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Sammanfattning 
Fetman hos befolkningen ökar i världen, vilket påverkar hälsa och livskvalitet, detta 
ställer höga krav på vården. Sjuksköterskan har som profession stor betydelse för att 
kunna påverka människors hälsa. Ett yrkesmässigt förhållningsätt för sjuksköterskan 
inbegriper en god attityd till varje unik patient. Sjuksköterskan bör reflektera över 
egna värderingar och attityder till fetma, då det påverkar omvårdnadens kvalitet.  
Syftet med studien var att belysa vad som påverkar sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenters attityder till vuxna patienter med fetma. Metoden som 
användes var en litteraturstudie, uppbyggd på elva vetenskapliga artiklar. Resultatet 
visade att sjuksköterskans kunskaper om fetma, erfarenhet av att arbeta med patienter 
med fetma, sjuksköterskans egna BMI samt ålder påverkade attityden. Vidare 
forskning kring orsaker till sjuksköterskors attityder till patienter med fetma är av 
intresse för att förbättra attityden till den patientgruppen och därmed kvaliteten på 
omvårdnaden.  
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Abstract 

Obesity in the population is increasing worldwide, obesity develops diseases and 
affects people’s health and their quality of life, and this puts health care professionals 
on high demands. The nurse has as a profession a very important position for the 
human health. A professional way of work is important for nurses and it involves a 
good attitude to each unique patient. The nurse should therefore reflect on their own 
values and attitudes towards obesity, because it affects the care. The aim of the 
literature study was to clarify what affecting nurses and nurse student’s attitudes 
towards adult patients with obesity. The method used was a literature review, based 
on eleven scientific articles. The results showed that nurses 'knowledge about obesity, 
experiences of working with patients with obesity, nurses own BMI and age 
influenced nurses' attitudes towards patients with obesity. Further research about the 
affecting of nurses' attitudes toward obese patients is of interest for improving the 
attitude of the patient population, and thereby the quality of care. 
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Inledning 
Övervikt och fetma är ett växande problem över hela världen och påverkar 
livskvaliten och hälsan negativt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
(2002)). Övervikt och fetma är enligt Folkhälsomyndigheten (2013) ett resultat av 
livsstil, gener, miljöfaktorer och kostvanor. Komplikationer och följdsjukdomar är 
direkt kopplat till övervikt och fetma. Den ökande övervikten hos befolkningen ställer 
krav på sjuksköterskor att reflektera över egna värderingar och attityder till människor 
med fetma, då det påverkar vårdmötet med patienten (Walsh & Fahy, 2011). En 
central del i sjuksköterskans förhållningssätt är en god kommunikation med patienten 
(Scriven, 2013). Det inbegriper även att ansvara för en god attityd och arbeta för ett 
gott förhållningssätt till varje enskild individ. Behovet av omvårdnad hos en patient 
menar Svensk Sjuksköterskeförening (2014) innebär inte bara utförandet av en aktiv 
klinisk handling, utan innebär också att patienten har behov av stöd och vägledning. 
För att få en god omvårdnad, behöver varje individ försäkras en säker och god vård 
utifrån sin egen situation och sina egna behov. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) ska sjuksköterskor arbeta för att förebygga ohälsa, genom att ge god vård 
och verka för att upprätthålla goda kontakter till patienten.  

 

Bakgrund 

 
Sjuksköterskans profession 
 
Grunden till god omvårdnad är enligt Lutzén och Öresland (2014) baserad på etiska 
värderingar och principer, med syfte att värna om varje individs integritet och 
värdighet. Alla patienter har som socialstyrelsen (2005) belyser rätten till ett 
respektfullt och empatiskt bemötande, vilket gör att sjuksköterskan som profession 
har ett ansvar att visa patienten respekt, lyhördhet och medkänsla (International 
Council of Nurses ICN, 2012 reviderad 2014; Willman, 2014). Sjuksköterskan har 
som Eriksson (1988) och Willman (2014) säger ett personligt ansvar att tillhandahålla 
god omvårdnad, viket är direkt kopplat till sjuksköterskans egen grundsyn och på hur 
hen ser på andra människor (ibid).  

För att få rätt uppfattning av patienten och patientens verkliga behov menar Eriksson 
(1988) att sjuksköterskan ska arbeta för att se till hela patienten och till hela dennes 
livssituation, vilket socialstyrelsen (2005) menar innebär att ha ett etiskt 
förhållningssätt till varje patient. För att vägleda sjuksköterskor till etiskt handlande 
finns riktlinjer upprättade (Willman, 2014). Svensk Sjuksköterskeförening (2012) har 
upprättat ICN:s etiska koder för sjuksköterskor (2012) där det betonas att: ”främja 
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hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.” (s. 3). Sjuksköterskan 
kan även genom ett kontinuerligt inhämtade från aktuell forskning uppfylla det etiska 
kravet att förhålla sig objektiv i sitt bedömmande (Eriksson, 1988). Att som 
sjuksköterska medvetet utgå från aktuell kunskap förväntas resultera i ett 
professionellt yrkesmässigt förhållningssätt med en bra attityd till patienten (ibid).  
 
 
 
Betydelsen av attityder vid vårdandet av patienter 
 
Begreppet attityd beskrivs av Egidius (2008) som en inställning eller ett 
förhållningssätt till något. En attityd inbegriper de inställningar vi har då vi bedömer, 
tar ställning till och agerar åt ett visst håll. Det som kan inbegripas i begreppet attityd 
är hur saker uppfattas, vilken medvetenhet som finns, hur vi minns, och vidare hur vi 
tänker och känner. Vidare beskrivs attityd som en process i människans medvetande 
som leder till hur vi agerar i sociala sammanhang (ibid). Enligt Eriksson (1988) 
påverkas omvårdnaden av vår varseblivning, vilket menas med hur vi uppfattar 
omgivningen. Det sker ett ständigt urval av vår omgivning och vad vi observerar, det 
som påverkar hur vi uppfattar omgivningen är bland annat vilka förkunskaper, 
intressen, attityder, behov och erfarenheter vi har. Alla dessa faktorer påverkar hur 
sjuksköterskan analyserar patienten och därmed utformningen av omvårdnaden (ibid).  

Sjuksköterskan som profession har ett ansvar att skapa det mest grundläggande i 
vårdandet, vilket innebär en ansvarsfull vårdrelation grundad på kunskap (Snellman 
2009). Vårdrelationen bör vara så värdeneutral som möjligt, det vill säga inte 
värderande och dömande. Även förtroendet i vårdrelationen är viktigt för att patienten 
ska kunna lita på att sjuksköterskan vill hjälpa hen (ibid). Vårdrelationen som 
sjuksköterskan skapar till patienten är en förutsättning enligt Eriksson (1988) för att 
kunna ge god omvårdnad. Vårdrelationen inbegriper för sjuksköterskan att på ett äkta 
sätt visa omsorg om patienten, men även för patienten att våga uttrycka de behov, 
önskningar och hinder som kan vara aktuella för hen (ibid). 

Attityder till fetma har som Browns (2006) studie visar varierat över tid och har 
fortsätt variera mellan olika kulturer. I västvärlden har det vidare visat sig ske en 
ökning av ett negativt synsätt till fetma. Den västerländska kulturen med 
individualism som social ideologi förklaras av Brown (2006) med att varje individ bär 
sitt eget ansvar för vilken situation de än befinner sig i och att varje individ därmed 
får vad den personligen förtjänar, beroende på vilken insats som presterats i den 
aktuella situationen. En utbredd uppfattning i ett individualistiskt samhälle är att varje 
person på egen hand kan kontrollera och hantera viktuppgång och viktnedgång (ibid).  
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Fetma hos vuxna 
 
Definitionen av fetma är enligt WHO (2014) när kroppen ansamlat så stor mängd fett 
att det är skadligt för hälsan. Ett mått som används för att mäta fetma är Body Mass 
Index (BMI), till fetma räknas ett BMI över trettio. Det finns flera orsaker till fetma 
hos vuxna så som; biologiska, psykosociala och sociala faktorer. Den mest 
grundläggande orsaken till fetma är obalans mellan kaloriintag och mängden 
förbrukade kalorier (ibid). Redan tidigt i livet läggs grunden till hur vi relaterar till 
mat och fysisk aktivitet (Ericson & Ericson (2008); Mold & Forbes (2011). Vidare 
finns ytterligar sociala faktorer som påverkar livsstilen som familj och kamrater 
(ibid). 
  
En orsak till fetma kan vara biverkningar av vissa läkemedel, så som; 
glucokortikoider, SSRI-preparat och betablockerare (Dahlman, 2007). En biologisk 
förklaring till fetma enligt Stahre (2014) är att hjärnan har ett ökat behov av 
kolhydrater, vilket styrs av kroppens belöningssystem och som regleras av opioder 
och dopamin. Vidare hänvisar Stahre (2014) till forskare vid University of Michigan i 
USA som belyser att det finns ett område i hjärnan som gör att vi vill överkonsumera 
sötsaker.  
 
Dahlman (2007) och Ericson och Ericson (2008) förklarar att kroppen producerar 
hormonet leptin, vilket gör att kroppen känner mättnad och vid brist på leptin uteblir 
mättnadskänslan. Idag är drygt en tredjedel av alla vuxna kvinnor och hälften av alla 
vuxna män överviktiga eller feta (Livsmedelsverket, 2014). Övervikt och fetma ökar 
risken för följdsjukdomar som typ 2 diabetes, stroke, hypertoni, hjärt- och 
kärlsjukdomar och colorektal cancer (ibid). Ytterligare en konsekvens för patienter 
med fetma, är enligt Fagerberg (2007) lägre självkänsla och därmed en ökad risk för 
depression på grund av fördomar från omgivningen. Därmed är patienter med fetma 
mer sårbara om sjuksköterskan visar en dålig attityd relaterat till fetman (ibid).  

Problemformulering  

Övervikt och fetma är ett växande problem över hela världen. Därmed kommer 
sjuksköterskan med all sannolikhet möta patienter med fetma i sitt dagliga arbete. 
Beroende på vilken attityd sjuksköterskan har i mötet med patienten påverkas 
omvårdnadens kvalitet. Sjuksköterskan påverkas som individ av sin kultur, 
samhällsnormer och egna värderingar men bör ha en professionell, icke värderande 
inställning till alla unika patienter. Vad som påverkar en attityd är komplext med en 
rad olika faktorer involverade, därför är det av intresse att belysa vad som påverkar 
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sjuksköterskans attityder till patienter med fetma. 
 

Syfte 
 
Syftet var att belysa vad som påverkar sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 
attityder till vuxna patienter med fetma. 
 

Metod 
 
I följande avsnitt redovisas datainsamling och databearbetning. Studien utfördes som 
en litteraturstudie uppbyggd på tidigare gjorda studier enligt Forsberg och Wengström 
(2013) och Friberg (2012). 

Datainsamling 
 
En pilotsökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed för att se vad som fanns att 
tillgå inom det valda ämnet. Då det efter sökningen visade sig finnas material till 
litteraturstudien gjordes ytterligare artikelsökningar. Litteratursökning gjordes i 
databaserna PubMed och Cinahl under tiden 17 oktober till 2 november 2014. 
Artikelsökningar gjordes även i databasen PsycInfo, men då det endast resulterade i 
artiklar som inte motsvarade vårt syfte eller var dubbletter från tidigare sökningar i de 
andra databaserna redovisades inte den databasen.  
   I sökningarna användes booleska operatörer AND, OR och NOT, följt av sökord 
med trunkering [*]. Med trunkering menas att ett hänvisningstecken ersätter slutet så 
som attitude*, nurse*, och därmed utökas sökningen genom att alla böjningar på ordet 
inkluderas (Östlundh, 2012). I Cinahl användes sökorden attitudes to obesity, 
attitudes, attitude*, nurse*, nurses, obesity, patients, patient*, nursing. I PubMed 
användes sökorden attitudes to obestity, attitudes, attitude*, nurses*, nurses, obesity, 
patients, patients* och nursing. Se tabell 1 och 2 för sökordsöversikt och sökhistorik. 
För att begränsa sökningarna i de båda databaserna valdes att de skulle vara på 
engelska och att de skulle vara publicerade mellan 2006 och 2014 för att få den 
senaste forskningen inom det valda området.  
 
Sökningarna resulterade i 114 artiklar, flera artiklar återkom i sökningarna och då 
dokumenterades de artiklarna som dubbletter i sökhistoriken. Samtliga titlar som 
matchade sökningen lästes och därefter lästes de 77 abstrakt som motsvarade syftet. 
Sammanlagt exkluderades 37 artiklar då de antingen innehöll barn upp till 16 år eller 
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vårdpersonal där inte sjuksköterskor förekom. Artiklar som fokuserade mer på 
patienters upplevelse, på kunskaper och praktiskt arbete kring patienter med fetma 
snarade än attityder uteslöts. 
 
 

Efter att artiklar som motsvarade syftet valts ut, lästes artiklarna enskilt var för sig och 
de 11 artiklarna bedömdes sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna graderades efter en tre-gradig skala, 
utifrån en uträknad procent av bedömd vetenskaplig kvalité, där grad ett motsvarade 
80 % och högre vilket resulterade i hög vetenskaplig kvalitet, grad två motsvarade 70-
79 % vilket gav god vetenskaplig kvalitet och artiklar som hade procentsatsen 69 % 
och lägre var av låg vetenskaplig kvalitet. Nio av resultatartiklarna erhöll grad ett och 
två resultatartiklar erhöll grad två. Den vetenskapliga graden på artiklarna redovisas i 
artikelöversikten i bilaga C.  
 
Inklusionskriterier för valda artiklar var att sjuksköterskans perspektiv skulle belysas. 
Artiklarna skulle innefatta sjuksköterskans och sjuksköterskestudenters attityder till 
vuxna patienter med fetma och vara högst nio år gamla, inneha ett abstrakt och vara 
skrivna på engelska. De vetenskapliga artiklarna skulle uppnå grad ett eller grad två 
efter artikelgranskningarna och motsvara syftet.  
Exklusionskriterier vid artikelsökningen var att de artiklar som belyste patientens 
perspektiv och att artiklar med barn upp till 16 år valdes bort. Reviewartiklar valdes 
bort. Artiklar som innehöll kategorin vårdpersonal exkluderades endast om de inte 
inkluderade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.  
 

Databearbetning 
 
Inledningsvis lästes hela resultatartiklarna igenom grundligt av oss båda, vidare lästes 
resultatet i artiklarna ingående flera gånger för att få en fördjupad förståelse. En 
induktiv analysprocess genomfördes enligt Danielson (2012) vilket betyder att 
kodning och kategorier utförs.  
 
Det innehåll i artiklarnas resultat som var relevant för syftet översattes till svenska 
och kodades för att förstå sammanhanget i resultatet som Danielson (2012) 
rekommenderar. Kodningen fokuserade på de förklaringsmodeller/faktorer som 
respektive artikel angav som viktig vid bemötande av personer med fetma. Den första 
nivån av kodning genererade ett flertal koder. Dessa bearbetades, eventuell 
felkodning av kategorier samt snarlika kategorier togs bort vilket resulterade i 8 
övergripande koder: kontinuitet, vårdrelationen, kunskap, erfarenhet, sjuksköterskans 
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BMI, genus och ålder och samhällspåverkan. Koderna kondenserades som Forsberg 
och Wengström (2013) rekommenderar för att finna kategorier och bearbetades 
gemensamt enligt Danielson (2012). Detta gjordes genom att båda författarna gav 
förslag på övergripande kategorier som vi därefter jämförde med varandra för att 
validera vår förståelse. Bearbetningen mynnade ut i tre kategorier: sjuksköterskans 
kunskaper och erfarenheter, sjuksköterskans egna egenskaper så som BMI och ålder 
och sjuksköterskans samhällspåverkan. Kategorin sjuksköterskans samhällspåverkan 
hade flera gemensamma nämnare med sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter, så 
kategorin samhällspåverkan inkluderades i kategorin med kunskaper och erfarenheter.  
 
Forskningsetiska aspekter  
 
Det är enligt Kjellström (2012) forskningsetiskt att före och under studiens gång göra 
etiska överväganden. Samtliga resultatartiklar är godkända av en etisk kommitté eller 
etisk godkända av det universitetet där studien är gjord. Nurnbergkodexen verkar för 
att en skriftlig överenskommelse ska finnas mellan informant och forskare (ibid). 
Vidare står det i Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(2003:460) att samtycke till studien skall dokumenteras och vara frivillig. Samtliga 
vetenskapliga artiklar i resultatdelen uppger att informanterna medgivit skriftligt 
samtycke. Lagen betonar även att människans rättigheter alltid ska beaktas, med 
hänsyn till intresset av att utveckla ny kunskap. Dock går mänskliga rättigheter före 
behovet av vetenskapen. Kjellström (2012) betonar också vikten av att ingen 
deltagare får komma till skada psykiskt eller fysiskt. Det framkommer inte i någon av 
artiklarna att deltagare har kommit till skada. Personuppgiftslagen (1998:204) skyddar 
den enskilda deltagaren från att få sin integritet kränkt genom att skydda behandling 
av personuppgifter.  
 
Resultat 
 
I följande avsnitt redogörs de huvudsakliga resultaten av litteraturstudien. Kortfattat 
kan sägas att databearbetningen utmynnade i två övergripande kategorier; 
sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter samt sjuksköterskans egna egenskaper 
BMI och ålder.  

Sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter 
 
De sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet och kunskap om medicinska orsaker 
till fetma, visade sig i studien ha mindre negativa attityder till patienter med fetma än 
de sjuksköterskor som var mindre erfarna (Sikorski et al., 2013). Det framkommer 
vidare i Drake, Baker, Engelke, McAuliffe, Pokorny, Swanson, Waters, Watkins, och 
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Roses (2008) studie att drygt hälften av de sjuksköterskor som hade daglig kontakt 
med patienter med fetma trivdes med omvårdnaden av patientgruppen. Jämförelsevis 
var det 30 % av sjuksköterskorna i studien som kom i kontakt med patienter med 
fetma en gång i månaden och som upplevde sig bekväma med att vårda den 
patientgruppen. Även sjuksköterskorna i Brown et al., (2007) studie sa sig vara 
tillfreds med att vårda patienter med fetma. Däremot visade det sig att majoriteten av 
sjuksköterskorna i Poon och Tarrants (2009) studie kände sig obekväma med att vårda 
feta patienter, de kände sig till och med äcklade av att vårda den patientgruppen.  
   En förklaring till att sjuksköterskorna i Drake et al´s., (2008) studie som arbetade på 
en vårdavdelning, visade negativa attityder i omvårdnaden av patienter med fetma, 
kan enligt sjuksköterskorna själva ha varit för att sjuksköterskornas egna attityder 
påverkade. Däremot ansåg sjuksköterskorna i samma studie, vilka arbetade inom 
kommunen, att det var patienternas egen inställning till sin fetma som påverkade 
sjuksköterskornas attityd vid omvårdandet (ibid). Det framkommer vidare i Brown et 
al´s., (2007) studie att hälften av sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg att 
patienter med fetma hade hälsoproblem på grund av sin fetma.  

Två jämförande studier visade att sjuksköterskor hade mer positiva attityder till 
patienter med fetma, än annan vårdpersonal (Swift, Hanlon, El-Redy, Puhl, & 
Glazebrook 2012; Sikorski, Luppa, Glaesmer, Brähler, König, & Riedel-Heller, 
2013). Trots detta visade Sikorski et al´s., (2013) studie att 99 % av sjuksköterskorna 
som deltog i studien associerade negativa egenskaper med patienter med fetma. Att 
negativa attityder till patienter med fetma förekommer hos sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter visas i Poon och Tarrants (2009) och Waller, Lampman, och 
Lupfer- Johnsons (2012) studier där patienter med fetma tillskrivs sämre egenskaper 
så som att de skulle vara; lata, långsamma och oattraktiva. Detta motsägs i Brown, 
Stride, Psarou, Brewins och Thompsons (2007) studie där 60 % av sjuksköterskorna 
inte ansåg att patienter med fetma var latare än andra patienter. 

Sjuksköterskorna i Brown och Thompsons (2007) studie ville distansera sig från en 
dömande attityd till patienter med fetma. Det belyses vidare i Phillips, Wood, och 
Kinnersleys (2013) studie där sjuksköterskorna var rädda för att en dålig attityd till 
patienter med fetma skulle äventyra vårdrelationen.  För att som sjuksköterska kunna 
upprätthålla god kommunikation till patienter med fetma menar Brown & Thompson 
(2007) att det krävs kunskap hos sjuksköterskan att samhällets normer och 
värderingar påverkar. Samhällets normer och värderingar kan leda till att 
sjuksköterskan visar en dömande inställning med en fördomsfull attityd till patienter 
med fetma. Sjuksköterskorna i studien hade medvetenhet och insikt om att kulturella, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer påverkade kostvanor och fysisk aktivitet hos 
patienter och att livsstilen påverkades av familjen och personliga omständigheter 
(ibid). 
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Majoriteten av sjuksköterskestudenterna som gick en vidareutbildning i kursen 
omvårdnad i Swift et al´s., (2012) studie trodde att fetma låg utanför patientens 
kontroll, till skillnad från de sjuksköterskestudenter som vidareutbildade sig inom 
medicin, kost och dietik. Sjuksköterskorna i Poon och Tarrants (2009) studie hade 
mer negativa attityder till patienter med fetma än sjuksköterskestudenterna i samma 
studie. Det motsägs i Swift et al´s., (2007) studie där sjuksköterskestudenterna hade 
högre nivåer av negativa attityder. Vidare hade endast 1,4 % av 
sjuksköterskestudenterna i studien en positiv eller neutral attityd till patienter med 
fetma (ibid).  

När det gäller vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter med fetma visade 
Nolan, Deehan, Wylie och Jones (2012) forskning från Storbritannien att 
sjuksköterskorna i studien ansåg att patienter med fetma inte prioriterades på 
respektive arbetsplatser och att ämnet fetma som sådant inte diskuterades nämnvärt. 
Det bekräftas i Phillips et al´s., (2013) studie som visade att relationen mellan 
patienter med fetma och sjuksköterskor kunde äventyras om inte fetman kunde 
diskuteras relaterat till patientens hälsoproblem. Resultatet visade också att 
majoriteten av sjuksköterskorna i studien ansåg att behovet av en nära relation till 
patienten, där patienten kände att sjuksköterskan var ärlig och öppen var viktig för att 
möjliggöra en dialog.  
  

Sjuksköterskans egna egenskaper BMI och ålder 
 
Resultatartiklarna visade att det fanns en skillnad i sjuksköterskans attityder till fetma, 
beroende på om de själva var överviktiga eller inte (Brown et al., (2007); Watson, 
Oberle & Deutscher, (2008); Phillips et al., (2013); Sikorski et al., (2013); Wise et al., 
(2013). Vid en jämförelse mellan två sjuksköterskegrupper; en normal/underviktig 
sjuksköterskegrupp och en överviktig/fet sjuksköterskegrupp, framkom det att inom 
tre av fem områden hade den lägre viktklassen mer negativa attityder mot 
överviktiga/feta patienter. De tre områdena var; Reaktioner till patienter med fetma; 
Bidragande faktorer till fetma och typiska egenskaper hos patienter med fetma (ibid). 
   Enligt Phillips et al´s., (2013) studie var det de sjuksköterskor med egen erfarenhet 
av viktminskning som var mest benägna att visa empati och förståelse för patienter 
med fetma. De sjuksköterskorna med högt BMI i Swift et al´s., (2012) studie hade 
mer positiva attityder till patienter med fetma, med en starkare uppfattning av att det 
var utanför patientens egen kontroll att vara fet. Vilket inte bekräftas i Sikorski et 
al´s., (2013) studie där sjuksköterskorna med högre BMI och högre ålder associerade 
negativa attityder till patienter med fetma.  
 
Förutom sjuksköterskans egen vikt så hade även åldern betydelse för attityder till 
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fetma (Wise, Harris & Olver, 2013). Vid en jämförelsestudie mellan två grupper 
vårdpersonal innehållandes en tredjedel sjuksköterskor, en grupp över fyrtio år och en 
under fyrtio år, visade det sig att den äldre gruppen hade positivare attityder till 
patienter med fetma än den yngre gruppen. Den yngre gruppen ansåg att varje individ 
har ett eget ansvar över sin fetma, vilket Wise et al., (2013) menar kunde vara en 
bidragande orsak till de negativa attityderna hos den yngre gruppen.  
   Sjuksköterskorna i Brown och Thompsons (2007) studie uppgav att de strävade 
efter en individuell omvårdnad med ett empatiskt och en inte dömande attityd. Att 
sjuksköterskorna visade empati till patienter med fetma bekräftar Wise et al´s., (2013) 
och Poon och Tarrants (2009) studier.  

Diskussion 
 
Följande text diskuterar det huvudsakliga resultatet med utgångspunkt i 
frågeställningen kring vad som påverkan sjuksköterskans attityder till patienter med 
fetma.  

Metoddiskussion 
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa vad som påverkar sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenters attityder till patienter med fetma. Artikelsökningar gjordes i 
databaserna Cinahl och PubMed. De databaserna inriktar sig på omvårdnad och 
medicin vilket var relevant till studiens syfte. En inledande sökning gjordes för att få 
en överblick över vad som fanns att tillgå och detta stärker validiteten enligt 
Wallengren och Henricson (2012). Det visar också att forskning om sjuksköterskors 
attityder och orsakerna till attityder till patienter med fetma är begränsad.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes i sökningarna för att få relevanta 
artiklar till syftet, detta för att öka validiteten i studien enligt Wallengren och 
Henricson (2012). Artikelsökningen begränsades till de senaste nio åren för att få 
aktuell forskning inom området och detta kan ses som en styrka. Begränsningar i 
artikelsökningarna var att de skulle var skrivna på engelska och innefatta vuxna 
personer med fetma. Artiklarna reducerades markant då barn och ungdomar 
exkluderades vilket kan ha påverkat resultatet. De utvalda resultatartiklarna 
granskades i Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades enskilt och genom 
diskussion kom fram till konsensus, vilket höjer trovärdigheten menar Wallengren 
och Henricson (2012). Ordet attityd fanns inte att tillgå i alla resultatartiklars syfte, 
men efter granskning av resultatet i artiklarna ansågs det stämma överens med syftet i 
litteraturstudien. Nio av de elva artiklarna erhöll den högsta graden av vetenskaplig 
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kvalitet vilket gör att trovärdigheten ökar, de andra två artiklarna höll god 
vetenskaplig kvalitet.   

Åtta av de elva resultatartiklarna var kvantitativa och tre av dem var kvalitativa 
artiklar. Det fanns få kvalitativa artiklar att tillgå vilket kan ha påverkat resultatet, då 
kvalitativa artiklar riktar sig mot en mindre målgrupp som genom intervjuer beskriver 
deltagarens egna upplevelser jämfört med de kvantitativa artiklarna som kan bestå av 
enkätundersökningar och kanske kan missa vissa aspekter då följdfrågor inte kan 
ställas. Alla artiklarna var skrivna på engelska och översattes, vilket kan ha medfört 
att missförstånd uppstod som kan ha påverkat resultatet. Under arbetet av studien har 
materialet bearbetats tillsammans och diskussion av resultatdelen har förts 
genomgående under arbetets gång vilket ökar trovärdigheten då två personer ser mer 
än en person menar Wallengren och Henricson (2012). Valda resultatartiklar kom från 
olika delar i världen. Fem artiklar kom från Storbritannien, två artiklar från USA, 
även artiklar från; Australien (1), Kanada (1), Tyskland (1) och Kina (1), vilket ger ett 
brett perspektiv. Överförbarhet finns för det Svenska samhället då sjuksköterskor i 
Sverige precis som sjuksköterskor i resten av världen möter patienter med fetma och 
ställs inför liknande situationer i mötet med den patientgruppen. Däremot kan 
orsakerna till sjuksköterskors attityder till patienter med fetma skilja sig något åt 
beroende på var i världen hen bor, vilket bör beaktas. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att det förekommer negativa attityder hos sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter till patienter med fetma i samtliga vetenskapliga artiklar, men 
att orsakerna som påverkade attityden varierade något. Sjuksköterskans attityder till 
patienter med fetma påverkades enligt Brown (2006) och Sikorski et al´s., (2013) 
studier av en rad faktorer så som; sjuksköterskans egna erfarenheter, kunskaper, BMI 
och ålder (Brown & Thompsons, 2007; Drake et al., 2008; Phillips et al., 2013, & 
Wise et al., 2013).  

Vid jämförelser av sjuksköterskors attityder framkom det i två av tre studier att 
sjuksköterskor med högt BMI oftast hade en positiv attityd till patienter med fetma 
(Swift et al., 2012 & Watson, 2008), medan den tredje studien i jämförelsen visade på 
det motsatta (Brown et al., 2007). Vidare visade en studie att sjuksköterskor med 
normalviktig/undervikt hade mer negativa attityder till patienter med fetma (Watson 
et al., 2008). Sammantaget skulle en negativ attityd till patienter med fetma hos 
sjuksköterskorna i dessa studier kunna tolkas som okunskap om vad som orsakar 
fetma, men även avsaknaden av erfarenhet av egen viktminskning. Forskning visar på 
att det finns en mängd faktorer som orsakar att en person ökar i vikt. De orsakerna 
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kan vara läkemedelsbiverkningar eller biologiska förklaringar såsom att hjärnan vill 
överkonsumera godsaker, men även att hjärnan lider brist på ämnet leptin, vilket leder 
till utebliven mättnadskänsla (Dahlman, 2007; Ericson & Ericson, 2008, & Stahre, 
2014).  

När sjuksköterskan närmar sig en patient vid vårdmötet, kommer hen som Fioretos et 
al., (2013) menar stå i relation till patienten i termer av olikheter och likheter. Vilket 
kan ha varit en orsak till att sjuksköterskor med egen erfarenhet av viktminskning var 
mer benägna att visa empati och förståelse för patienter med fetma (Phillips et al., 
2013). I omvårdnaden av varje patient betonar Socialstyrelsen (2005) att det är varje 
patients rätt att bli bemött med respekt och empati, vilket bör resultera i positiva 
attityder.  Vilket belyses av Walsh och Fahy (2011) som menar att det ställer krav på 
sjuksköterskor att reflektera över egna värderingar och attityder till människor med 
fetma, då det påverkar omvårdanden av patienten.  
   Det finns riktlinjer och lagstiftningar som vägleder sjuksköterskan i det dagliga 
omvårdnadsarbete och som verkar för att vägleda sjuksköterskan att arbeta för att 
förebygga ohälsa. Dessa riktlinjer visar på hur sjuksköterskan kan ge god vård och 
verka för att upprätthålla goda kontakter till patienten, vilket innebär att alla patienter 
är lika mycket värda och ska prioriteras rättvist (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763, 
& Hälso- och sjukvårdslagen, 1996/97:60).  
 
Ålderns betydelse för vilken attityd sjuksköterskan visade till patienter med fetma 
framkom endast i två av resultatartiklarna där den ena studien av Sikorski et al., 
(2013) visade att högre ålder var förknippat med negativa attityder till patienter med 
fetma. Jämfört med Wise et al´s., (2013) studie där det framkom att det var den yngre 
sjuksköterskegruppen som visade mera negativa attityder. En anledning till att den 
yngre sjusköterskegruppen hade negativa attityder till den patientgruppen var att de 
ansåg att patienterna själva var ansvariga för sin fetma (ibid). Motsatsen visas i Swift 
et al´s., (2012) studie där majoriteten av sjuksköterskestudenterna som gick en 
vidareutbildning i kursen omvårdnad trodde att fetma låg utanför patientens kontroll, 
till skillnad från de sjuksköterskestudenter som vidareutbildade sig inom medicin, 
kost och dietik. Anledningen till att attityderna skiftade kan ha haft att göra med att 
inriktningen inom kurserna fokuserade på olika ämnesområden, vilket eventuellt 
påverkade sjukskötersakestudenternas insikter och därmed deras attityder på olika vis. 
Grunden för ett skickligt yrkesutövande som sjuksköterska är fördjupning i 
omvårdnadskunskap, om hela den unika människan (Eriksson, 1988).  
 
Resultatet i Swift et al´s., (2012) studie visar att framtida insatser för att öka 
kunskapen om fetma hos sjuksköterskor, kan leda till ökad förståelse för denna 
växande patientgrupp. De sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet och kunskap 
om medicinska orsaker till fetma hos patienter visade enligt Sikorski et al´s., (2013) 
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studie ha mindre negativa attityder till patienter med fetma, än de sjuksköterskor som 
var mindre erfarna. En eventuell anledning till dessa negativa attityder hos 
sjuksköterskor skulle kunna var okunskap om medicinska orsaker till fetma förklarar 
Stahre (2014) som hänvisar till forskare vid University of Michigan i USA.  
   Detta visar att en ökad och kontinuerligt ökande kunskap om orsaker till fetma är 
centralt för omvårdnadens kvalitet. Det stöds av Elfhag (2007) som belyser att 
fördomar från omgivningen leder till att patienter med fetma får lägre självkänsla, 
vilket i sin tur ökar risken för denna patientgrupp att bli deprimerade. Därmed är 
patienter med fetma mer sårbara om sjuksköterskan visar en dålig attityd relaterat till 
fetman (ibid). Att ge en individuell omvårdnad till patienter med fetma genom att visa 
empati och en icke dömande attityd var något sjuksköterskorna ville ge och strävade 
efter (Brown & Thompson, 2007; Poon & Tarrant, 2009, & Wise et al., 2013). Vidare 
visade både Brown och Thompsons (2007) studie och Phillips et al´s., (2013) studie 
att det fanns en ängslan bland sjuksköterskorna att de mot förmodan skulle visa en 
dömande attityd till patienter med fetma och därmed äventyra vårdrelationen.  
    
Viljan att ge god omvårdnad till denna patientgrupp fanns hos sjuksköterskorna, men 
själva visste de kanske inte hur de skulle åstadkomma det. Kanske en utökad kunskap 
om hur denna patientgrupp upplever sig bli behandlad skulle kunna hjälpa framtida 
sjuksköterskor att vårda denna patientgrupp utan att oroa sig för att visa en dömande 
och icke-empatisk attityd. I Merrills (2007) studie beskrivs det att kvinnliga patienter 
med fetma upplevde sig särbehandlade på grund av; att de kände sig avvisade, inte 
mänskligt behandlade och fick kämpa som patienter för att passa in. Som hälso- och 
sjukvårdspersonal är det därmed viktigt att ha ett helhetstänkande i vårdandet och 
vara medveten om att dessa upplevelsen av obehagskänslor existerar hos denna 
patientgrupp, för att som vårdare kunna ge god vård (ibid). Inom vårdvetenskapen bör 
patienten ses som en helhet menar Eriksson (1988) och det innefattar anden, kroppen 
och det själsliga. Vid vårdandet av en patient ska sjuksköterskan tillgodose alla de tre 
delarna som patienten består av (ibid).  
 
I en omvårdnadsrelation mellan sjuksköterska och patient har enligt Walsh och Fahy 
(2011) sjuksköterskans attityd betydelse för omvårdnadens kvalitet, då 
sjuksköterskans attityd påverkar vårdmötet med patienten i positiv eller negativ 
riktning. I vårdmötet bildar sig sjuksköterskan en uppfattning om patienten genom att 
använda ”den medicinska blicken” och med den ”skanna” av patienten. Den 
uppfattning sjuksköterskan får resulterar i vilken värdering hen visar patienten i 
omvårdnaden (Fioretos et al., 2013). Kärnan i en humanistisk omvårdnad bygger 
enligt Eriksson (1988) på hänsyn och respekt för varje unik människa. Det har visat 
sig att det förekommit att sjuksköterskor visat patienter en ovärdig attityd och därmed 
fått patienten att känna sig ignorerad och förolämpad (Snellman, 2009). Att det 
förekom negativa attityder till patienter med fetma hos sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter visades i Poon och Tarrants (2009) och Waller et al´s., (2012) 
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studier där patienter med fetma tillskrevs sämre egenskaper så som lathet. Det 
motsades däremot i Brown et al´s., (2007) studie där drygt hälften av 
sjuksköterskorna tyckte att patienter med fetma inte var latare än andra patienter. 
Även här visar således forskningen på något olika resultat och förklaringen kan vara 
att en okunskap om orsaker till fetma, gör att slutsatser dras som gör att den 
patientgruppen förknippas med negativa egenskaper. 
 
När det gällde vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter med fetma ansåg 
sjuksköterskorna i Nolan et als., (2012) studie att patienter med fetma inte 
prioriterades på respektive arbetsplatser och att ämnet fetma inte diskuterades. Det 
framkom i Phillips et als., (2013) studie att relationen mellan patienter med fetma och 
sjuksköterskor kunde äventyras om inte sjuksköterskan kunde diskutera ämnet fetma 
relaterat till patientens hälsoproblem (ibid). Detta kan möjligen tolkas som att 
sjuksköterskorna genom att undvika en diskussion också ville undvika en vidare 
stigmatisering av patienter med fetma.  
 
Sjuksköterskor i sin profession bör arbeta för jämlikhet när det gäller resurser av 
hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), då hen befinner sig i ett 
större samhällssamanhang med direkt påverkan från samhället. En följd av det 
samhällssammanhanget är de riktlinjer och de arbetssätt som samhället har fastslagit 
att hälso- och sjukvård ska följa, vilket i sin tur påverkar hur omvårdnadskvalitet 
kommer se ut.  
 
Tillgång till god vård och rätten som patient till ett värdigt bemötande är alla 
individers rättighet (Friberg & Öhlen, 2014), vilket innebär att sjuksköterskan ska visa 
en god attityd till varje patient oavsett egenskaper. Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) verkar för goda kontakter till patienten, vilket är en central del i 
omvårdnaden och som baseras på sjuksköterskans förhållningssätt. Hälso- och 
sjukvårdslagen (1996/97:60) lägger vikten vid att ingen ska värderas och vårdas efter 
sina egenskaper. Det står i Förenta Nationerna (2014) att alla människors har rätt 
oavsett kön, ålder, etnicitet och religion att behandlas lika utan diskriminering och att 
varje enskild människa har rätt till god hälsa, något sjuksköterskor bör följa i varje 
omvårdnadssituation (ibid).  
 
I samhället i stort finns det vissa aspekter som påverkar hur individer ser på vad som 
är hälsa och vad som är ohälsa, men även att människor präglar och präglas av den 
livsvärld och kultur hen befinner sig i. Kultur kan därmed förklaras med den livsvärld 
vi lever och verkar i (Eriksson, 1988, & Fioretos et al., 2013). Baserat på vilken 
människosyn sjuksköterskan har, resulterar i vilken attityd hen har i mötet med 
patienten menar Fioretos et al., (2013). Vidare betonas att hur sjuksköterskan tolkar in 
och katigoriserar patienter kan liknas vid att sortera in omvärlden i olika fack. Olika 
områden så som; kön, ålder och samhällsklass hamnar i olika fack och i varje fack 
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läggs olika egenskaper in. Beroende på var sjuksköterskan bor och i vilken historisk 
såväl som kulturell kontext hen befinner dig i, avgör i vilket fack patienten hamnar. 
Om sjuksköterskor i sin profession överför det sorterandet på patienten, kommer det 
att begränsa kännedomen om patienten och dennes hälsobild. Ändå sker detta 
sorterandet ständigt i vårdmötet mellan sjuksköterskor och patienter (ibid).   
   För att som sjuksköterska kunna upprätthålla en god kommunikation till patienter 
med fetma menar Brown & Thompson (2007) att det krävs kunskap om att samhällets 
normer och värderingar kan leda till en dömande inställning till patienter med fetma 
och att det kan resultera i fördomsfulla attityder. Sjuksköterskorna i studien uppgav 
att de hade insikt om att kultur, miljö och ekonomi påverkade patienters livsstil (ibid). 
Det framkom även att sjuksköterskorna hade förståelse för att samhällsnormer 
påverkade patienters val av livsstil, däremot diskuterades inte hur samhällsnormerna 
påverkade sjuksköterskornas attityder. Det skulle kunna härledas till att de 
samhällsideal som finns idag då du ska träna rätt, äta rätt och visa upp dig i sociala 
medier, allt för att visa att man lyckats, kan ha påverkan på vilken attityd 
sjuksköterskan kommer att visa till patienten med fetma.  
 
Hur bra kvaliteten på omvårdnaden blir avgörs av varje sjuksköterskas kompetens 
menar Svensk Sjuksköterskeförening (2014), men även hur sjuksköterskan bemöter 
patienten och på vilket sätt omvårdnaden utförs. Kompetens kan erhållas genom 
erfarenhet och det visade sig när sjuksköterskor hade daglig kontakt med patienter 
med fetma så visade de en positivare attityd till den patientgruppen, jämfört med de 
sjuksköterskor som vårdade patienter med fetma endast en gång i månaden (Drake et 
al., 2008). Ändå uppgav de sjuksköterskor med negativ attityd att de kände sig 
bekväma med att vårda den patientgruppen (ibid). Detsamma gällde för 
sjuksköterskorna i Brown et al´s., (2007) studie, vilka kände sig tillfreds med att 
vårda patienter med fetma. Sjuksköterskorna i studien av Poon och Tarrant (2009) 
uppgav däremot att de kände sig äcklade och obekväma med att vårda den 
patientgruppen. I denna studie uppgavs dock inte med vilken kontinuitet som 
sjuksköterskor vårdade patienter med fetma. Detta tycks annars delvis avgöra om 
sjuksköterskan kom att visa en positiv attityd till patienten i vårdsituationen eller inte. 
Att det framkom den här sortens känslor till patienter med fetma var unikt i resultatet 
och det skulle kunna bero på att den vetenskapliga artikeln var från en annan kultur, 
Asien. Att studien gjordes i Kina där kulturen skiljer sig åt från industriländernas, kan 
vara en förklaring till varför det förekom mer dömande attityder i den studien. 
Ytterligare en förklaring till skillnaden i resultatet kan vara att fetma inte är lika 
vanligt i Asien som i industriländerna, vilket kan var brist på erfarenhet av att vårda 
patienter med fetma och därmed resultera i en mer dömande attityd till den 
patientgruppen.  
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Konklusion  
 
Resultatet visade att det förekom negativa attityder till patienter med fetma hos både 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Resultatet visar på att det var relativt svårt 
att se tydliga orsaker till vad som påverkade sjuksköterskors och 
sjuksköterskestudenters attityder till patienter med fetma, då forskningen inte var fullt 
enig i alla sina förklaringsmodeller. Vissa faktorer som påverkade attityden var mer 
framträdande än andra så som; erfarenheter, kunskaper, eget BMI och ålder. 

Vilken attityd sjuksköterskorna visade till patienter med fetma, var beroende av 
längden på arbetslivserfarenhet, i vilken utsträckning hen hade kunskap om fetma och 
hur ofta hen hade kontakt med denna patientgrupp. Det visade sig att beroende på 
vilken vidarutbildning sjuksköterstudenter valde, inverkade det antingen negativt eller 
positivt på attityden till patienter med fetma. Sjuksköterskans egna fördomar och egen 
inställning till fetma visade sig också ha betydelse för vilken attityd hen kom att visa. 
Vidare framkom det att kunskap hos sjuksköterskan om att samhällets normer och 
värderingar kan påverka hens attityder till patienter med fetma, var viktig för att 
förhindra fördomsfulla attityder. Det fanns en överhängande rädsla hos sjuksköterskor 
att visa en dömande attityd till patienter med fetma och det framkom att ovanan att 
prata om fetma sjuksköterskekollegor emellan kunde inverka negativt på attityden till 
patienter med fetma.  

Sjuksköterskornas egen vikt visade sig påverka attityden till patienter med fetma, men 
även erfarenhet hos sjuksköterskorna av att själva ha gått ned i vikt. Viktminskning 
hos sjuksköterskorna själva visade sig påverka dem att bli mer empatiska till denna 
patientgrupp. Äldre sjuksköterskor visade överlag positivare attityder till patienter 
med fetma än yngre sjuksköterskor. 
 

Implikation 
  
Det framkom att utbildning och erfarenhet hade betydelse för sjuksköterskan för 
vilken attityd hen kom att visa patienter med fetma. Det är av vikt att 
vårdverksamheten är medveten om att negativa attityder till patienter med fetma 
förekommer hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, vilket resulterar i sämre 
kvalité på omvårdnaden för denna patientgrupp. Att vårdverksamheten tar det i 
beaktande att det existerar negativa attityder till patienter med fetma hos både 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, är av största vikt då denna patientgrupp 
kommer att öka och fortsatt ökar. Därmed borde medvetenheten om behovet av ett 
utökat utbildningsprogram under sjuksköterskeutbildningen angående fetma utgöra en 
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prioritet inom vårdverksamheten. Det framkom att det fanns en skillnad i attityder till 
patienter med fetma mellan olika utbildningar, därför finns det ett intresse i att forska 
kring orsaker till attityder hos sjuksköterskestudenter och hur interdisciplinära 
kursmoment skulle kunna förbättra attityder mot den ökande patientgruppen med 
fetma och därmed förbättra kvalitén på omvårdnaden. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl PubMed 

Attityder till fetma Attitudes to obesity Attitudes to obestity 

Attityder Attitudes,  Attitude* Attitudes,  Attitude* 

Sjuksköterska Nurse*,  Nurses,  Nurses*,  Nurses 

Fetma Obesity Obesity 

Patient Patients,  Patient* Patients,  Patients* 

Omvårdnad Nursing Nursing 

I 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar Lästa abstrakt Granskade 

artiklar 
Resultat 
artiklar 

141102 Cinahl 

(Obesity AND Patient* AND Nurse* 
AND Attitude* AND nursing NOT 
child*) [MeSH Terms]. 
Limits: English, Published 2006-2014, 
Peer reviewed, Research Article. 28 12 (3 dubletter) 2 1 

141029 PubMed 

(Obesity AND Patients AND Nurses 
AND Attitudes) [MeSH Terms]. 
Limits: Absract, Full text, Free full text, 
Published 2006-2014, English, Review, 
Clinical trial. 49 24 (3 dubbletter) 4  3 

141021 Cinahl 

(Obesity AND Patients AND Nurses 
AND Attitudes) [MeSH Terms].  
Limits: Published 2006-2014, English, 
Peer Reviewed, Research Article. 17 8 (3 dubbletter) 3 2 

141017 Cinahl 

(MH “Attitudes to obesity”) AND 
Nurse* [MeSH Terms].Limits: Published 
2006-2014, English, Peer Reviewed, 
Research article. 9  7 5 5 

I 

 



BILAGA C  

Tabell 1: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

Referens Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins, L., & Thompson, J. (2007). Managment of obesity in 
primary care: nurses´practices, belifs and attitudes. Journal of Advanced Nursing, 59(4), 329-341. 
doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04297.x  

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka mönster mellan kliniskt arbete, värderingar och attityder hos 
primärvårdssjuksköterskor gällande fetmabehandling. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod  
Design: Korrelationsstudie 
Urval: 564 vårdpersonal som arbetade på fyra olika primärvårdsenheter i norra England mellan 
April och Maj 2006, 298 distriktsjuksköterskor, 147 sjuksköterskor och 119 övrig vårdpersonal.  
Datainsamling: Enkätundersökning som byggde på tidigare forskning av sjuksköterskors attityder 
till fetma samt patienters upplevelser. Även två rådgivande grupper fanns som träffade under två 
månader. En pilotstudie gjordes på 32 sjuksköterskor. Enkäten bestod av fem strukturerade frågor 
som innefattade attityder till fetma, orsaker till fetma, utbildningsmöjligheter, demografiska frågor 
och klinisk bedömning.   
Dataanalys: De övergripande kliniska nivåerna mättes genom formativa index. En 5-peka 
Likertskala användes för svaren i enkäten. Faktoranalysen Principal Axis Facto användes för att 
identifiera undergrupper av faktor. För att beräkna skalor användes Cronbachs A. 
Etiska aspekter: Forskningen är godkänd av en etisk kommitté.  
Bortfall: 166, men ingen påverkan på resultatet.  
 

Slutsats Resultatet visar att hälften av sjuksköterskorna ansåg att en person med fetma har hälsoproblem på 
grund av sin fetma. Hos cirka häften av sjuksköterskorna framkom det att deras attityd till 
patienter med fetma var att de inte var motiverade till att ändra sin livsstil, men kände ändå empati 
för dem. Hälften av sjuksköterskorna ansåg att fetma hos patienten berodde på brist på personlig 
kontroll. 60 % av sjuksköterskorna ansåg inte att patienter med fetma var latare än andra. Mycket 
få av sjuksköterskorna kände avsky för patienter med fetma. Sjuksköterskor med högre BMI var 
mindre benägna att ha negativa uppfattningar om fetma. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
98 %  

II 

 



BILAGA C  

 
 
Artikel 2 

 

Referens Brown, I., & Thompson, J. (2007). Primary care nurses’ attitudes, beliefs and own body size in 
relation to obesity management. Journal of Advanced Nursing, 60, 535–543. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2007.04450.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka primärvårdssjuksköterskors attityder, övertygelser och 
uppfattningar om den egna kroppsstorleken i förhållandet till att ge patienterna råd om övervikt. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ studie 
Design: Utforskande studie. 
Urval: Respondenterna stratifierades och en lista med 48 primärvårdsjuksköterskor gjordes. Av de 
48 valdes 15 primärvårdssjuksköterskor ut som hade markant olika kroppsstorlek. Alla deltagare 
var kvinnliga sjuksköterskor med lång erfarenhet. 
Datainsamling: En intervjuguide utarbetades och förtestades. Intervjuerna utfördes på 
sjuksköterskornas arbetsplats och intervjuerna spelades in. 
Dataanalys: Intervjuerna transkriberades ordagrant och eventuella ledtrådar till respondenternas 
identitet togs bort från utskriften. QSR NVIVO användes för att underlätta hanteringen av data. 
Alla intervjuer kodades och datadisplay och sammanfattande verktyg användes för att underlätta 
analysen. 
Etiska aspekter: Etiskt godkänd. 
Bortfall: Redovisades inte 

Slutsats Känsligheten till patienter med fetma uppkom främst från uppfattningar om fetma som en 
stigmatiserad tillstånd för vilket samhälle dömer individer negativt, och från en medvetenhet om 
negativ psykologisk och hälsoeffekter av övervikt.  Viktigt att upprätthålla en bra kommunikation 
med patienten i detta sammanhang av medvetenhet om negativ socialt tryck.  Särskild vikt var 
placeras på empati och en individualiserad, icke-dömande tillvägagångssätt. Deltagare ville 
distansera sig från en förenklad eller dömande positioner. Komplex rad bredare faktorer sågs ha 
mer eller mindre inflytande i orsakar fetma. Deltagarna visade en medvetenhet om bredare 
miljömässiga, kulturella och ekonomiska faktorer som kan påverka äta och fysisk aktivitet 
mönster. Det fanns också medvetenhet om hur familjen och personliga förhållanden påverkar val 
av livsstil.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
87 % 

III 
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 Artikel 3 

 

 

Referens Drake, D., Baker, G., Engelke, M., McAuliffe, M., Pokorny, M., Swanson, M., Waters, W., 
Watkins, F., & Rose, M. (2008). Challenges in caring for the morbidly obese: differences by 
practice setting. Southern Online Journal Of Nursing Research.8(3) 
 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva och se vilka utmaningarna sjuksköterskor ställdes inför på 
olika vårdinrättningar för att ge omvårdnad till patienter med sjuklig fetma, för att kunna 
tillhandahålla patienter med sjuklig fetma så god omvårdnad som möjligt. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Undersökande enkätstudie. 
Urval: Cirka 160 sjuksköterskor som var medlemar i NABN och 240 sjuksköterskor inom 
öppenvård, primärvård och kommunen valdes ut, som hade regelbunden kontakt med sjukligt 
överviktiga patienter 
Datainsamling: Frågeformuläret som användes var utformat av Bariatrisk Omvårdnads 
Consortium, vilket byggde på resultat från en tidigare studie. Enkäten gicks igenom av en liten 
grupp sjuksköterskor för att granska enkätens relevans, innehållets giltighet och estetik. Fyra 
sjuksköterskor pilottested frågeformuläret, lämnade feedback på frågorna och gav ett övergripande 
utlåtande om innehållets tydlighet. Totalt delades cirka 400 enkäter ut antingen genom 
sjuksköterskornas chefer eller genom United States Postal Service. 
Dataanalys: Statistiska analyser utfördes med hjälp av SPSS 13,0 programpaket. Variabler 
beskrevs med hjälp av procentsatser, hjälpmedel, och standardavvikelser. Jämförelser gjordes med 
hjälp av en enkelriktad variansanalys för jämförelser av faktor betyg, och chi-square för 
frekvensräkning. Ett p-värde av 0,05 användes för att fastställa statistisk signifikans. 
Etiska aspekter: Redovidades inte. 
Bortfall: Redovisades inte. 

Slutsats I studien ansåg 57% av sjuksköterskorna att det var glädjande att vårda patienter med  sjuklig 
fetma. Av de sjuksköterskor som hade daglig kontakt med patienter med sjuklig fetma, kände 57 
% glädje, av de sjuksköterskor som hade kontakt med en patient med fetma en gång i veckan 
kände 46% glädje och av de sjuksköterskor som träffade en patient med fetma en gång i månaden 
kände 30% glädje. När sjuksköterskona fick frågan vad som hindrade en god omvårdnad till 
patienter med sjuklig fetma, tyckte 51% av kommunsjuksköterskorna att det största hindret var 
patientens personlighet. Jämfört med sjuksköterskor som arbetade på avdelningar och inom 
öppenvård där det framkom att sjuksköterskornas egna attityder och avsaknad av personal var det 
största hindret för en god omvårdnad 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
84 % 

IV 
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Artikel 4 

Referens Nolan, C., Deehan, A., Wylie, A., & Jones, R. (2012). Practice nurses and obesity: professional 
and practice-based factors affecting role adequacy and role legitimacy. Primary Health Care 
Rerearch & Development. 13, 353-363. doi:10.1017s1463423612000059 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att analysera och granska yrkes- och praktikbaserade faktorer som påverkar 
sjuksköterskerollens legitimitet och tillräcklighet i praxis i att hantera överviktiga patienter. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ studie 
Design: Semistrukturerade intervjuer. 
Urval: 46 praktiserande sjuksköterskor från 19 olika vårdinrättningar blev inbjudna via brev och 
kontaktades via telefon. Av de 46 inbjudna sjuksköterskorna antog 22 inbjudan att delta. 21 av 
deltagarna var kvinnor och en man deltog. Intervjuerna som gjordes ansikte mot tog mellan 36 till 
69 minuter. 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer via telefon och personligen. 
Dataanalys: Frågeformuläret var utformat att passa sjuksköterskor. Intervjuaren använde öppna 
frågor. Intervjun spelades in och skrevs ned. Slumpmässigt valda frågor lästes upp och kodades av 
en annan medverkande forskare. Kodningen gicks igenom efteråt av de två forskarna för att hitta 
inledande teman. 
Etiska aspekter: Godkänd av en etisk kommitté.  
Bortfall: Redovisades inte. 

Slutsats De flesta av sjuksköterskorna menade att fetma hos patienterna inte prioriterades som en viktig 
fråga på deras arbetsplats och att det sällan pratades om ämnet som sådant. Många av 
sjuksköteskorna ansåg att de hade kommunikationsförmågan att vägleda patienter med fetma, men 
att de inte trodde att de skulle kunna påverka till en viktminskning. Några saker som 
sjuksköterskorna trodde låg utanför deras kontroll att kunna påverka patienter med fetma och som 
skull hindra en viktreducering var att patienten saknade motivation, förnekande och patientens 
omständigheter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
86 % 
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Referens Phillips, K., Wood, F., & Kinnersley, P. (2013). Tackling obesity: the challenge of obesity 
management for practice nurses in primary care. Oxford Journals Family Practice, 31(1), 51-59. 
doi: 10.1093/fampra/cmt054. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor åsikter och erfarenheter av fetma inom 
primärvården. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod. 
Design: Semistrukturerade intervjuer. 
Urval: Alla sjuksköterskor som arbetade på de vårdcentraler och sjukhus inom ett visst område 
blev erbjudna att delta i studien, de 18 sjuksköterskorna som var intresserade av att delta fick ett 
mail.  
Datainsamling: Intervjuer genomfördes efter ett intervjuschema som forskare utformat efter 
diskussioner inom gruppen och litteraturstudier.  
Dataanalys: Intervjuerna som hade spelats in, transkriberades och kodades sedan under flera olika 
teman. Därefter analyserades insamlad data med hjälp av NVivo.  
Etiska aspekter: Godkänd av en etisk kommitté. 
Bortfall: Redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visar att majoriteten av sjuksköterskorna i studien ansåg att behovet av en nära relation 
till patienterna var viktigt för att få möjlighet att diskutera aspekter kring fetma. Sjuksköterskorna 
var rädda för att stigmatisera patienter med fetma och på så vis äventyra relationen. Patienten 
behöver också känna att sjuksköterskorna är ärliga och öppna. Många av sjuksköterskorna trodde 
att relationen kunde äventyras om de inte kunde knyta fetma till problemet patienten sökte för. 
Sjuksköterskorna rapporterade också att de använde sina egna erfarenheter av viktminskning för 
att visa empati och förståelse.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II 
79 % 
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Referens Poon, M., & Tarrant, M. (2009). Obesity: attitudes of undergraduate student nurses and registered 
nurses. Journal Of Clinical Nursing, 18(16), 2355-2365. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02709.x 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskestudenter och sjuksköterskors attityder till 
överviktiga och feta patienter, och attityder till omvårdnaden om patienter med fetma. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: 352 heltidsstuderande sjuksköterskestudenter och 199 sjuksköterskor från Hong-Kong i 
Kina. 
Datainsamling: Enkäter i form av självadministrerade frågeformulär. 
Dataanalys: Beskrivande statistik såsom centralmått för intervallnivå variabler och 
frekvensfördelning för diskreta variabler användes för att analysera svaren på alla enkätfrågor. 
Statistisk analys utfördes för att bedöma samband mellan respondenternas yrkesställning  
kön och personliga BMI och deras attityder. Medelvärden jämfördes med hjälp av Students t-test 
för oberoende grupper (två-tailed). All dataanalys utfördes med användning av STATA. 
Etiska aspekter: Etiskt godkänd. 
Bortfall: Inget bortfall redovisades 

Slutsats Resultaten av denna studie visar att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har negativa 
uppfattningar om fetma och att de tillskriver feta människor sämre egenskaper. Registrerade 
sjuksköterskor hade signifikant högre nivåer av fettfobi och mer negativa attityder än vad 
sjuksköterskeeleverna hade. Majoriteten av Deltagarna uppfattade att feta människor tyckte om 
mat, överkonsumerade mat och att de var formlösa, långsamma och oattraktiva. De flesta i studien 
känner sig obekväma med att vårda feta människor, de känner sig äcklade och otåliga. Ändå var 
det många av sjuksköterskorna som kände empati för patienter med fetma och uppfattade inte den 
patientgruppen som mer krävande. Det var mer än hälften som inte ville vårda dessa patienter. Det 
var ingen skillnad på attityder mellan män och kvinnor. Männen hade svårare att känna empati för 
feta patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
88 % 
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Referens Sikorski, C., Luppa, M., Glaesmer, H., Brähler, E., König, H-H., & Riedel-Heller, S-G. (2013). 
Attitudes of health care professionals towards female obese patients. The European Journal of 
Obesity, 6, 512-22. doi: 10.1159/000356692.  
 

Land  
Databas 

Tyskland 
PubMed 

Syfte Inställningen hos sjukvårdspersonalen har många gånger rapporterats vara en huvudsaklig källa 
till stigmatisering, däremot har studier som jämför olika yrken inom sjukvårdspersonalen saknats, 
vilket denna studie vill klargöra.  Denna studie möjliggör en direkt jämförelse av stigmatiserade 
attityder hos olika grupper av vårdpersonal så som sjuksköterskor och deras arbetssituationer.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Tvärsnittsstudie. 
Urval: Sjukvårdspersonal från olika avdelningar på ett stort tyskt sjukhus, så som läkare, 
sjuksköterskor och terapeuter valdes ut.   
Datainsamling: Enkäter delades ut vid arbetsplatsmöten på olika vårdavdelningar på ett stort tyskt 
sjukhus. Totalt 1739 enkäterna delades ut åtföljda av returkuvert och av dessa återsändes 682. 
Dataanalys: Linjära regressionsmodeller användes och multivariata regressionsanalyser 
genomfördes.  Envägs ANOVA användes. En post hoc-effektanalys gjordes. Alla analyser 
utfördes med hjälp STATA 12. 
Etiska aspekter: Etiskt godkänd. 
Bortfall: Redovisades inte. 

Slutsats Mer än 99% av alla svarande beskriver negativa egenskaper till den 42-åriga kvinnan med fetma 
som finns med som exempel i frågeformulären. Jämfört med läkare, terapeuter och annan 
sjukvårdspersonal indikerade testresultatet på att sjuksköterskor hade en mer positiv syn på 
patienter med fetma än de övriga respondenterna.  Sjuksköterskorna var eniga då de ansåg att 
biomedicinska orsaker till fetma och större erfarenhet hos sjuksköterskorna var associerad med 
lägre stigmatiserande attityder. Högre ålder, högre BMI var associerad med en högre nivå av 
stigmatiserande attityder. Respondenter med mer arbetslivserfarenhet visade mindre negativa 
åsikter mot patienter med fetma än vårdpersonal som var mindre erfarna. Att tillskriva personligt 
ansvar till patienter med fetma, visade på högre stigmatiserade attityder hos alla respondenter. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad: I 
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Referens  Swift, J A., Hanlon, S., El-Redy, L., Puhl, R M., & Glazebrook, C. (2012). Weight bias among 
UK trainee dietitians, doctors, nurses and nutritionists. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 
26, 395-402: doi: 10.1111/jhn.12019 
 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Chinal 

Syfte Syftet med studien var att undersöka omfattningen av fördomar mot övervikt hos vårdpersonal 
(sjuksköterskor, läkare och dietister) i Storbritannien och att undersöka vilka faktorer som ligger 
bakom dessa fördomar. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantiativ metod 
Design: Tvärsnittsstudie.  
Urval: 2286 studenter registrerade på fem utvalda specialistkurser på universitetet i Nottingham. 
Av dessa studenter var det 1409 som deltog på lektioner mellan oktober-december 2010 fick 
erbjudandet att delta, 1130 av de valde att delta.  
Datainsamling: Frågeformulär som bestod av tre delar, demografiska frågor, egna attityden till 
människor med övervikt och förkunskaper om personer med övervikt skedde under ett utvalt 
undervisningstillfälle (obligatoriskt) för varje årsgrupp i varje kurs. 
Dataanalysen: Datainmatningen gjordes av tre medlemmar i forskningslaget. Slumpmässigt 
valdes 10% av varje informants svar ut för att avslöja felfrekvenser. Dataanalysen gjordes med 
SPSS. Kolmogorov-Smirnov test användes för att bedöma variabler och en tre-stegs hirarkisk 
metod användes för att se variationerna. 
Etiska aspekter: Etiskt godkänd.  
Bortfall: Redovisas inte. 

Slutsats Resultatet i studien visade att övervägande del av studenterna haft tidigare kontakt med personer 
med fetma och de studenter som var registrerade på kursen för sjuksköterskor trodde att fetma var 
utanför den enskilda personens kontroll medan studenter på kurserna medicin, omvårdnad, kost 
och dietik trodde att alla var ansvariga för sin egen fetma. Endast 1,4 % av informanterna kunde 
uttrycka neutral eller positiv attityd till fetma och även då visade sjuksköterskestudenterna de 
lägre poängen. 10,5% visade höga nivåer av negativa attityder till fetma. De informanterna med 
högt BMI hade lägre fobi mot fett och en starkare uppfattning av att det var utanför personens 
kontroll. Dessa fanns främst på kursen för omvårdnad. Resultatet visar att det finns oacceptabla 
nivåer av fördomar mot fetma bland sjuksköterske-, läkare- kost-, omvårdnad och 
dietiststuderande även om det fanns färre fördomar i de kurserna för sjuksköterskor.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
89 % 
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Referens Waller, T., Lampman, C., & Lupfer-Johnson. (2012). Assessing bias against overweight 
individuals among nursing and psychology students: an implicit association test. Journal of 
Clinical Nursing, 21, 3504-3512. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04226.x. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien vara att bestämma de underförstådda, omedvetna attityder hos sjuksköterske- 
och psykologistuderande till individer med överviktig medicinska och ickemedicinska 
sammanhang.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod. 
Design: En experimentell design. 
Urval: Urvalet bestod av 45 studenter på universitetet i Alaska i USA, dessa bestod av två grupper. 
Den första gruppen bestod av sjuksköterskestudenter och den andra gruppen av 
psykologistudenter.  
Datainsamling: För att mäta deltagarnas attityder användes IAT tillsammans med Superlab 4,0. 
IAT är användbar för mätning av fördomar till etnicitet, ålder, kön och en mängd andra variabler 
Undersökningen utfördes på datorer där de på 48 påståenden (24 negativa och 24 positiva) och 
bilder fick trycka på en blå eller en gul knapp.  
Dataanalys: Analysen gjordes genom t-test för att se skillnaderna i svaren, även mätmetoden 
ANOVA användes. 
Etiska aspekter: Saknas.  
Bortfall: Redovisades inte 

Slutsats Resultatet visar att informanterna snabbare kopplade samman de positiva egenskaperna med 
normalviktiga individer och negativa egenskaper med individer med övervikt. Informanterna tog 
längre tid på sig när de kopplade negativa egenskaper med normalviktiga individer och positiva 
egenskaper individer med övervikt. Deltagarna hade lättare att sätta positiva ord på personer med 
normalvikt/undervikt och lättare att sätta negativa ord på personer med övervikt/fetma. Resultatet 
visar att som forskarna förutspått så är det svårt att associera positiva egenskaper med personer 
med övervikt. Det visade sig också att sjuksköterskestudenter hade samma attityder som 
psykologistudenter, forskarna själva trodde sjuksköterskorna skulle ha en positivare attityd. 
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Referens Watson, L., Oberle, K., & Deutscher, D. (2008). Development and psychometric testing of the 
Nurses' Attitudes Toward Obesity and Obese Patients (NATOOPS) Scale. Research In Nursing & 
Health, 31(6), 586-593.   

 
Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Denna metodstudie syftar till att utveckla och testa ett instrument för att kunna mäta 
sjuksköterskors attityder till feta och överviktiga vuxna patienter.  
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Metodstudie med tvärsnittsstudie. 
Urval: Från en databas med 28000 sjuksköterskor valdes 1400 sjuksköterskor slumpvis ut med 
hjälp av ett datorprogram, för att delta i studien. Respondenterna var övervägande kvinnor 
(95,5%) och varierade i åldrarna från 23 till 71 år, med en genomsnittsålder på 42 år. 
Respondenterna som arbetat som sjuksköterska mellan 10 och 35 år var 64,2%, därmed var 
erfarenheten hos flertalet respondenter hög.  
Datainsamling: Frågeformulär skickades ut via post. I varje kuvert ingick ett informationsblad, 
NATOOPS enkäten och ett frankerat och adresserat svarskuvert som returnerades anonymt. 
Dataanalys: Data samlades in i ett dataregister och analyseras med hjälp av statistikpaketet för 
social Sciences (SPSS version 14). Faktoranalys och oberoende t-test användes. Cronbachs alpha 
beräknades. 
Etiska aspekter: Etiskt godkänd. 
Bortfall: Redovisades inte. 

Slutsats Vid jämförelse av två sjusköterskegrupper, en normal/underviktig sjuksköterskegrupp och en 
överviktig/fet sjuksköterskegrupp framkom det att inom tre av fem områden hade den lägre 
viktklassen mer negativa attityder mot överviktiga/feta patienter. De fem områdena bestod av:1 
Reaktioner till patienter med fetma; 2 Egenskaper hos patienter med fetma; 3 Bidragande faktorer 
till fetma; 4 Typiska egenskaper hos patienter med fetma; 5 Stöd till patienter med fetma. De tre 
områden som skilde sig åt var ett, tre och fyra.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 
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Referens Wise, F-M., Harris, D-W, & Olver, J-H. (2013). Attitudes to obesity among rehabilitation health 
professionals in Australia. Journal of allied health, 43(3), 162-168.  
 Land  

Databas 
Australien  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka attityder och värderingar hos sjukvårdspersonal som arbetar 
med rehabilitering.   

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod. 
Design: Tvärsnittsstudie. 
Urval: Urvalet bestod av sjukvårdspersonal på fyra olika rehabiliteringsavdelningar både i staden 
och på landet. 584 blev inbjudna och 221 deltog i studien. Ungefär en tredjedel var sjuksköterskor. 
Datainsamling: Informanterna bjöds in via mail med en länk till enkäten med frågor som bestod av 
hur attityder och empati till personer med fetma. Och en del som innehöll demografiska frågor så 
som ålder, kön, arbetslivserfarenhet och profession. Analysen gjordes med hjälp av; Fat Phobia 
scale, Modified Belifs About Obese People Scale och Modified Toronto Empathy Questionnaire. 
Dataanalys: För att se samband användes Pearsons korrelationsanalys och för att jämföra mellan 
professionerna användes t-test och chi2-test. All data analyserades med hjälp av PASW (SPSS) 
version 20.0. 
Etiska aspekter: Etiskt godkänd. 
Bortfall: Redovisas inte. 

 Slutsats Resultatet i studien visade att sjukvårdspersonal under 40 hade sämre attityd till fetma. 
Sjuksköterskor hade positivare attityder till fetma än psykologer. Det fanns ingen skillnad mellan 
könen men kvinnorna i studien visade mer empati. De i personalen som hade en normalvikt själv 
hade mer negativ attityd till fetma. Studien visar att de yngre i personalen ansåg att varje person 
hade ett eget ansvar över sin fetma och därmed en sämre attityd.  
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