denna diskussion gör vi antagandet att om så var fallet 

hade det förtydligats om det rörde sig om genus snarare än biologiskt kön. Studierna 

utfördes i Kanada, USA och Brasilien och det fanns inte en stor variation gällande 

sociokulturell-och ekonomisk bakgrund. 

En stor variation av sökord användes för att utforska hela området för att minska 

risken att förbise relevanta resultatartiklar minskade. Sökord som omvårdnad eller 

sjuksköterska användes inte då det riskerade att utesluta artiklar med relevans för 

syftet som inte specifikt använde de orden. Då det genomsökta området är smalt 

innefattar inte studierna nödvändigtvis en omvårdnadsmiljö, därför avgjordes relevans 

inte genom att använda begränsande sökord utan istället vid läsning av titlar, abstrakt 

och artiklar. Artiklar som fokuserade på deltagarnas påverkan av interventionen och 

därav möjligheten för sjuksköterskor att implementera tillämpning av ett alternativt 

bemötande inkluderades. Resultatartiklarnas interventioner gick generellt ut på 

undervisning kring förbättrade kostvanor och gruppsamtal kring kroppsbild och 

självkänsla samt information om och uppmuntran till individanpassad träning. 

Interventionerna i resultatartiklarna utfördes inte av sjuksköterskor men eftersom 

sjuksköterskor arbetar med patientundervisning så är det även tillämpningsbart för 

professionen varav de bedömdes ha omvårdnadsrelevans.  

Det finns en risk att databearbetningen kan ha färgats av en förförståelse. 

Erfarenheten som sjuksköterskestudent har visat att stigmatisering av patienter med 

övervikt och obesitet förekommer inom vården och erfarenheten av att vara en ung 

kvinna har gett en personlig förståelse för andras och egen självstigma och negativa 

kroppsbilder. Området som analyseras är smalt och relativt nytt och valet av ämne har 
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därför styrts av ett intresse och tidigare vetskap om kroppspositivism och 

viktneutralitet och denna vetskap kan i slutändan ha påverkat resultatet. Det har under 

arbetets gång funnits en medvetenhet om förförståelse samt en kontinuerlig 

diskussion för att sträva efter att synliggöra och utesluta eventuella förutfattade 

meningar och felaktiga tolkningar.  

Resultatdiskussion 

Deltagarna fick ett förbättrat förhållande till mat, bättre självbild och upplevde att de 

blev respekterade av hälso-och sjukvårdspersonal respekt från vården utan att i någon 

studie gå upp i vikt. Viktnedgång är något många strävar efter och det är inte ovanligt 

att se kvinnotidningar lova att det går att nå drömformen genom att följa en viss diet 

under ett visst antal veckor. Livsmedelsverket (2019) förespråkar viktnedgång men 

poängterar att motion och bra matvanor har större påverkan på hälsan än måttlig 

övervikt. Att hindra en fortsatt viktuppgång eller genomgå en långsam viktnedgång 

med hjälp av långsiktiga och varaktiga livsstilsförändringar har enligt 

Livsmedelsverket större hälsofrämjande effekter än kortsiktiga kostförändringar med 

viktnedgång som ensamt mål. Vid dieter blir ofta en specifik vikt målet och 

förändringen blir ett verktyg på vägen som sedan ställs undan när uppgiften är 

avklarad. En motsatt prioritering där förändringen är målet och viktförändring en 

plausibel effekt av målet hade eventuellt gynnat det långsiktiga förändringsarbetet. 

Temana relation till mat, egenmakt, livskvalitet och kroppsbild var återkommande 

även i tidigare studier. Deltagare i Hawley et al. (2008) och i Bacon et al. (2005)  

upplevde ökat välbefinnande, minskad depression, förbättrad kroppsbild och 

förbättrat självförtroende, resultat som delas av majoriteten av resultatartiklarna. 

Provencher et al. (2007) kunde se en ökad upplevelse av kontroll och större kontroll 

över hungersignaler. Medicinska värden mättes också av Bacon et al. (2007) som fann 

att en HAES-intervention ledde till ett sänkt LDL-kolesterol vilket också gick att se i 

Mensinger, Calogero, Stranges och Tylka (2016).  

I en metaanalys jämför Barry et al. (2014) påverkan av fysisk kondition och träning i 

relation till vikt på förväntad dödlighet. Kontrollgruppen bestod av normalviktiga 

vältränade personer och dessa jämfördes med otränade och vältränade personer i olika 

BMI-klassificeringar. Resultatet visar att otränade personer med normalvikt, övervikt 

och obesitet samtliga hade en ökad förväntad dödlighet som inte skiljde sig 

signifikant från varandra. Vältränade personer med en större vikt visade sig dock inte 

ha en signifikant ökad dödlighet i jämförelse med kontrollgruppen. Barry et al. (2014)  

drar slutsatsen att vikten i sig inte är den största påverkande faktorn på dödlighet utan 

kardiorespiratorisk kondition och mängden fysisk aktivitet är avgörande för förväntad 

livslängd oberoende av vikt. Förväntad dödlighet i sig säger egentligen inte mycket 

om patientens individuella upplevda hälsa men det går att tydligt se att kroppens 

funktionsförmåga var viktigare enbart själva vikten.   
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Deltagare i Ulian et al. (2015) uttryckte att de önskat att interventionen bestått av en 

diet då dieter har tydliga mål att följa. Distinkta riktlinjer är något som 

Livsmedelsverket (2019) lyfter som en styrka hos dieter, medan problemet de uppger 

är att de tydliga restriktionerna är svåra att följa på lång sikt och ofta är ohållbara för 

att tillämpa resten av livet. En tydlig mållinje kan öka motivationen men en nackdel 

med att ha en tydlig mållinje kan vara att det inte finns några direktiv gällande 

upprätthållande efter att målet är uppnått, vilket kan vara en anledning till att så 

många som gått ner i vikt inte har förutsättningar att vidhålla den nya vikten utan 

snart återgår till tidigare vanor och återfår sin tidigare vikt. HAES-modellen saknar i 

dagsläget tydliga mål till skillnad från viktreducering där det enkelt går att se framsteg 

på vågen. Price (1990) lyfter betydelsen av målsättning och beskriver att när 

sjuksköterskan hjälper patienten att arbeta med sin kroppsbild behövs det både 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Kortsiktiga mål ger enligt Price godare förutsättningar 

att upprätthålla motivationen till varaktig förändring eftersom det i långsamma 

processer är svårt att stanna upp och notera framstegen på vägen. Att hjälpa patienter 

att förbättra sin kropps-och självbild är inte nytt för sjuksköterskans profession, då 

NANDA (2015) har omvårdnadsdiagnoser som “förvrängd kroppsuppfattning” och 

“potential för förbättrad självbild”, vilket är diagnoser som sjuksköterskor ska kunna 

arbeta med patienten utifrån.  

Hälsa inom omvårdnad utgår enligt Erikssons (2000) teori från ett holistiskt synsätt 

där en helhetsbild av patientens hälsa förespråkas. De olika hälsopositionerna på 

hälsokorset kan jämföras med Burgards (2005) beskrivning av Health At Every Size 

som en unik subjektiv upplevelse snarare än ett bestämt tillstånd. I hälsokorset kan en 

person med dysfunktion, eller sjukdom, fortfarande uppleva att de har hälsa lika gärna 

som att en fysiskt frisk person kan uppleva illabefinnande. Upplevelse av hälsa är 

uppnåbart, trots att den fysiska hälsan kan vara nedsatt och att känna att man mår bra 

är viktigare än att se ut att må bra. Både Eriksson och Burgard utgår ifrån att det inte 

finns en universell måttstock för hälsa utan förespråkar rätten till bästa möjliga hälsa 

utifrån individuella förutsättningar.  

Resultatartiklarnas studier skedde huvudsakligen utanför vården och endast i Ulian et 

al. (2015) fanns det en vårdkontakt i form av en viktneutral nutritionist som 

deltagarna fick god kontakt med då de upplevde att de blev sedda och lyssnade på. 

Deltagarna talade om tidigare erfarenheter av vården jämfört med det bemötande de 

upplevde från den viktneutrala nutritionisten. Flera av deltagarna uppgav att de 

tidigare upplevt stigma i mötet med vården och endast erhållit bantningsmedel, dieter 

och nedlåtande föreläsningar kring matvanor utan något faktiskt stöd. Detta kan liknas 

med Williams (2017) resultat där deltagarna upplevde att de fick nedvärderande 

kommentarer om sina kroppar vilket de inte ansåg hjälpte dem till en bättre hälsa då 

de inte kände att deras psykiska mående prioriterades. Aramburu et al. (2002), 

Wakefield och Feo (2017) och Williams (2017) beskriver samtliga hur ett bemötande 

färgat av stigma kan leda till att personer undviker att uppsöka vård då vårdmiljön 
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inte längre upplevs som förtroendeingivande. Sjuksköterskan ska enligt ICN (2012) 

möta patienten med respekt och integritet och patienten behöver känna sig bekräftad 

och sedd för vad hen är, inte för vad hen borde vara. Vetskapen, eller förväntningen, 

att en rekommendation om självständig viktnedgång är det enda som möter en i mötet 

med vården kan vara tillräckligt för att hindra patienter att söka vård. Möjligheten att 

bli erbjuden personcentrerade alternativ kan eventuellt öka benägenheten att söka 

vård. Det är viktigare att möta patienter där de är, utifrån deras förutsättningar, än att 

inte möta dem alls.  

I en studie av Kable (2015) framkom det att 50 % av deltagande sjuksköterskor var 

obekväma med att ta upp vikt i mötet med patienter med övervikt eller obesitet. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att det ingick i deras profession att ge råd kring hälsa 

och livsstil, det som hindrade dem var dock att de ansåg att de saknade kunskapen och 

resurserna för att kunna erbjuda evidensbaserad hjälp. Robison et al. (2007) skriver att 

sjuksköterskan för att kunna arbeta utifrån HAES behöver konfrontera sin egen 

kroppsbild och bli medveten om personliga fördomar gentemot sig själv och andra. 

Då många, oavsett vikt, är obekväma med prata om sin vikt kan det som 

sjuksköterska kännas genant att tala om en patients kroppsform när hen själv inte hade 

varit bekväm med att ta emot samma samtal. 

Det kan vara möjligt att implementera aspekter av HAES även vid behandlingar där 

viktnedgång är målet. Genom att fokusera mindre på vikten och mer på patienten så 

handlar samtalet om en människa och inte en siffra. Istället för att behandla vikten 

som något som måste motarbetas går det att arbeta med patienten istället för mot 

vikten. Enligt Hollander och Greene (2019) kan patienter undvika att uppsöka vård 

om de skäms för att de inte har nått upp till det de tror att vårdpersonalen förväntar 

sig. Flera studier visar att den relativt vanliga uppfattningen att skam och 

skuldbeläggande skulle vara en effektiv metod för att motivera personer att gå ner i 

vikt inte stämmer (Daly et al., 2019; Jackson et al., 2014; Puhl & Heuer, 2010; Sutin 

& Terracciano, 2013). Att som person uppleva stigmatisering och diskriminering på 

grund av sin vikt leder enligt dessa studier inte till någon hälsoförbättring utan istället 

till en ökad vikt och ett sämre psykiskt välmående. Negativ påverkan av stigma 

påvisades även av Mensinger och Meadows (2017) och Mensinger, Calogero & Tylka 

(2016) som fann att internaliserad stigma påverkade ätbeteenden och fysisk 

aktivitetsnivå negativt.  

Sjuksköterskor ska enligt ICN (2012) arbeta personcentrerat och att följa dogmer om 

att viktnedgång är den universella lösningen kanske inte är lämpligt till samtliga 

patienter om det kan leda till att de upplever skam och stigmatisering. För att kunna 

arbeta personcentrerat behöver sjuksköterskan se till hela patienten och dennes 

historik gällande kroppsbild och tidigare bantningsförsök. Att ständigt påminnas om 

sin storlek och känslan av misslyckande kan bidra till den spiral av stress och 

viktuppgång som Tomiyama (2019) beskrivit, där hälsan exponentiellt försämras. Att 
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byta inriktning på förbättringsarbetet till självacceptans och livsbejakande kan 

eventuellt vara ett positivt första steg för att ändra grundläggande problematiska 

beteendemönster och skapa kontroll över ätbeteenden. Kortsiktiga förändringar fyller 

ingen funktion om problemet återkommer, att bygga upp hälsosamma vanor och 

självförtroende ger eventuellt bättre förutsättningar till att förändra kroppsformen i ett 

senare skede.  

Konklusion och implikation 

Resultatet visar att reducering av viktstigma och ett skiftat fokus från vikt till livsstil 

och kroppsbild gav ett positivt resultat på deltagarnas upplevelse av hälsa. Ingen 

studie fann en ökning i vikt trots att deltagarna inte längre uppmanades att begränsa 

sitt intag av någon typ utav mat. Istället förespråkades deltagarna att variera sina 

matvanor och inkludera mer frukt och grönt vilket ledde till förbättrade matvanor. Det 

går inte att frångå att en ökad vikt är en riskfaktor och att viktnedgång har positiva 

effekter. Det kan dock uppstå konflikter i det hälsofrämjande och det 

sjukdomsförebyggande arbetet. Det går inte att enbart fokusera på riskfaktorer och 

ignorera friskfaktorerna, samtidigt som det inte går att göra helt tvärtom. Frågan är 

inte huruvida viktnedgång är gynnsamt utan snarare om det är uppnåbart och i så fall 

till vilket pris. En holistisk vård går ut på att se hela patienten och att utgå från 

patientens bästa möjliga uppnåeliga hälsa och HAES förespråkar inte övervikt utan 

hälsa utifrån ett bredare perspektiv.  

Det behövs mer beprövad och långsiktig forskning från nya forskare inom området 

för att kunna anamma HAES-modellen som en säker och evidensbaserad 

omvårdnadsåtgärd. Modellen överensstämmer med holistisk vård och kan eventuellt 

övervägas av sjuksköterskor i omvårdnadsarbete med patienter där traditionell 

behandling inte fungerar. Denna litteraturstudie kan användas för att finna nya 

förhållningssätt för att sjuksköterskan i sin yrkesutövning kunna ge personcentrerad 

vård och hjälpa personer med övervikt och obesitet till en bättre hälsa.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsychInfo 

Kroppspositiv 
Body positive, body 

positivity 

Body positive, body 

positivity 
 

Health At Every Size 
Health At Every Size, 

HAES 
Health At Every Size Health At Every Size 

Övervikt Overweight Overweight  

Obesitet Obesity, obese Obesity  

Kroppsacceptans Body  acceptance Body acceptance  

Viktneutral Weight-neutral Weight-neutral Weight-neutral 
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

18/10 - 19 CINAHL 

Body positive 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

peer reviewed, English language 820 - - - 

18/10 - 19 CINAHL 

Body positive AND obesity OR 

obese OR overweight 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

peer reviewed, English language 158 21 4 0 

18/10 - 19 CINAHL 

Body positivity 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

peer reviewed, English language 15 2 0 0 

18/10 - 19 CINAHL 

Health At Every Size OR HAES 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

peer reviewed, English language 142 17 9 6 

18/10 - 19 CINAHL 

Body acceptance 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

peer reviewed, English language 102 19 2 0 

18/10 - 19 CINAHL 

Weight-neutral 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

peer reviewed, English language 33 4 0 0 (4) 

22/10 - 19 PubMed 

Body positive 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 28248 - - - 

22/10 – 19 PubMed 

Body positive AND "Obesity" 

[Mesh] OR "Overweight" [Mesh] 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 7742 - - - 

22/10 - 19 PubMed 

“Body positive” 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 75 3 0 0 

22/10 – 19 PubMed 

Body positivity 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 641 - - - 
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22/10 – 19 PubMed 

Body positivity AND 

"Overweight" [Mesh] OR 

"Obesity" [Mesh]  
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 3 0 0 0 

22/10 - 19 PubMed 

"Body positivity" 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 3 0 0 0 

22/10 – 19 PubMed 

Health At Every Size 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 1350 - - - 

22/10 – 19 PubMed 

”Health At Every Size” 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 29 16 9 3 (5) 

22/10 – 19 PubMed 

Body acceptance 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 1588 - - - 

22/10 – 19 PubMed 

Body acceptance AND 

"Overweight" [Mesh] OR 

"Obesity"[Mesh] 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 204 17 2 0 (2) 

22/10 – 19 PubMed 

Weight-neutral 
 

Limits: Abstract available, 

published 20140101 – 20190930, 

English language 100 11 2 0 (3) 

24/1+ - 19 PsycInfo 

Health At Every Size 
 

Limits: Published 20140101 – 

20190930, peer reviewed, English 

language 123 8 0 0 (5) 

24/10 - 19 PsycInfo 

Weight-neutral 
 

Limits: Published 20140101 – 

20190930, peer reviewed, English 

language 19 8 0 0 (3) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bégin, C., Carbonneau, E., Gagnon-Girouard, M.P., Mongeau, L., Paquette, M.C., Turcotte, M. 

& Provencher, V. (2019). Eating-Related and Psychological Outcomes of Health at Every Size 

Intervention in Health and Social Services Centers Across the Province of Québec. American 

Journal of Health Promotion 33(2): 248-258. (11p) 

http://dx.doi.org/10.1177/0890117118786326 

Land  

Databas 

Kanada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att rapportera effekter av en HAES-intervention på ätbeteende, psykiskt mående och 

BMI 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kvasi-experimentell 

Urval Deltagarna var kvinnor mellan 19 - 83 år. 

Interventionsgruppen bestod av 216 kvinnor varav 1,9% hade BMI-klassificeringen normalvikt, 

23,3% övervikt och 77% obesitet.  

Kontrollgruppen utgjordes av 110 kvinnor som stod i väntelista för att vara med i samma 

intervention där distributionen av deltagarnas BMI var 3,9% normalvikt, 23,3% övervikt och 

72,8% obesitet. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av enkäter i form av Three-Factor Eating Questionnaire, Body 

Esteem Scale, Restraint Scale, Intuitive Eating Scale, The Eating Obsessions and Compulsions 

Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, Beck Depression Inventory. Även BMI registrerades. 

Dataanalys Insamlad data analyserades med hjälp av SAS statistikmjukvara. Student t-test användes för att 

jämföra grupper. 

Bortfall Antal deltagare som påbörjade studien var sammanlagt 326 och antal deltagare som deltog till 

och med uppföljningen var 188 vilket innebar ett bortfall på ca 42%.  

Slutsats HAES-interventionen visade något positiva effekter på samtliga mätvärden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de utgått från Helsingforsdeklarationen, erhållit etiskt godkännande samt 

säkerställt skriftligt informerat samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Borkoles, E., Carroll, S. Clough, P. & Polman, R.C.J. (2016). Effect of a non-dieting lifestyle 

randomised control trial on psychological well-being and weight management in morbidly obese 

pre-menopausal women. Maturitas 83, 51–58 http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.09.010 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka effekter av en hälsointervention baserad på self-determination theory och 

HAES 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

RCT 

Urval Deltagarna var kvinnor mellan 24-55 år med ett BMI över 35. 

De 62 deltagarna delades in två lika stora grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp 

som skulle genomgå samma intervention senare.  

Datainsamling Data samlades in med hjälp av enkäter i form av General Causality Orientation Scale, 

Multidimensional Health Locus of Control Scales, General Well Bring Schedule och  Adult Self-

Perception Profile. Även BMI registrerades. 

Dataanalys Insamlad data analyserades med hjälp av SPSS statistikmjukvara och post-hoc jämförelser gjordes 

med Fisher LSD. 

Bortfall Av 62 kvinnor deltog 30st till uppföljningen, vilket innebar ett bortfall på ca 48%. 

Slutsats Studien finner stöd för att en viktneutral hälsointervention ökar välbefinnande utan viktnedgång.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de erhållit etiskt godkännande samt säkerställt skriftligt informerat 

samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Carbonneau, E., Bégin, C., Lemieux, S., Mongeau, L., Paquette, M.C., Turcotte, M., Labonté, 

M.E. & Provencher, V. (2017). A Health at Every Size intervention improves intuitive eating and 

diet quality in Canadian women. Clinical Nutrition 36(3): 747-754. (8p) 

http://dx.doi.org./10.1016/j.clnu.2016.06.008 

Land  

Databas 

Kanada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av en HAES-intervention på intuitivt ätande och dietkvalitet 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

Urval Deltagarna var kvinnor mellan 19 – 83 år. 

Interventionsgruppen bestod av 216 kvinnor varav 1,9 % hade BMI-klassificeringen normalvikt, 

23,3% övervikt och 77% obesitet.  

Kontrollgruppen utgjordes av 110 kvinnor som stod i väntelista för att vara med i samma 

intervention där distributionen av deltagarnas BMI var 3,9 % normalvikt, 23,3 % övervikt och 

72,8 % obesitet. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av enkäter i form av Food Frequency Questionnaire (FFQ) och 

Intiutive Eating Scale (IES). 

Dataanalys Dietkvalitet värderades genom att angivet matintag i FFQ delades i energi och makronutrition, 

andel fet eller söt mat och genom Healthy Eating Index (HEI).  

Huvudeffekt av grupp på tid på intuitivt ätande och dietkvalitet bedömdes med MIXED procedure.   

Kovariansmatris användes för samtliga variabler och p-värden justerades med hjälp av Tukey-

Kramer för att identifiera skillnader. Kontrollgruppen och interventionsgruppen jämfördes vid 

baseline, stegvis linjär regression identifierade vad som påverkade IES och HEI och Pearsons 

korrelationsanalys användes för att bedöma association mellan dessa. För att utesluta orimliga 

rapporterade resultat användes Outlier Labeling Rule med a2.2 inter-quartile range (IQR) 

multiplikator. Effekterna jämfördes mellan de två grupperna och värden beräknades med hjälp av 

Cohens kappa och all analys skedde i Statistical Analysis Software (SAS) . 

Bortfall Antal deltagare som påbörjade studien var sammanlagt 326 och antal deltagare som deltog till och 

med uppföljningen var 188 vilket innebar ett bortfall på ca 42%. 

Slutsats HAES bidrog till högre grad av intuitivt ätande och diet-kvalitet men sambandet mellan intuitivt 

ätande och diet-kvalitet är inte bevisat. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de utgått från Helsingforsdeklarationen, erhållit etiskt godkännande samt 

säkerställt skriftligt informerat samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.  
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Artikel 4 

 

 

Referens Mensinger, J.L., Calogero, R.M., Stranges, S. & Tylka, T.L. (2016). A weight-neutral versus 

weight-loss approach for health promotion in women with high BMI: A randomized-controlled 

trial. Appetite Volume 105, Pages (364-374) http://dx.doi.org./10.1016/j.appet.2016.06.006 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att jämföra de hälsofrämjande effekterna mellan en vikt-neutral och viktreducerande 

intervention.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

RCT-studie 

Urval Deltagarna var 80 kvinnor mellan 30-45 år med ett BMI mellan 30-45 och delades upp i 2 

randomiserade grupper, varav en viktneutral och en fokuserad på viktnedgång.  

Datainsamling Data som samlades in var blodprover (fasteglukos, totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-

kolesterol, och triglycerider), blodtryck, BMI och höft-och midjemått. Även enkäter användes i 

form av Rosenberg Self-Esteem Scale, Depression Anxiety Stress Scale, Red Lotus Health and 

Wellbeing Questionnaire och Intuitive Eating Scale. 

Dataanalys Insamlad data analyserades med SPSS statistikmjukvara och huvudeffekt av grupp på tid samt 

gruppjämförelser analyserades genom linjära mixed-effects modeller. Post-Hoc jämförelser 

gjordes genom Least Significant Difference test.  

Bortfall Av 80 kvinnor deltog 40st till och med uppföljningen vilket innebar ett bortfall på 50%.  

Slutsats Studien visade på flera statistiskt signifikanta positiva hälso-effekter även utan viktnedgång, med 

en märkbar sänkning av LDL-kolesterol i den viktneutrala gruppen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de erhållit etiskt godkännande samt säkerställt skriftligt informerat 

samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Mensinger, J.L., Calogero, R.M. & Tylka, T.L. (2016). Internalized weight stigma moderates 

eating behavior outcomes in women with high BMI participating in a healthy living program. 

Appetite Volume 102, 1 July 2016, Pages 32-43 https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.01.033 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av internaliserad viktstigma på ät-beteende genom att jämföra 

hälsofördelar från ett vikt-neutralt program och ett konventionellt viktminskningsprogram. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

RCT-studie 

Urval Deltagarna var 80 kvinnor mellan 30-45 år med ett BMI mellan 30-45 och delades upp i 2 

randomiserade grupper, varav en viktneutral och en fokuserad på viktnedgång.  

Datainsamling Data samlades in med enkäter I form av Intuitive Eating Scale, Eating Disorder Examination 

Questionnaire, och Weight Bias Internalization Scale. 

Dataanalys Insamlad data analyserades med SPSS statistikmjukvara och t-test samt chi-två test användes för 

att analysera variabler. Post-Hoc jämförelser gjordes genom Least Significant Difference test. 

Bortfall Av 80 kvinnor deltog 40st till och med uppföljningen vilket innebar ett bortfall på 50%. 

Slutsats Studien synliggjorde ett behov av att bearbeta internaliserad stigma för att möjliggöra förbättrade 

ätbeteenden.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de erhållit etiskt godkännande samt säkerställt skriftligt informerat 

samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Mensinger, J.L. & Meadows, A. (2017). Internalized weight stigma mediates and moderates 

physical activity outcomes during a healthy living program for women with high body mass index. 

Psychology of Sport and Exercise Volume 30, Pages 64-72 

http://dx.doi.org./10.1016/j.psychsport.2017.01.010 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka påverkan av internaliserad viktstigma på fysisk aktivitet hos kvinnor med 

obesitet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

RCT 

Urval Deltagarna var 80 kvinnor mellan 30-45 år med ett BMI mellan 30-45 och delades upp i 2 

randomiserade grupper, varav en viktneutral och en fokuserad på viktnedgång. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av enkäter i form av Weight Bias Internalization Scale och Red Lotus 

Quality of Life questionnaire. 

I enkäterna fick deltagarna svara på hur ofta de får upp flåset och hur ofta de gillar att delta i 

aktiviteter. 

Dataanalys Statistiska tester utfördes i SPSS, bland annat med MEMORE macro, och kontrollerades med 

spridningsdiagram, P-P-plots, regressionshistogram, Cook’s distance och linjär mixed model.  

Bortfall Av 80 kvinnor deltog 40st till och med uppföljningen vilket innebar ett bortfall på 50%. 

Slutsats Studien synliggjorde ett behov av att bearbeta internaliserad stigma för att möjliggöra förbättrade 

motionsvanor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de erhållit etiskt godkännande. 

Studien bedömdes vara grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

Referens Sabatini, F., Ulian, M.D., Perez, I., Pinto, A.J., Vessoni, A., Aburad, L., Benatti, F.B., Lopes de 

Campos-Ferraz, P., Coelho, D., de Morais Sato, P., Roble, O.J., Unsain, R.F., Schuster, R.C., 

Gualano, B. & Scagliusi, F.B. (2019). Eating Pleasure in a Sample of Obese Brazilian Women: A 

Qualitative Report of an Interdisciplinary Intervention Based on the Health at Every Size 

Approach. Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics 119(9): 1470-1482. 

(13p)  http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2019.01.006 

Land  

Databas 

Brazilien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka överviktiga kvinnors upplevelse av njutning vid ätande före och efter 

olika typer av HAES-interventioner 

Metod:  

Design 

Mixed method 

RCT-studie samt fokusgrupper 

Urval Deltagarna var 97 kvinnor mellan ca 25-50 år. 

Deltagarna delades i två grupper, en ”traditionell” HAES-intervention och en intensivare HAES-

intervention.  

Rekrytering av deltagare skedde genom broschyrer, tidningsannonser, sociala medier och radio.  

Deltagarna hade ett BMI mellan 30-39.9 och exklusionkriterier var bland annat metaboliska 

sjukdomar samt hjärt-och kärlsjukdomar och läkemedel som antogs kunna påverka vikt. Kvinnor 

som var mitt i en pågående livsstilsförändring och gravida eller ammande kvinnor uteslöts också 

från studien. 

Datainsamling Deltagarna medverkade i fokusgrupper där diskussioner spelades in och transkriberades 

Dataanalys Data analyserades genom induktiv innehållsanalys där olika teman identifierades och 

kategoriserades i subteman utifrån en kodbok. Resultatet analyserades sedan med hjälp av Cohens 

kappa. 

Bortfall 39 kvinnor hoppade av under studiens gång vilket innebar ett bortfall på ca 56% 

Slutsats HAES-interventionerna ökade njutning kring mat utan att leda till ohämmat ätande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de erhållit etiskt godkännande samt säkerställt skriftligt informerat 

samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Ulian, M.B., Gualano, B., Benatti, F.B.,  de Campos-Ferraz, P.L., Roble, O.J., Modesto, B.T., 

Brito, B.C., Murakawa, K.A., Torre, M.D., Tritto, A.C.C., Unsain, R.F., Sato, P. M & Scagliusi, 

F.B. (2015). “Now I Can Do Better”: A Study of Obese Women’s Experiences Following a 

Nonprescriptive Nutritional Intervention. Clinical Medicine Insights: Women’s Health 13–24 

https://doi.org/10.4137/CMWH.S23163 

Land  

Databas 

Brazilien 

PubMed 

Syfte Var att analysera upplevelser av en icke-diet-intervention baserat på HAES hos kvinnor med 

obesitet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Dialektisk 

Urval Deltagare var kvinnor mellan 25-50 år med ett BMI över 30.  

 

30 stycken kvinnor beltog i började av studien. 

Datainsamling En antropolog höll i 3 fokusgrupper som spelades in och transkriberades verbatim. En observatör 

dokumenterade uttryck, gester och icke-verbalt språk. Deltagarna fick också fylla i 

personspecifika enkäter.  

Dataanalys Independent samples T-test användes för att jämföra de som slutförde och de som lämnade 

studien. Själva studien analyserades med hjälp av Collective Subject Discourse och diskuterades 

tills konsensus uppnåddes.  

Bortfall Av 30 deltagare slutförde 14 deltagare studien vilket innebar ett bortfall på ca 53%. 

Slutsats Resultatet varierade mellan deltagare men generellt gick det att se positiva förändringar i 

ätbeteende, hungerkänslor och självförtroende. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de utgått från Helsingforsdeklarationen, erhållit etiskt godkännande samt 

säkerställt skriftligt informerat samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Ulian, M.D., Pinto, A.J., Sato, P.M., Benatti, F.B., de Campos-Ferraz, P.L., Coelho, D., Roble, 

O.J., Sabatini, F., Perez, I., Aburad, L., Vessoni, A., Unsain, R.F., Rogero, M.M., Toporcov, T.N., 

de Sá Pinto, A.L., Gualano, B. & Scagliusi. F.B. (2018). Effects of a new intervention based on 

the Health at Every Size approach for the management of obesity: The “Health and Wellness in 

Obesity” study. PLOS ONE. 6;13(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198401 

Land  

Databas 

Brazilien 

PubMed 

Syfte Syftet var utvärdera effekter av en intensiv HAES-intervention för kvinnor med övervikt och 

obesitet. 

Metod:  

Design 

Mixed method 

RCT-studie 

Urval Deltagare bestod av 97 kvinnor mellan 25-50år med ett BMI mellan 30-39,9 som delades in i en 

interventionsgrupp som bestod av 62st kvinnor och en kontrollgrupp bestående av 35st.  

Datainsamling Kvantitativ data som samlades in bestod av en matdagbok, BMI, höft-och midjemått, aerob 

kondition, fysisk aktivitetsnivå (ActiGraph GT3X), muskelfunktion (timed stands test och timed-

up-and-go test). Enkäter som användes var Body ttitude Questionnaire, health related quality of 

life.  

 

Kvalitativ data samlades in genom två fokusgrupper där upplevelser, känslor, förväntningar, 

åsikter kring interventionen och forskarteamet samt aspekter kring ätande och välbefinnande 

diskuterades.  

Dataanalys Vid analys av kvantitativ data användes mixed model analysis för varje variabel i SAS 8.2 eller 

SPSS. Post-hoc jämförelser skedde vid signifikanta F-värden. Urval jämfördes med Mann-

Whitney U test, Cohens d effect sizes, Wilcoxon test och student t-test eller chi-två test. 

 

Kvalitativ data analyserades genom induktiv explorativ kontentanalys med utgångspunkt i en 

strukturerad kodbok. Cohens kappa kalkylerades i GraphPad QuickCals onlinemjukvara.  

Bortfall Av 97 deltagare hoppade 39 stycken av under studiens gång, vilket motsvarar ca 40%.  

Slutsats Båda grupperna visade förbättrat ätbeteende, kroppsbild, fysisk aktivitetsnivå och hälsorelaterad 

quality of life med en tydligare förbättring i den intensiva interventionen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Författarna uppgav att de utgått från Helsingforsdeklarationen, erhållit etiskt godkännande samt 

säkerställt skriftligt informerat samtycke av deltagarna. 

Studien bedömdes vara grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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