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Abstrakt 

Syftet var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva attityder som vårdpersonal anser sig ha i 

bemötandet av patienter med övervikt, samt hur patienter med övervikt upplever 

vårdpersonals attityder och bemötande.  

Bakgrund: Övervikt har ökat i samhället och blivit ett folkhälsoproblem och en tilltagande 

epidemi. Stora krav ställs därmed på vårdpersonalens bemötande och attityder till patienter 

med övervikt för att motverka negativa upplevelser av vården. 

Metod: Vetenskapliga artiklar söktes i PsycINFO och Medline via Pubmed, samt en manuell 

sökning. 17 artiklar som publicerats mellan åren 2000-2007 valdes ut för sammanfattning, 

granskning och analysering.  

Huvudresultat: Negativa attityder till patienter med övervikt fanns bland vårdpersonalen och 

svårigheter upplevdes i bemötandet av rädsla för att förolämpa. Dessutom saknades en tilltro 

till patientens egen förmåga. Patienter med övervikt upplevde att det fanns negativa attityder 

mot övervikt, detta anses bero på att vårdpersonalen saknar entusiasm och motivation. Trots 

dessa negativa attityder och bemötande visar resultatet att det finns både vårdpersonal och 

patienter som upplever vården och mötet som positivt.  

Slutsats: Fördomar om övervikt måste förhindras och patienter med övervikt ska inte 

behandlas nedlåtande eller intolerant. Vårdpersonalens kunskap ansågs vara bristfällig både 

av dem själva och av patienter med övervikt. 
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Abstract 

The aim of this study was to describe health care personnels’ attitudes towards adult 

overweight or obese patients, and to describe how these patients experience such attitudes. 

Objective: Overweight has increased in the society and therefore become a public health 

problem. Health care personnel plays a key role in providing support and care to patients who 

are obese, thus attitudes regarding overweighted patients need to be considered to obstruct 

negative experience of health care among patients. 

Methods: Scientific articles were searched in PsycINFO and Medline via Pubmed. A manual 

search was also carried out and a total of 17 articles, published between the years 2000 and 

2007, were included for review. 

Findings: Negative attitudes towards overweighted patients exist among health care 

personnel and difficulties were experienced in the encounter related to the fear of offending 

the patient. In addition, health care personnel had no trust in the patient’s own ability. Patients 

who are overweight felt that there were negative attitudes towards overweight; this was 

attributed to health care personnels’ lack of enthusiasm and motivation. Despite these 

negative attitudes, the findings showed that health care personnel and patients in some cases 

experience both health care and the encounter positively. 

Conclusion: Existing prejudice against overweight must be prevented and patients who are 

overweight shuld not be treated intolerant. Both health care personnel and patients with 

overweight considered that knowledge about overweight were lacking among health care 

personnel. 
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1. Inledning 
 

1.1 Övervikt - ett folkhälsoproblem 

World Health Organisation, WHO, beskriver övervikt (obesitas) som ett av de allvarligaste 

förbisedda folkhälsoproblemen och en tilltagande epidemi. Nya levnadsvanor så som stress, 

förändrade matvanor, mindre motion och ärftlighet är några viktiga faktorer till problemet 

övervikt (1). Paradoxen på detta problem är att i stora delar av världen svälter befolkningen 

medan I-ländernas befolkning blir allt mer överviktig (2).   

     

I Sverige lider ca 8 % av befolkningen av fetma, jämfört med övriga världen är detta en 

relativt låg siffra. Trots låg förekomst har andelen personer med övervikt fördubblats de 

senaste två decennierna (3). En faktor som har stor betydelse för övervikt är för stort 

energiintag i förhållande till låg förbrukning och minskad fysisk aktivitet. Därmed byggs ett 

överskott i kroppen upp och lagras in i fettcellerna. Herediteten har stor betydelse, då gener 

som sparar energi har lättare med inlagringen av fett, 40-50 % av all fetma beror på genetiska 

faktorer (4). 

 

I en studie av Perez- Lopez från 2001 studeras olika attityder angående stereotyper i samhället 

t.ex. homosexualitet, rasism och personer med övervikt. Attityder mot personer med övervikt 

är negativa och stereotypa. Dessa attityder är accepterade och tolererade av samhället (5). 

 

I vården är det viktigt att inte generalisera och sätta in människor i olika fack beroende på hur 

personen är och hur de ser ut (6). Vårdpersonalen ska uttrycka tillit, trygghet och kunna leva 

sig in i patientens värld och verklighet för att uppnå optimal situation för bemötande (7).  

 

1.2 Definition av övervikt 

Övervikt kan mätas på ett flertal olika sätt, midja/höftkvot (8), midjemått i centimeter (4) samt 

mätning av Body Mass Index, BMI (3). Midja/höftkvot mäts runt midjans smalaste del och 

höftens bredaste del, måtten divideras. Kvoten bör vara <1 för män och <0,85 för kvinnor (8). 

Midjemått mäts i stående efter utandning mellan 12: e revbenet och höftbenskammen. Måttet 

bör vara <102 cm för män och <88 cm för kvinnor (4). BMI är ett mätvärde som beskriver 

förhållandet mellan vikt och längd. BMI räknas ut på följande sätt: Kroppsvikten i kilo 

dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat (3). Till normalvikt räknas ett BMI mellan 18,5 
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och 25. Till övervikt räknas ett BMI mellan 25 och 30. Till kraftig övervikt eller fetma räknas 

BMI över 30 (3, 8). BMI är ett av de instrument som används inom vården trots att det inte 

ger en korrekt bild av fetman då ingen hänsyn tas till muskelmassa eller hur fetman är 

fördelad i kroppen (9). 

 

1.3 Definition av attityder  

En attityd är kroppsställning, kroppshållning, pose eller inställning och ett förhållningssätt. En 

inställning som grundläggs genom erfarenheter. Att vara för eller emot något (10). I konkreta 

situationer framstår attityder som ett spontant uttryck för hur personer fungerar, agerar och 

reagerar i samspel med andra människor (11). 

 

Attityder var, en negativ eller positiv inställning till människor, händelser och åsikter. 

Attityder påverkades av känslor, tidigare upplevelser och händelser. Ett beteende som kunde 

observeras av andra. Samhället har skapat normer och värderingar vilket präglade attityderna.  

 

1.4 Definition av bemötande  

I vården är det av största vikt att alla individer känner sig välbemötta och får förtroende för 

den som ger vård. För att på ett bra sätt kunna bemöta personer med övervikt måste 

vårdpersonalens värdegrund vila på hälso- och sjukvårdens principer om godhet, autonomi 

och rättvisa (12, 13). 

 

Bemötande var, att vårdpersonalen hade förmågan att visa empati, respekt och lyhördhet i 

mötet och kommunikationen med patienten. Detta anser även Kristoffersen med flera och 

definierar begreppet på samma sätt (14). 

 

1.5 Omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteori är vad omvårdnad är och bör vara och definierar omvårdnadens centrala 

begrepp. Det anger riktlinjer för hur omvårdnad ska utföras. En omvårdnadsteori ska hjälpa 

sjuksköterskan att se vilka omvårdnadsmål patienten behöver med fokus på metoder och 

handling. Omvårdnadsteorier utgår ofta från ett helhetsperspektiv och är essentiella för 

professionen (6,15).  

I Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter läggs tonvikten på att 

människan är en unik individ och tar avstånd från generalisering. Generaliseringar utgör 

förenklingar som i sin tur kategoriserar människor in i olika stereotyper eller sätter etiketter på 
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människan. Travelbees teori fokuserar på patienternas upplevelser och att det är patienten som 

står i centrum. Fokus ligger på att hjälpa den sjuke att hantera och uthärda sjukdom och 

lidande samt att finna mening med upplevelserna i sjukdomen. Stor vikt läggs också på 

förebyggande åtgärder och befrämjande av hälsa. Detta menar Travelbee kan uppnås med 

kontakt som byggs upp mellan patient och vårdpersonal där empati, sympati, förståelse och 

ömsesidig kontakt är några av byggstenarna (6).   

 

1.6  Problemområde 

Grunden för utbildning inom omvårdnad baseras på forskning, vilket ska ge en nyanserad bild 

av effekter och var prioriteringar bör läggas. Ett patientnära perspektiv är 

omvårdnadsvetenskapens kärna. Omvårdnadsforskning tillhandahåller kunskaper om 

omhändertagande och stöd för människan i en helhetssyn (7).  

 

Den vetenskapliga synvinkeln till detta problem är att det inte finns tillräckligt med 

information om hur patienter med övervikt ska bemötas för att få en tillfredsställande vård.  

Enligt en tidigare litteraturstudie (16) från 2003, där man studerar patienternas tillfredställelse 

av vården (oavsett diagnos) framkommer att patienterna upplever vårdpersonalen som 

ointresserade och att de inte lyssnar på patienten. Studien visar att patienterna stundtals 

uppfattade att vårdpersonalen var elaka, ironiska och osympatiska. Patienterna vill få mer 

känslomässigt stöd och medkänsla.  

 

Ur en klinisk och medicinsk synvinkel är övervikt ett allt större problem inom sjukvården 

eftersom befolkningen blir allt mer överviktiga och mer resurser måste läggas på 

förebyggande åtgärder och följdsjukdomar. Kunskap om viktnedgång finns, men inte hur 

detta ska förmedlas för att uppnå en god effekt. Detta ställer stora krav på vårdpersonalen i 

fråga om bemötande och attityder.  

 

Hälsa för alla är ett begrepp som måste praktiseras oavsett vilken sjukdom och oberoende av 

patientens vikt. Ett gott bemötande och bra attityder främjar goda kontakter och därmed ökar 

samarbetsviljan mellan patient och vårdare. Fler litteraturstudier bör göras på ämnet för att 

utforska om missnöjet finns hos patienter med övervikt, därav denna studie. 
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1.7 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva vilka attityder 

som vårdpersonal ansåg sig ha i bemötandet av patienter med övervikt, samt hur patienter 

med övervikt upplevde vårdpersonals attityder och bemötande. 

 

1.8 Frågeställning 

Vilka attityder ansåg vårdpersonalen att de hade i bemötandet av patienter med övervikt? 

Hur upplevde patienter med övervikt vårdpersonalens attityder och bemötande? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design  

Deskriptiv litteraturstudie som baserats på vetenskapliga artiklar (17).  

 

2.2 Urval av litteratur 

Fritextsökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna: PsycINFO och Medline via 

Pubmed (17).  

Sökorden som användes var overweight, obesity, nurses, attitudes, bias, patients, health care, 

satisfaction. Dessa ord kombinerades olika för att maximal sökning skulle uppnås.  

Dessutom utfördes manuell sökning (17) för optimalt utfall. Sökningen presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av databas, sökord, limits, träffar, urval och bortfall 
 
Databas Sökord Limits Antal 

träffar 
 
Urval 

Bortfall 

Psyc INFO 
 
Sept -08 

Overweight 
AND nurses 
attitudes 
AND bias 

Från 2003  
peer-reviewed 

16 4 Litteraturstudie 2st  
Ej vetenskapliga 2st 
Felaktig population 6st 
Felaktigt ämnesinriktning 2st 

Medline via 
Pubmed 
 
Sept -08  

Obesity  
AND patients 
AND attitudes 

Från 2003, 
Free fulltext.  
19-64 år 

27 6 Ej vetenskapliga 5st 
Ej engelsk 3st 
Felaktig population 1st 
Felaktig ämnesinriktning 12st 

Medline via 
Pubmed 
 
Sept -08 

Obestity 
AND health 
care attitudes 
AND 
satisfaction 

Från 2000 
Free fulltext 
Engelska 
19-64 år 

3 1 Ej vetenskaplig 1st 
Redovisad i annan databas 1st 

Manuell 
sökning 

   6  

 
Utfall av sökta artiklar i databaserna PsycINFO och Medline via Pubmed: 11 av 46 artiklar. 

Manuell sökning: 6 stycken artiklar. Totalt: 17 artiklar. 
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2.3 Urvalskriterier 

De vetenskapliga artiklarna söktes med hjälp av de sökord som presenterats i 2.2 Urval av 

litteratur. Utfallet av databassökningen resulterade i 46 artiklar från fritextsökningen. Första 

urvalet gjordes från innehållet i titeln, sedan lästes abstrakt för att avgöra om artikeln innehöll 

de kriterier som svarade mot syfte och frågeställning, av dessa valdes 11 ut för granskning. 

Artiklarna som ingick i studien var publicerade mellan åren 2000-2007 och skrivna på 

engelska. Studien har begränsats så att den bara innehöll artiklar som var peer-reviewed. 

Ytterligare begränsningar och bortfall redovisas i Tabell 1. 

 

Dessutom gjordes en manuell sökning för optimalt utfall. Dessa artiklar valdes ut på kriterier 

att de endera ingick i de utvalda vetenskapliga artiklarna eller var skrivna av författare som 

tidigare forskat på ämnet. 

 

2.4 Dataanalys 

Den insamlade datan har lästs, granskats kritiskt och sammanfattats. Gemensamt utfördes en 

genomgång av artiklarna och sammanfattningen för definiering av syfte samt huvudresultat, 

vilket presenteras i löpande text och i Tabell 3.  

 

En kvalitetsbedömning (15) gjordes av både de kvantitativa (Bilaga1) och de kvalitativa 

artiklarna (Bilaga 2). Kvalitetsbedömningen modifierades så att de innehöll 13 frågor med 

endast ja- och nej-svar, Ja gav 1 poäng och Nej gav 0 poäng (15). Varje ja-svar var positivt 

för kvaliteten. Kvaliteten på artiklarna bedömdes enligt tre nivåer. Poäng mellan 10-13 gav 

hög, 7-9 medel och 5-6 låg kvalitet på artiklarna. De artiklar där poängsumman var <5 

exkluderades, dessa redovisades inte i studien. 

 

De kritiskt granskade artiklarna delades in i två olika kategorier, vårdpersonal och patient 

upplevelser. Åtta artiklar innehöll vårdpersonalens attityder och bemötande, sex artiklar 

innehöll patienter med övervikts upplevelser av attityder och bemötande och tre artiklar 

behandlade båda gruppernas synvinklar. Artiklarna i respektive grupp delades in i 

positiva/negativa attityder och bemötanden. Dessa begrepp var tätt associerade till varandra 

och var därmed svåra att urskilja. Kategorisering av begreppen utgick ifrån vad författarna till 

denna studie ansåg vara attityd/bemötande. Sedan sammanfogades begreppen till en helhet. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie utgår i de etiska övervägandena från Helsingforsdeklarationen. Det är riktlinjer 

för hur forskning ska utföras och etiska principer som har till uppgift att vägleda, för att 

skydda människors hälsa och inte ge vård som kan skada fysiskt eller psykiskt. Forskningen 

ska främja respekten för alla människor, inte utsätta dessa för fara, värna om utsatta grupper 

så att de inte kommer till skada och vara byggd på vetenskaplig litteratur. Deltagandet ska 

vara frivilligt. Dålig forskning där alla resultat inte redovisas anses vara oetisk forskning, 

både negativa och positiva resultat ska redovisas (18).  

 

Studien har baserats på tidigare forskares vetenskapliga artiklar och resultat, dessa har varit 

etiskt granskade och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Författarna till denna studie har 

använt sig av ett etiskt förhållningssätt i granskningen och behandlingen av artiklarna. Inga 

artiklar har valts bort på grund av artikelförfattarnas resultat (17).  
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3. Resultat 
Resultatet av de lästa artiklarna redovisas i löpande text med ämnesområden:  

 Vårdpersonalens attityder till patienter med övervikt.  

 Vårdpersonalens bemötande till patienter med övervikt. 

 Patienter med övervikts upplevelser av attityder från vårdpersonalen. 

 Patienter med övervikts upplevelser av bemötande från vårdpersonalen.  

Huvudresultat i de granskade vetenskapliga artiklarna redovisas i löpande text samt i Tabell 3. 

I den löpande texten har författarna valt att benämna olika berörda yrkeskategorier i artiklarna 

som vårdpersonal i största möjliga mån för att få en bra överblick. 

 

3.1 Vårdpersonalens attityder till patienter med övervikt 

Det fanns negativa attityder till patienter med övervikt hos vårdpersonalen. De negativa 

attityderna bestod av övertygelser att patienten inte var motiverad till viktreducering. Patienter 

med övervikt sågs som stereotypa gällande ohälsa, lathet, icke viljestarka och brist på 

självdisciplin. En tilltro till patientens egen förmåga saknades. 

 

Hälsa var ett övergripande mål i vården, för patienter med övervikt kan ohälsa ge allvarliga 

konsekvenser. Flera olika faktorer påverkade hälsan och ju viktigare hälsan var för patienter 

med övervikt desto större var övertygelsen att patienten själv hade orsakat övervikten. I 

jämförelse mellan patienter med övervikt och patienter med fetma förväntades patienterna 

med fetma att inte ha ett normalt liv och ansågs ohälsosammare (19, 20).  

 

Personliga val angående mat och motion ansågs ha varit orsaken till övervikt. Vissa av 

vårdpersonalen uttryckte det som, vi är vad vi äter. Vårdpersonalen trodde inte på medicinska 

eller genetiska orsaker till övervikten utan att det var ett personligt ansvar. Patienter kunde 

inte se det bakomliggande problemet enligt vårdpersonalen, utan hade ursäkter för 

uppkomsten av övervikten. Ovillighet till förändring av livsstil var ett stort hinder för 

viktreducering ansåg vårdpersonalen. Vårdpersonalens attityd till patienter med övervikt, var 

att patienten själv hade orsakat uppkomsten och därmed hade ett personligt ansvar för sin 

vikt. Attityderna visade att vårdpersonalen inte var villiga att hjälpa patienter i den grad de 

behövde hjälp till sin viktreducering (19, 21, 22, 23).  
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Motivationen till viktreducering hos patienten var bristfällig ansåg vårdpersonalen, men 

berodde inte på brist av personlig kontroll utan mer en ovilja att förändra situationen. 

Vårdpersonal som ansåg att övervikt var en sjukdom var mer motiverad att hjälpa patienter 

med övervikt än de som ansåg att orsaken till uppkomst av övervikt låg hos patienten själv. 

En tilltro till patienternas egenförmåga saknades (19, 24). Vårdpersonalen ansåg att patienter 

med övervikt gick upp i vikt för att ohälsosam mat valts på grund av lättillgänglighet. 

Dessutom hade vårdpersonalen mer intresse av att hjälpa patienten med övervikt att gå ner i 

vikt än vad patienten själv hade intresse av (25).  

 

Ett flertal studier pekade på att det fanns negativa attityder till patienter med övervikt, medan 

andra studier visade motsatt resultat. I en studie av Foster med flera (26) karaktäriserade 

vårdpersonalen patienter med övervikt som icke viljestarka, slappa och lata. Ett samband 

kunde ses i Hebl med fleras (27) studie, där de negativa attityderna mättes i relation till 

patientens kroppsstorlek. Studien avslöjade ett flertal negativa attityder och mest 

framkommande var att: ju större patient desto mindre tid ville vårdpersonalen spendera med 

patienten. Rekommendationer om psykiatrisk hjälp gavs i större grad till patienter med 

övervikt än till patienter med normalvikt. Detta hade att göra med den förutfattade meningen 

om att patienter med övervikt var olyckligare och ostabilare än patienter med normalvikt. 

Dessutom framkom ett mönster där vårdpersonalen ansåg att, ju större patient, desto mindre 

hälsosam, mindre aktsam om sig själv, mindre självdisciplin, mindre följsamhet och mer 

irriterande uppfattades patienten (27). Trots dessa negativa attityder visade resultatet i 

Brandsmas (28) artikel att patienter med övervikt tenderade att ha en mer negativ inställning 

till sig själv än vårdpersonalen. Brandsma menade att möjlig förklaring till detta fenomen var 

en medvetenhet om att övervikt sågs som ett kulturellt nedvärderade karaktärsdrag. 

 

En artikel visade på positivare attityder till patienter med övervikt än till patienter med fetma. 

Där ansågs patienter med fetma vara sämre arbetare, inte tillräckligt attraktiva och att 

människor i allmänhet skulle känna sig obekväma att associeras till dessa personer. De sociala 

svårigheterna ökade och patienter med fetma var mer skyldiga till sin vikt än patienter med 

övervikt (20). Vårdpersonal med högt BMI var mer kritiska och var mer fördömande gällande 

orsaker till övervikt (21). 

 

Motsatta fynd och positiva attityder hittades i Brown med fleras (19, 21) artiklar där 

vårdpersonalen tog avstånd från att se patienten som stereotyp. Istället försökte 
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vårdpersonalen se att det var en balans mellan personligt ansvar och faktorer utanför 

patientens kontroll t.ex. hereditet som var orsak till övervikten. Vårdpersonalen drog sig för 

att tala om övervikt med patienter, de ville inte såra. Patienterna upplevdes inte som lata eller 

på annat sätt stereotypa, men vårdpersonalen kände inte att de var effektiva i kontrollen av 

övervikten.  

Livsstilsråd hade en begränsad effekt och vårdpersonalen kände en skepsis mot att behandla 

övervikt med läkemedel (22, 23). Majoriteten av vårdpersonalen ansåg övervikt som en 

kronisk sjukdom, men bara ett fåtal av läkarna remitterade patienter vidare till dietister för 

konstant uppföljning. Vårdpersonalen kände sig otillräckliga i kampen mot övervikt och 

trodde inte heller att eventuell viktnedgång var konstant. Behandling av kroniska 

följdsjukdomar var mer effektiv än behandling av övervikt (26). 

 

3.2 Vårdpersonalens bemötande till patienter med övervikt 

En viss ovilja att hjälpa patienter med övervikt fanns hos vårdpersonalen då de ansåg att de 

hade för liten kunskap att kunna bemöta patienten på rätt sätt. I vissa situationer upplevdes en 

osäkerhet i bemötandet då vårdpersonalen inte visste hur de skulle närma sig patienten med 

övervikt av rädsla för att kränka. Därför valdes ibland att inte lyfta frågan. 

 

Vårdpersonalen kände en viss ovilja att tala om övervikt med patienten för att det kändes 

obehagligt och svårt, vilket försvårade bemötandet. Vårdpersonal med högt BMI fokuserade 

oftare på sin egen vikt och ansåg att patienterna inte såg dem som bra förebilder, medan 

vårdpersonal med lågt BMI uppfattade att patienterna ansåg dem som icke empatiska. De fann 

det därför svårare att lyfta frågan (21). 

 

Vårdpersonalen ansåg att patienter med övervikt förväntade sig att få medicinsk behandling 

som en lösning på överviktsproblemet, vilket inte alltid var den bästa lösningen. Detta 

utgjorde en konflikt i relationen. Remittering till psykolog var ett alternativ till patienter med 

övervikt för erhållande av hjälp med de bakomliggande orsakerna till övervikten (23). 

 

Enligt Hebl med flera (27) framkom ett flertal negativa aspekter i bemötandet. Där ansågs att 

patienter med övervikt tog upp onödig tid samt att vårdpersonalen hade mindre tålamod, 

mindre önskan att hjälpa och var mindre positivt inställda ju större patienten var. 
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I två av artiklarna beskrevs vårdpersonalens bemötande på ett positivt sätt, vårdpersonalen 

kände inte motvilja i patientkontakten. Det kändes inte heller konstigt att föra fram frågan om 

överviktsproblemet. Vårdpersonalen kände att de kunde ge allmänna råd om 

överviktskontroll. Kontakten/relationen till patienten med övervikt förstördes inte vid 

påpekandet av övervikten och ansågs inte påverka bemötandet. Vårdpersonal med utbildning 

på området övervikt drog sig inte för att föra diskussioner med patienter om vikt, medan de 

med lägre utbildning på området inte tog upp problemet i samma utsträckning (19, 24). 

Signifikant relation fanns mellan övervikt och spenderad undersökningstid, ju mer övervikt 

desto längre tid fick patienterna träffa vårdpersonal. Tid lades på anamnes, familjesituation, 

fysisk undersökning, planering, diskutering och evaluering av behandling (29). 

 

Majoriteten av vårdpersonalen ansåg att information, motivation och support för 

livsstilsändringar var deras arbetsuppgift och hälften av dem ansåg sig ha skicklighet nog att 

utföra uppgiften. En del ansåg att de saknade utbildning och istället för att göra nytta trodde 

vårdpersonalen att de kunde förvärra situationen för patienten. Vårdpersonal med mindre 

erfarenhet ansåg ofta att de hade tillräckligt med kunskap så att de kunde förmedla 

livsstilsändring, medan de med mer arbetslivserfarenhet tyckte att kunskapen var otillräcklig 

(19, 22). En artikel visade att vårdpersonalen inte tyckte att de hade tillräcklig kunskap om 

rådgivning av överviktsproblem och därmed inte kunde bemöta patienterna på rätt sätt (24). 

 

3.3 Patienter med övervikts upplevelser av attityder från vårdpersonalen 

Patienter med övervikt upplevde att ingen respons eller entusiasm fanns hos vårdpersonalen, 

vilket ledde till att upplevelsen av vårdpersonalens attityder uppfattades som negativ. 

Patientens förväntningar på vården ledde till missnöje. Svårigheter fanns i att definiera om det 

var patienten med övervikts upplevelse som var riktig, eller om det var den egna svaga 

självkänslan som gav sig till känna. Den svaga självkänslan gjorde att patienten med övervikt 

trodde att vårdpersonalen hade en negativ attityd.  

 

En artikel beskrev vårdpersonalen och patienter med övervikts attityder mot övervikt. Båda 

grupperna rapporterade om ambivalenta attityder angående övervikt (28). Patienter med 

övervikt hade oftare negativa attityder mot sig själva än vad vårdpersonalen hade. Patientens 

negativa attityd gjorde att de förväntade sig samma attityd från vårdpersonalen, vilket 

påverkade relationen och kommunikationen i en negativ riktning (28, 30). 
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Patienterna kände sig ofta missnöjda med vården på grund av att de kände sig missuppfattade 

och inte trodda gällande matmängd och motion. Vårdpersonalen hade inte vetskap om 

svårigheterna med att vara överviktig ansåg patienter med övervikt (31). Patienter med 

övervikts önskade viktminskning var större än vårdpersonalens. Ointräffade förväntningar 

blev till besvikelse och missnöje med vården i och med att patienterna inte fick den respons 

som de förväntat sig få (32). Övervikten tenderade att hamna mer i fokus än det som patienten 

med övervikt sökte vård för (33). 

 

Kvinnliga patienter diagnostiserades oftare med övervikt än män trots likvärdiga BMI. Detta 

trodde Bertakis med flera (29) berodde på att övervikt var ett större problem för kvinnor 

utifrån en social aspekt. Patienter med övervikt antog att andra såg dem som udda och 

karaktärslösa. Kvinnor med övervikt var mer utsatta än män, då de enligt samhällets normer 

skulle vara vackra (29, 33). Motstridiga resultat hittades i Waddens med fleras (31) studie om 

kvinnors upplevelser, i denna studie ansåg de sig inte respektlöst behandlade på grund av 

övervikten.  

 

I en studie av Drew med flera (34) beskrevs patienters upplevelser av viktpendling. Patienter 

som reducerat sin vikt och sedan gått upp i vikt igen, kritiserades av vårdpersonalen för att 

inte försökt intensivare. En stor del av patienterna upplevde att vårdpersonalen använt 

skrämseltaktik för att patienten skulle minska sin vikt.  

Patienter med övervikt hade inte blivit anvisade om viktnedgång, trots att problemet i många 

fall var uppenbart. Detta troddes bero på att vårdpersonalen inte vågade konfrontera patienten 

(31, 35). Till skillnad från Drew med fleras (34) artikel, visade resultatet i Wadden med fleras 

(31) artikel, att de flesta patienter med övervikt inte ansåg sig respektlöst behandlade. De 

kritiserades sällan för misslyckande av viktreducering, men vårdpersonalen erbjöd inte heller 

hjälp för viktreducering vilket var ett oroande resultat enligt artikelförfattarna. Få av 

patienterna med övervikt kände sig illa behandlade och detta berodde på att patienter med 

övervikt ansågs ha en tendens att skylla på sig själva för sin övervikt. Misslyckanden i 

viktnedgång sågs som personliga nederlag (31). Anledningen till att ett flertal patienter med 

övervikt inte uppsökte vård var att de var generade över vikten. De visste att de skulle bli 

vägda och planerade att gå ner i vikt före vårdbesöket. Patienter med övervikt ansåg sig ha låg 

självkänsla och sökte därmed inte vård för att de skämdes för sig själva och ville inte utsätta 

sig för andras kommentarer (33). Detta överensstämmer med det som Brandsma (28) beskrev 

i sin artikel, där patientens attityd mot sig själv speglade vad patienten trodde att 
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vårdpersonalen tyckte. Evidensen för att det fanns negativa attityder mot patienter med 

övervikt var mycket begränsad enligt Brown med flera (30), där patienterna inte upplevde 

negativa attityder från vårdpersonalen, snarare att de var neutrala och inte visade någon 

entusiasm. Ny forskning där genetiska och neuroendokrina förklaringar till övervikt gjorde att 

vårdpersonalen inte längre troddes bära på så många negativa attityder (31). 

 

3.4 Patienter med övervikts upplevelse av bemötande från vårdpersonalen 

De flesta patienterna med övervikt ansåg sig bli välbemötta med vården i helhet. Missnöjet 

var mer riktat till vården av överviktsproblemet. Förväntningarna på vården gjorde att 

bemötandet inte blev det ultimata för patienten, råd och kunskap ansågs inte vara 

tillfredställande. En tendens fanns att patienter med övervikt upplevde att vårdpersonalen 

hade en åsikt om att patienten fick skylla sig själv, trots detta ansåg de flesta patienterna att 

bemötandet var bra. 

 

Vårdpersonalen lade ner relativt lite tid på att ge patienterna med övervikt information om 

hälsa/hälsofrämjande aspekter och ingen diskussion om nutrition fördes (29). Patienter med 

övervikt var nöjda med vården i helhet men inte av vården av viktproblemet (29, 31). Två av 

artiklarna beskrev att patienter med övervikt ansåg att vårdpersonalen inte kunde erbjuda 

adekvata råd och de skulle inte vända sig till vården för hjälp med viktreducering (31, 35). 

 

Vårdpersonalen ansågs lika trevlig mot patienter med övervikt, som mot de med normal vikt.  

Men, patienten kände ofta att vårdpersonalen ansåg att de hade sig själva att skylla för sin 

övervikt (25). Patienterna med övervikt upplevde ett bra bemötande och en god support, trots 

att de inte alltid ansåg sig få den rådgivning som de önskat (30). En artikel som visade en 

positiv bild av patienter med övervikts upplevelser var skriven av Fong med flera (32), där 

kände patienter med övervikt mer tillfredställelse under vårdtillfället än patienter med 

normalvikt, det fanns ett samband mellan ökat BMI och ökad tillfredställelse. 

 

En artikel av Drew med flera (34) visade att sjukvården har blivit bättre på att hjälpa patienter 

med övervikt och att vårdpersonalens kunskap i bemötande har förbättrats. Trots detta kände 

inte alltid patienter med övervikt sig respektfullt bemötta.  

En inte dömande vård och optimal kommunikation byggde på tillit, support och uppföljning. 

En bra första kontakt var en grund för framtida möten (33). 
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Tabell 2 Översikt av valda artiklar 
Titel/ År/Författare Design Urvalsgrupp Insamlingsmetod  Analysmetod Kvalitet 
Management of 
obesity in primary 
care: Nurse´s practices, 
belifs and attitudes 
(19).  
 
2007  
 
Brown I, Stride C,  
Pasarou A, Brewins L, 
Thompson J. 

Kvantitativ  
 
Korrelations 
design 

Strategiskt  
urval 
 
398 HC 
sjuksköterskor  
 
Bortfall 162  
 
England 

Frågeformulär 
utvecklad av 
författarna för studiens 
syfte om rådgivning 
angående livsstil. 
 
Föregicks av en 
pilotstudie.  
 

Statistisk 
analys 
 
Principal Axis 
Factoring, 
Mann Whitney 
U-test 

Hög 

Primary care nurse´s 
attitudes, belifs and 
own bodysize in 
obesity management 
(21). 
 
2007 
 
 
 
Brown I, Thompson J. 

Kvalitativ 
 
Deskriptiv 
design 

Stratifierat 
urval 
 
15 HC 
sjuksköterskor  
 
Bortfall 0 
 
Data mättnad  
 
England 

Enkät studie intervjuer  
Bandinspelade 
intervjuer där 
resultaten presenteras i 
teman. 

Innehålls 
analys 
 
 
 

Hög 
 

Physicians and patient 
attitudes towards 
obesity (28). 
 
2005 
 
 
 
 
Brandsma LL. 

Kvantitativ 
 
Korrelations 
design 

Bekvämlighets 
urval 
 
26 läkare 
26 patienter  
 
Bortfall 80 
läkare 
 
USA 

Frågeformulär, 
BATOS om 
bemötande.  
 
 

Statistisk  
Analys 
 
Pearsons 
korrelation 
 

Medel 

The impact of obesity 
on primary care visits 
(29). 
 
2005 
 
 
 
 
Bertakis KD, Aszari R. 

Kvantitativ  
 
Korrelations 
design 

Randomiserat  
urval 
 
509 patienter 
105 läkare. 
 
Bortfall ej 
redovisat 
 
USA 

Frågeformulär, 
Medical Outcomes 
Study, BDI och en 
modifierad version av 
Wares Instrument 
angående 
tillfredställelse av 
läkarbesöket. 
Videoinspelning samt 
intervju. 

Statistisk 
analys 
 
Davis 
Observation 
Code,  
Pearson 
korrelation  

Medel 

The dilemma of patient 
responability for 
lifestyle change: 
Perceptions among 
primary care 
physicians and nurses 
(22). 
 
2007 
 
Jallnioja P, Kuronen 
R, Nissinen A, Talja 
M, Uutela A, Patja K.  

Kvantitativ 
 
Deskriptiv 
design 

Stratifierat  
urval 
 
220 HC 
personal 
 
Bortfall 130 
 
Finland.  

Frågeformulär 
utvecklad av 
författarna för studiens 
syfte om attityder, 
kliniska riktlinjer och 
livsstil råd. 
 
Föregicks av en 
pilotstudie. 

Beskrivande 
analys 
 
 
 

Medel 
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Tabell 2 (fortsättning) 
Titel/ År/Författare Design Urvalsgrupp Insamlingsmetod  Analysmetod Kvalitet 
A qualitative study of 
Gp´s wiews of treating 
obesity (23). 
 
2005 
 
 
Epstein L,  
Ogden J. 

Kvalitativ 
 
Deskriptiv 
design 

Strategiskt  
urval 
 
21 AT-läkare 
 
Bortfall 0 
 
England 

Semistrukturerade 
intervjufrågor, 
utvecklade av 
författarna för studiens 
syfte  angående 
övervikt och vården av 
patienterna. 
 
Bandinspelade. 

Fenomenologi 
 
 

Hög 

Barriers to obesity 
management: a pilot 
study of primary care 
clinicans (24).  
 
2006 
 
 
Forman-Hoffan V,  
Little A, Wahls T. 

Kvantitativ 
 
Korrelations 
design 

Stratifierat 
urval/ 
Fokus grupper 
 
54 läkare/ 
assistenter  
 
Bortfall 1 
 
USA 

Semistrukturerade 
intervjufrågor, 
utvärdering av 
kunskap om övervikt 
och hur de förmedlade 
kunskapen. 

Statistisk 
analys 
 
Fishers Exact 
test 
 
 

Hög  

Percived barriers to 
weight management in 
primary care (25). 
 
2007 
 
 
 
 
Ruelaz A, Diefenbach 
P, Simon B, Lanto A, 
Arterburn D, 
Shekelle P. 

Kvantitativ 
 
Komparativ 
design 

Konsekutivt 
urval 
 
435 patienter  
48 
vårdpersonal   
 
Bortfall  
53 patienter 
2 vård 
personal 
 
USA 

Frågeformulär 
utvecklad av 
författarna för studiens 
syfte om självkontroll, 
vilja, motion och 
attityder.  
 

Statistisk 
analys 
 
2x2 Chi2-test 
 
 

Låg 

Primary Care support 
for tackling obesity: a 
qualitative study of the 
perceptions of obese 
patients (30). 
 
2006 
 
 
 
 
Brown I, Thompson J, 
Tod A, Jones G. 

Kvalitativ 
 
Deskriptiv 
design 

Strategiskt 
urval ur 
journaler 
Randomiserat 
urval 
 
28 patienter 
 
Bortfall 62  
 
Datamättnad 
 
England 

Semistrukturerade 
frågor utvecklad av 
författarna för studiens 
syfte om bemötandet 
från vårdpersonalen. 

Grounded 
theory 
 
 
 

Hög 

Weight management in 
general practice: what 
do patients want? (35). 
 
2006 
 
Tan D, Zwar NA, 
Dennis SM,  
Vagholkar S. 

Kvantitativ 
 
Deskriptiv 
design 

Strategiskt 
urval 
 
227 patienter  
 
Bortfall 104  
 
Australien 

Enkätstudie utvecklad 
av författarna för 
studiens syfte om vikt, 
läkarens roll i 
viktreducering och 
beteendeförändring. 

Statistisk 
analys 
 
Chi2-test 

Hög  
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Tabell 2 (fortsättning) 
Titel/ År/Författare Design Urvalsgrupp Insamlingsmetod  Analysmetod Kvalitet 
Obese womens 
perceptions of their 
physicians Weight 
management, attitudes 
and practices (31). 
 
2000 
 
 
 
 
Wadden TA, Anderson 
DA, Foster GD, 
Bennet A, Stainberg C, 
Sarwer DB.  

Kvantitativ 
 
Korrelations 
design 

Randomiserat 
urval av klinik 
samt 
strategiskt 
urval ur denna 
klinik 
 
259 patienter 
på en klinik 
för överviktiga  
 
Bortfall 
redovisas ej 
 
USA 

Frågeformulär  
BDI-II  
The Health Care 
Questionnaire och ett 
frågeformulär 
utvecklad av 
författarna för studiens 
syfte om specifik hjälp 
till viktkontroll, 
generell hälsa och 
upplevelser av 
negativa kommentarer 
av läkaren. 

Statistisk 
analys 
 
Wilcoxon 
signed rank 
test, 
Beroende 
t-test, 
Pearsons 
korrelation 

Hög 

Dietitian´s views of 
overweight and obese 
people and reported 
management practices 
(20). 
 
2002 
 
Harvey EL, 
Summerbell CD, 
Kirk SFL, Hill AJ. 

Kvantitativ  
 
Komparativ/ 
Korrelations 
design 

Randomiserat 
urval 
 
187 dietister 
 
Bortfall 91 
 
England 

Enkätstudie, ATOP 
om övervikt/obesitas 
övertygelser om orsak 
till uppkomst samt 
attityder och ansvar.  

Statistisk 
analys 
 
Oberoende 
t-test, 
Stepwise 
Linear 
Multiple 
Regression 
Analyses 

Hög 

Primary care 
physicians attitudes 
about obesity and its 
treatment (26). 
 
2003 
 
Foster GD, Wadden 
TA, Makris AP, 
Davidson D, Swain 
Sanderson R,  
Allison DB, Kessler A. 

Kvantitativ 
 
Beskrivande 
design 

Strategiskt 
urval 
 
620  HC läkare 
 
Bortfall 1880 
 
USA 

Enkätstudie utvecklad 
av författarna för 
studiens syfte, om 
attityder och 
behandling av 
patienter med 
övervikt. 

Statistisk 
analys 
 
ANOVA 
 
 

Medel 

Weighing the care: 
Physician´s reaction to 
the size of a patient 
(27). 
 
2000 
 
 
 
Hebl MR, Xu J. 

Kvantitativ 
 
Korrelations 
design 
 

Randomiserat 
urval 
  
122 läkare 
 
Bortfall 0 
 
USA 

Frågeformulär, 
Medical procedures 
form, 
Patient follow-up 
questionnaire om 
rekommenderad 
behandling av patient 
med olika kön/vikt 
samt en åkomma inte 
relaterad till vikt. 

Statistisk 
analys 
 
ANOVA, 
Linear trend 
analysis, 
Chi 2-test 

Hög 

Association between 
obesity and patient 
satisfaction (32). 
 
2006 
 
Fong R,  
Bertakis K, Franks P. 

Kvalitativ 
 
Korrelations 
design 

Strategiskt 
urval 
 
9914 patienter  
 
Bortfall 1764 
 
USA 

Enkätstudie, MEPS 
och SAQ med frågor 
om hälsostatus, 
tillfredställelse av vård 
och skepsis mot 
vårdgivare. 

Statistisk 
analys 
 
Linear 
Regression 
Analyses 

Hög 
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Tabell 2 (fortsättning) 
Titel/ År/Författare Design Urvalsgrupp Insamlingsmetod  Analysmetod Kvalitet 
Exploring the 
association between 
body weight, stigma of 
obesity and health care 
avoidance (33). 
 
2002 
 
 
 
 
 
Aramburu C, Drury A. 

Kvantitativ 
 
Korrelations 
design 

Bekvämlighets 
urval 
 
216 deltagare 
 
Bortfall 6 
 
 
USA 

Frågeformulär, en 
modifierad version av 
The satisfaction with 
Medical Care Scale. 
Rosenberg 
SelfEsteemScale, 
Delay/Avoidance of 
Health Care Scale om 
anledningen till 
kontakt/ej kontakt med 
vården, tillfredställelse 
av vården och 
självkänsla. 

Statistisk 
analys 
  
 
Pearson 
korrelation 
 

Medel 

Bariatric surgery 
patients views of their 
physicians weight 
related attitudes and 
practices(34). 
 
2003 
 
 
 
Anderson DA, 
Wadden TA. 

Kvantitativ 
 
Komparativ 
design 

Bekvämlighets 
urval 
 
105 patienter  
214 patienter i 
kontroll- 
gruppen 
 
Bortfall 
redovisas ej 
 
USA 

Frågeformulär,  
BDI-II, The Health 
Care Questionnaire 
om vikt, BMI, 
depression, antal vård 
besök, hälsa och 
tillfredställelse av 
vården. 

Statistisk 
analys 
 
ANOVA, 
Oberoende 
t-test, 
Beroende 
t-test, 
Bonneferroni 
korrektion 

Hög 

Redovisningen av bortfall inkluderar bortfall innan studiens påbörjande och bortfall under studiens gång. 
 
BATOS: Bray Attitude Toward Obesity Scale 
BDI: Beck Depression Inventory 
BDI-II: Beck Depression Inventory  version II 
ATOP: Allison´s Attitudes Towards Obese Persons 
ANOVA: Analysis of Variance 
MEPS: 2000 Medical Expennditure Panel Survey 
SAQ: Self-administred Questionnaire 
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Tabell 3  Syfte och huvudresultat 
Titel/ författare Syfte  Huvudresultat 
Management of obesity in 
primary care: Nurse´s 
practices, belifs and attitudes 
(19).  
 
Brown I, Stride C, Pasarou A, 
Brewins L, Thompson J. 

Att undersöka mönster 
av vanor, övertygelser 
och attityder hos HC 
sjuksköterskor gällande 
övervikt. 

Få av sjuksköterskorna hade en stereotyp bild av 
patienter med övervikt (lata) men de flesta trodde 
inte att patienterna var motiverad till viktnedgång. Ju 
viktigare hälsa var för patienter desto mindre var 
övertygelsen att övervikten orsakats av faktorer 
utanför patientens kontroll. Sjuksköterskans egen 
vikt påverkade synen på patienten. 

Primary care nurse´s 
attitudes, belifs and own 
bodysize in obesity 
management (21). 
 
 
 
 
Brown I, Thompson J. 

Att utforska HC 
sjuksköterskornas 
attityder övertygelser 
och uppfattning om den 
egna 
kroppsuppfattningen 
relaterat till hur de 
förhåller sig till 
patienter med övervikt. 

Sjuksköterskor med högt BMI var mer kritiska och 
hade mer fördomar mot patienter med övervikt. 
Sjuksköterskorna tog avstånd från att se patienter 
med övervikt som stereotypa. Övervikten fördes inte 
alltid på tal, på grund av rädsla för att såra patienten, 
sjuksköterskorna ville inte förstöra relationen. 

Physicians and Patient 
Attitudes Towards Obesity 
(28). 
 
Brandsma LL. 

Att undersöka läkarnas 
attityder till patienter 
med övervikt. 

Patienter med övervikt hade en mer negativ attityd 
mot sig själva än vad läkarna hade. Övervikt ansågs 
som ett negativt karaktärsdrag i samhället. 

The impact of obesity on 
primary care visits (29). 
 
 
Bertakis KD, Aszari R. 

Undersöka om 
patienternas övervikt 
hade inflytande vid 
första gångs 
undersökningar.  

Patienter med övervikt fick mindre utbildning om 
hälsa än förväntat. Patienterna var nöjda med vården 
men inte med vården av viktproblemet. Kvinnliga 
patienter diagnosticerades mer med övervikt, detta 
tros bero på samhälleliga fördomar. 

The dilemma of patient 
responability for lifestyle 
change: Perceptions among 
primary care physicians and 
nurses (22). 
 
Jallnioja P, Kuronen R, 
Nissinen A, Talja M, Uutela 
A, Patja K. 

Att undersöka 
vårdpersonals ansvar 
för 
livsstilsförändringar. 

Majoriteten av vårdpersonalen ansåg att information, 
motivation och support för förändringen var deras 
arbetsuppgift. Patienterna ansågs var ovillig att 
förändra livsstilen. Råd om livsstilsförändring hade 
begränsad effekt enligt vårdpersonalen. 
Vårdpersonalen ansåg sig ha för liten kunskap i 
ämnet. 

A qualitative study of Gp´s 
wiews of treating obesity 
(23). 
 
 
 
Epstein L, Ogden J. 

Att undersöka läkarens 
syn på att behandla 
patienter med övervikt.  

Läkarna upplevde att de inte kunde hjälpa patienter 
att gå ner i vikt. De ansåg att patienterna själva inte 
kunde se det bakomliggande problemet som orsakat 
övervikten utan hade ursäkter för sitt problem. 
Patienterna sökte en genväg med läkemedel till hjälp 
för viktminskning, läkarna ansåg att detta inte var 
lösningen på problemet, detta utgjorde en konflikt. 

Barriers to obesity 
management: a pilot study of 
primary care clinicans (24). 
 
 
 
 
 
Forman-Hoffan V, Little A, 
Wahls T. 

Att identifiera hinder 
för att få en effektiv 
vård av patienter med 
övervikt. 

Vårdpersonal med utbildning på området ansåg inte 
att diskussioner om övervikt med patienten var ett 
problem. De som var mindre kunniga tog inte upp 
problemet med patienten. Det fanns ett 
positivt/negativt sätt att bemöta patienter med 
övervikt som var relaterat till vårdpersonalens 
kunskap om övervikt. Vårdpersonalen trodde inte på 
patientens förmåga. Vårdpersonalen anser inte att 
man förstör kontakten då man diskuterar ämnet 
övervikt. 
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Tabell 3  (fortsättning) 
Titel/ författare Syfte  Huvudresultat 
Percived barriers to weight 
management in primary care 
(25). 
 
 
Ruelaz A, Diefenbach P, 
Simon B, Lanto A, Arterburn 
D Shekelle P. 

Att undersöka hur 
läkarnas attityder och 
övertygelser påverkar 
viktnedgången hos 
patienter med övervikt. 

Läkarna ansåg sig inte ha några negativa attityder 
mot patienter med övervikt. Patienten kände ofta att 
läkarna ansåg att de hade sig själva att skylla för 
övervikten, medan läkarna inte tyckte att de ansåg 
detta.  Patienterna uttryckte ett missnöje med att inte 
bli trodda angående mat mängd. Läkarna uppfattades 
som lika trevliga mot alla patienter. 

Primary Care support for 
tackling obesity: a qualitative 
study of the perceptions of 
obese patients (30). 
 
Brown I, Thompson J, Tod A,  
Jones G. 

Att undersöka patienter 
med övervikt -
erfarenheter och 
uppfattning av stöd vid 
diagnosen fetma. 
 

Patienterna upplevde inga negativa attityder utan mer 
att vårdpersonalen var neutrala och inte visade någon 
entusiasm angående hjälp till viktnedgång. Evidens 
för att det finns negativa attityder mot patienter med 
övervikt är begränsad. 

Weight management in 
general practice: what do 
patients want? (35). 
 
Tan D, Zwar NA,  
Dennis SM, Vagholkar S. 

Att undersöka 
patienters syn på 
läkarens roll i 
viktkontroll. 

1/3 av patienterna med övervikt ansåg att de inte 
blivit anvisade av läkaren att gå ner i vikt, detta 
indikerar att läkaren bör sätta in mer preventiv 
hälsoinsats. Studien visar att personer med övervikt 
inte var villiga att förändra sitt beteende. 

Obese women’s perceptions 
of their physician’s Weight 
management, attitudes and 
practices (31). 
 
Wadden TA, Anderson DA, 
Foster GD, Bennet A, 
Stainberg C,  Sarwer DB.  

Att undersöka 
överviktiga kvinnors 
upplevelser av läkarens 
attityder och hjälpen till 
viktminskning. 

Kvinnorna upplevde att de var nöjda med vården 
överlag, de var missnöjda med hur den specifika 
övervikts vården genomfördes. 80 % ansåg sig inte 
att läkaren behandlat dem utan respekt, men 2/3 
ansåg att läkaren inte förstod hur svårt det var att 
vara överviktig. 
De flesta överviktiga kvinnorna ansåg sig inte bli 
respektlöst behandlad pga. övervikten.  

Dietitian´s views of 
overweight and obese people 
and reported management 
practices (20). 
 
 
 
 
 
Harvey EL, Summerbell CD, 
Kirk SFL, Hill AJ. 

Jämföra dietisternas syn 
på övervikt/obesitas 
gällande orsak, attityder 
och ansvar. Jämföra 
dietisternas praktiska 
handhavande av 
patienter med 
övervikt/obesitas. 
Utforska sambandet 
mellan dietisternas syn  
på övervikt/obesitas. 

Dietisterna hade en mer positiv syn till patienter med 
övervikt än till de med obesitas. Dietisterna ansåg att 
fokus skulle lägga på patienter med obesitas gällande 
praktiskt handhavande. När brist på motivation 
ökade, ökade de praktiska insatserna. Dietisterna 
hade en mer negativ inställning till patienter med 
fetma och ansåg att människor inte skulle vilja 
associeras med dessa i ett socialt sammanhang. 

Primary care physicians 
attitudes about obesity and its 
treatment (26). 
 
Foster GD, Wadden TA, 
Makris AP, Davidson D,  
Swain Sanderson R,  
Allison DB, Kessler A. 

Att undersöka varför 
patienter är överviktig 
enligt läkaren och hur 
läkaren anser om 
patientens kapacitet att 
gå ner i vikt. 

Läkarna ansåg att övervikt var ett beteende problem 
med fysisk inaktivitet. Läkarna hade en negativ och 
stereotyp bild av patienter med övervikt. Läkarna 
kände sig otillräckliga i kampen mot övervikten och 
tror inte på patientens förmåga att hålla 
viktnedgången konstant. 

Weighing the care: 
Physician´s reaction to the 
size of a patient (27). 
 
Xu J. 
Hebl MR. 

Att undersöka hur 
läkare reagerar på en 
patients storlek. 

Ju större patient desto fler negativa attityder och 
distanserande läkare. Ville inte spendera så mycket 
tid med patienten. Läkarna rekommenderade 
psykiatrisk hjälp i större utsträckning till patienter 
med övervikt, vilket troddes ha att göra med att 
överviktiga anses olyckligare och ostabilare. 
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Tabell 3 (fortsättning) 
Titel/ författare Syfte  Huvudresultat 
Association between obesity 
and patient satisfaction (32). 
 
 
 
Fong R, Bertakis K, Franks P. 

Att undersöka 
sambandet mellan BMI 
och tillfredställelse av 
vård. 

Patienter med övervikt upplevde inte mindre 
tillfredställelse av vården än patienter med 
normalvikt. Tvärtom fanns det ett samband mellan 
högt BMI och tillfredställelse. Patienten önskade 
större viktnedgång än vårdpersonalen, vilket kan ge 
större missnöje med vården. 

Exploring the association 
between body weight, stigma 
of obesity and health care 
avoidance (33). 
 
 
Aramburu C, Drury A. 

Att undersöka 
anledningar till varför 
kvinnor med övervikt 
inte söker vård. 
 
 
 

Anledningen till att kvinnorna inte sökte vård var 
kostnaden, tid och bristen på självkänsla. Mer än 
25 % av kvinnorna angav som orsak att klä av sig 
inför läkaren kändes besvärande på grund av 
kroppsstorleken. Patienterna upplevde att 
vårdpersonalen hade en attityd som: ”skyll dig 
själv”. 

Bariatric surgery patients 
views of their physicians 
weight related attitudes and 
practices (34). 
 
 
Anderson DA, Wadden TA. 

Att undersöka om 
patienter med övervikt 
inte känner sig 
respekterade och 
välbemötta på ett bra 
sätt i kontakten med 
vården. 

Studien visar att sjukvården har blivit bättre på att 
hjälpa patienter med övervikten, trots detta har inte 
relationen mellan patient och vårdare förbättrats.  
Patienterna upplevde att de fått kritik av 
vårdpersonalen då de inte försökt intensivare att gå 
ner i vikt. 
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Negativa attityder till patienter med övervikt fanns bland vårdpersonalen och en tilltro till 

patientens egen förmåga saknades. Vårdpersonalen upplevde att de inte kunde bemöta 

patienter med övervikt på ett bra sätt av rädsla för att förolämpa. Vårdpersonalens kunskap 

ansågs vara bristfällig. Patienter med övervikt upplevde att det fanns negativa attityder mot 

övervikt i vården, vilket ansågs bero på att vårdpersonalen saknade entusiasm och motivation. 

Patienter med övervikt hade ofta negativa attityder mot sig själva och trodde därmed att andra 

också hade det. Förväntningarna om vad vården kunde tillhandahålla, i form av råd och 

kunskap, blev till besvikelse och därmed ansåg patienter med övervikt att de inte blev 

välbemötta. Trots dessa negativa attityder och otillfredsställande bemötande visade resultatet 

att det fanns både vårdpersonal och patienter som upplevde vården och mötet som positivt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva attityder som vårdpersonalen 

hade i bemötandet av patienter med övervikt och hur patienterna med övervikt upplevde detta. 

I de 17 artiklar som används till litteraturstudien framkom att det fanns en ambivalens hos 

både vårdpersonalen och patienter med övervikt angående attityder och bemötande.  

 

Övervikt har kommit att bli ett allvarligt folkhälsoproblem som ställer stora krav på vården 

och vårdpersonalen (1). Detta innebär att fler människor i framtiden kommer att söka hjälp för 

problemet och vårdpersonalen behöver därmed bemöta patienter med övervikt på ett värdigt 

sätt, där utgångspunkten är att se patienten och omvårdnadsbehovet ur ett helhetsperspektiv 

(11). Vårdpersonalen har ännu inte accepterat eller förstått att övervikt är en allvarlig kronisk 

sjukdom. Brister finns i tid, hjälpmedel och pedagogisk kompetens (12). All vårdpersonal har 

i någon form fått utbildning i bemötande, trots detta visade resultatet av denna studie att det 

inte alltid efterlevts inom vården.  

En människosyn som baseras på ICN: s etiska riktlinjer (36) och Hälso- och sjukvårdslagen 

2§ ska efterlevas (13).   

 

Interaktionen mellan patient och vårdare har stor betydelse för hur patienten upplever vården. 

En individualistisk syn som ser människan som unik ska vara en grundåskådning. Patientens 

beskrivna upplevelse ska sättas i centrum och är viktigare än andras klassificering av 



 22 

problemet. Att etablera en mellanmänsklig relation mellan patient och vårdpersonal är 

essentiellt. Det första mötet präglas av att individerna är främmande för varandra. Därmed 

finns hos vårdpersonalen en fallenhet att generalisera och klassificera patienter som 

stereotypa. Stereotypa uppfattningar präglar vårdpersonalens tänkande, det är viktigt att 

vårdpersonalen bryter mönstret och ser patienten som en unik person (6). 

 

Olika benämningar på ordet övervikt, såsom fet eller obese, resulterar i olika attityder. 

Benämningen fet gör att individen ses som fetare, mindre attraktiv och ohälsosam. Medan 

benämningen övervikt anses vänligare mot individen, och inte lika negativ. Vid benämningen 

obese får individen de mest negativa attityderna (37). Detta innebar, att genom en vinkling av 

benämningen kunde vårdpersonalen inta en mer negativ attityd gentemot en patient om mer 

negativt laddad term använts. Detta i sin tur kan påverka andras attityder och värderingar 

inom personalgruppen och klassificering av patienten har inträffat. Ur ett teoretiskt perspektiv 

bör klassificering inte förekomma. Travelbee (6) menar att patienten måste ses som en individ 

som är unik. Tolkningar som innebär att individen liknar en annan individ ska undvikas.  

 

Harvey med flera (20) anser att vårdpersonal har en mer positiv attityd till patienter med 

övervikt än till patienter med fetma. Patienter med fetma är sämre arbetare, inte tillräckligt 

attraktiva och det anses att människor i allmänhet känner sig obekväma att bli associerade 

med dessa personer. Personer med fetma förväntas inte ha ett normalt liv och de är 

ohälsosammare i jämförelse med personer med övervikt. Sociala svårigheter ökar och 

patienter med fetma är mer skyldiga till sin vikt än patienter med övervikt. I ett experiment 

som utförs på Yale Universitet av Puhl med flera (38) avslöjas att studenter har många 

negativa attityder till personer med övervikt. Där ses en koppling mellan egna attityder och 

andras attityder.  Attityder kan påverkas i en positiv riktning om omgivningen har positiva 

attityder genom införlivning av andras åsikter. 

 

De lästa artiklarna avslöjar att negativa attityder till patienter med övervikt finns hos 

vårdpersonalen. Dessa attityder uttrycks som lathet, dålig självdisciplin, ohälsosamhet och 

ingen följsamhet till rekommendationer från vårdpersonalen (26, 27).  Dessa attityder var inte 

förvånande, då vårdpersonalen utgår från sina egna värderingar och förutsätter att patienter 

med övervikt hade dessa stereotypa drag. Attityderna har implementerats från samhället och 

mediala normer och ideal eftersträvas av människan i hög grad.  De som sticker ut och är 

avvikande, är inte tolererade. SBU:s sammanfattning och slutsatser (3) avhandlar också detta i 
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sin rapport, och menar att fördomar om fetma måste stävjas för att livskvalitén hos personer 

med fetma är styrd av omgivningens attityder. 

 

Vårdpersonalen upplever att patienten inte kan förändra beteendet och att det är patienten som 

orsakar den höga vikten och därför har ett personligt ansvar (19, 21, 22, 23, 24). Ur en 

medicinsk synvinkel kunde det hjälpa om övervikt ses som en allvarlig kronisk sjukdom, detta 

kunde minska fördomarna vilket också Falkenberg med flera (12) tar upp. Troligen kunde den 

negativa stämpeln och attityderna mot övervikt förändras och accepteras på ett annat sätt av 

samhället. Skuldbeläggningen på patienter med övervikt minskas och självförtroendet ökar. 

Det i sin tur möjliggör medverkan till ett förändrat beteende.  

Torgerson med flera menar att ett förhållningssätt som inte skuldbelägger, ger en motivation 

till patienten (4). Patienter med övervikt har ofta en negativ attityd mot sig själv och förväntar 

sig att vårdpersonalen har samma inställning (19, 28, 30, 33). Ointräffade förväntningar leder 

till missnöje och patienter med övervikt uppfattar det som att vårdpersonalen inte ger någon 

respons (32). Ur ett kliniskt perspektiv kan ändring av patientens attityd till sig själv vara en 

av de utmaningar som framtida vårdpersonal står inför. Psykosociala stöd och att hitta 

patientens inre styrka är essentiellt för att patienten ska förändra sitt tänkande i en mer positiv 

riktning. Detta påpekar också Solvoll (39) och menar att personen, som inte har höga tankar 

om sig själv, bör stärkas och vårdpersonalen ska utgå från individen. Patienten har ibland en 

nedvärderande syn sig själv och detta kan upplevas smärtsamt. Om vårdpersonalen vid 

vårdbesöket ser patienten som en unik individ med ett värde, har det i sig en stödjande effekt 

på självuppfattningen (39).  

Patienter med övervikt och vårdpersonal bör bli bättre på att tala om förväntningar på vården 

redan i ett tidigt stadium. Förväntningarna har stor betydelse för hur relationen blir och 

patientens upplevelse av bemötandet. Vid tidig diskussion om förväntningar kommer stor del 

av missnöjet som patienterna känner förmodligen att minska.  

 

I en av artiklarna (31) känner patienter med övervikt sig inte särbehandlade utan nöjda med 

vården i allmänhet, samtidigt som det finns ett missnöje med vården av övervikten (31). 

Patienterna anser att vårdpersonalen inte kan tillhandahålla adekvata råd om 

livsstilsförändringar och uppsöker inte vården för att få hjälp med problemet (22, 29, 31, 35). 

Patienter med övervikt anser att vårdpersonalen är lika trevlig i bemötandet av alla patienter, 

men hade förväntningar på vården som ibland inte kan uppfyllas (25, 29, 34). Detta var inte 
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förvånande då missnöjet med vården av övervikt antagligen beror på att patienten vill ha en 

snabb lösning och en genväg till viktnedgång, vilket inte vårdpersonalen kunde tillhandahålla.  

Detta missnöje menar Solvoll (39), i kombination med, att patienten motsätter sig 

förändringar och livsstilsråden upplevs vara utan värde, vara ett dåligt sätt att närma sig 

patienten då patienten har tappat tilltron till sig själv och sin förmåga.  

 

Vårdpersonalen känner inte motvilja mot patienten och finner det lätt att tala om övervikten 

med patienten dock finns en oro att förstöra kontakten (19, 24). Till skillnad mot dessa 

artiklar visar andra artiklar att vårdpersonalen känner att det var svårt att ta upp problemet då 

de anser sig ha för liten kunskap för att kunna bemöta på rätt sätt, vårdpersonalen anser 

dessutom att de har mindre tålamod med patienten och en konflikt kan uppstå i kontakten när 

överviktsproblemet tas upp (21, 23). Här visades vårdpersonalens ambivalenta attityder 

mycket tydligt och rädslan att ta upp problemet fanns inte hos vårdpersonal som ansåg sig ha 

god kunskap, medan det påträffades hos vårdpersonal som ansåg sig ha mindre kunskap på 

området. För optimalt bemötandet var utbildning essentiellt. Med rätt utbildning kan 

insatserna riktas på ett korrekt sätt.  Kunskap om övervikt ansågs vara det största problemet 

till bra bemötande och har genomsyrat många av artiklarna som granskats.  

Vårdpersonalen ska vara en resurs som hjälper patienten behärska sin livssituation, vilket 

innebär att god kontakt och en tillit måste etableras för att inlärningsklimatet ska vara 

optimalt. I och med att kunskap uppnås kan patientundervisningen individualiseras och 

därmed kännas adekvat för patienten (40). 

 

En tidigare litteraturstudie (41) som täcker åren 1981-2004 beskriver attityder till patienter 

med övervikt. Där påpekas att det finns lite forskning på området och det framhävs att det 

finns en oro att vårdpersonalen inte upplevs vara ett stöd för patienten med övervikt. Patienten 

har svårt att känna tilltro till vården om vårdpersonalen tvivlar på patientens motivation. Detta 

överensstämde med resultatet i denna studie och indikerar därmed att attityderna till patienter 

med övervikt inte förändrats på lång tid. Attityderna är djupt rotade och därför svåra att 

förändra. Om positivare attityder kan införlivas hos vårdpersonalen angående övervikt kan 

denna trend överföras till samhället.  
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4.3 Metoddiskussion  

Sökningen av de 11 vetenskapliga artiklarna utfördes i databaserna PsycINFO och Medline 

via Pubmed. PsycINFO valdes för att få med bemötande och attityder i hög grad och för att 

detta var en databas som täckte den psykologiska forskningen inom omvårdnad (17) vilket var 

huvudkomponenten i denna studie. Medvetet valdes Cinahl bort då artiklarna i denna databas 

till stor del beskrev övervikt hos barn och ungdomar. Detta kan ha inneburit att artiklar av 

värde gått förlorat, en medveten risktagning från författarna. För kompensation utfördes 

istället en manuell sökning (17) vilket gav ytterligare 6 vetenskapliga artiklar. Samanlagt 17 

vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa.  

En metodologisk brist i studien var att göra en fritextsökning istället för en systematisk 

litteratursökning (17), detta valdes för att systematisk litteratursökning inte gav så stort utfall i 

vetenskapliga artiklar och därmed mindre underlag för studie. Sökorden kombinerades, för 

optimal sökning (17). Detta gav studien ett brett perspektiv för att fånga in, både 

vårdpersonalen och patienter med övervikts upplevelser av attityder och bemötande.  

 

Artiklarna som ingick i studien var från år 2000 och framåt, de flesta, 11 artiklar, var från år 

2005- 2007, den aktuella forskningen var en styrka för studien. Studien baserades på artiklar 

från USA, England, Australien och Finland. De flesta artiklarna var utförda i USA och 

England. Detta berodde troligen på att forskning i ämnet var längre framskriden och 

problemet med övervikt har funnits en längre tid i dessa länder. Det bästa hade varit att få 

utfall i artiklar från alla kontinenter, vilket hade givit större tyngd åt studien och 

generaliserbarhet i högre grad.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick från bedömningsmallar (Bilaga 1 och 2), vilket gav 

ett bra underlag för att värdera artikelns kvalité. Värderingen visade att artiklarna höll en god 

kvalité, 65 % av dem värderades till hög, 30 % medel och endast 5 % var av låg kvalité. Detta 

gav studien ett trovärdigt resultat (15). Enligt Forsberg och Wengström (15) bör inte artiklar 

med låg kvalitet tas med i litteraturstudier, trots detta har en artikel med låg kvalitet 

inkluderats i denna studie. Artikeln inkluderades därför att den på ett nyanserat sätt behandlar 

både vårdpersonal och patienter med övervikts syn på attityder och bemötande samt att 

resultatet visar på de motstridiga upplevelserna från båda grupperna. Denna skillnad ansågs 

viktigt att framhäva i föreliggande arbete. 
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Tillsammans har huvudfynden i den insamlade datan av de vetenskapliga artiklarna 

diskuterats och en forskartriangulering har utförts.  Åsikter om attityder och bemötande har 

diskuterats och därmed blev otydliga samband påtagligare, vilket gav studien ett trovärdigt 

resultat (17). Svårigheterna med denna studie var att precisera vad som var attityd/bemötande 

då begreppen gick ihop. En helhetssyn har använts i granskningen av artiklarna och en 

överensstämmelse om vad som var en attityd avgjordes gemensamt, även om detta inte alltid 

framkom klart och tydligt i artiklarnas text. Utgångspunkt för vad som var en attityd, har 

diskuterats fram och gemensamt preciserats, vilket kan ha gett resultatet en vinklad bild. 

Fördelen med en litteraturstudie var att ett bredare perspektiv kunde visa sig i texten och för 

att övervikt är ett känsligt ämne och rekrytering till annan typ av studie kunde vara svårt. 

 

4.4 Allmän diskussion 
Bra attityder och ett gott bemötande är en viktig del av vården, då patienten måste kunna 

känna tillit och få respekt. Fördomar om övervikt måste förhindras. Patienter med övervikt 

ska inte behandlas nedlåtande eller intolerant. Patienten bör få möjlighet att säga ifrån om 

bemötandet från vårdpersonalen upplevs som kränkande. Livskvaliteten hos patienter med 

övervikt beror till stor del på omgivningens attityder. Det krävs mer förståelse om uppkomst 

och svårighet med behandling, för att öka tillfredsställelse av vården och minska fördomar 

hos vårdpersonalen.  

 

Det mest framkommande problemet med att vårda patienter med övervikt anses vara bristen 

på kunskap, vilket framkommer tydligt i de vetenskapliga artiklarna. Bristen på kunskap 

visade sig i att vårdpersonalen inte kunde bemöta patienten på rätt sätt och därför ibland inte 

tog upp frågan om övervikt. Detta innebär att övervikten ibland förbises och framkallar en 

hälsorisk. Kunskapen om ämnet övervikt bör avhandlas i högre grad och implementeras i 

professionen.  

 

Råd om livsstilsförändringar har begränsad effekt i dagsläget, därför bör nya visioner och nya 

vägar prövas för att kunna hjälpa och stödja patienter med övervikt.  Patienten ska kunna 

erhålla en känsla av delaktighet och kontroll för att få det stöd patienten behöver med 

livsstilsförändringen.  

 

Preventiva mål med samhälleliga och sjukvårdsåtgärder med frågor om mat och motion har 

blygsam effekt. En kombination av olika behandlingssätt är bra och dessa måste vara 
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perpetuella för bästa resultat, då övervikt är en kronisk sjukdom. Nya synsätt med mindre 

negativa attityder ska vara normer att eftersträva inom vården.  

 

Det finns en begränsad forskning om patienter med övervikts upplevelser av attityder och 

bemötande inom vården. Därför bör mer kvalitativ forskning, där patientens upplevelser sätts 

i fokus, utföras. För att vägleda patienten till ett hälsosammare liv krävs också mer ingående 

forskning om hur man motiverar patienten på bästa sätt. Ett flertal artiklar studerar 

vårdpersonal och patienter på hälsocentraler. Det skulle ha varit intressant att se hur 

attityderna och bemötandet upplevs på vårdavdelningar på sjukhusen överlag och här i 

Sverige.  
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