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Abstrakt 

Att leva med fetma och övervikt är mycket aktuella frågor idag då förekomsten ökat över hela 
världen och så även i Sverige. En behandlingsmetod för personer med svår fetma (BMI >30) är 
kirurgiskt ingrepp, vilket innebär att magsäckens storlek reduceras eller justeras med band. Syftet 
med denna studie var att beskriva upplevelser efter ett sådant kirurgiskt ingrepp. Efter en 
systematisk litteratursökning i vetenskapliga databaser analyserades data utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex kategorier. Förväntningar om ett 
bättre liv uppfylldes inte av alla; Leva och anpassa sig till ett tomrum; Känna skuld och skam; 
Begränsningar i vardagen; Relationer och bemötande; Komma till insikt och ta kontroll över 
maten. Resultatet som framkom var att många hade svårt att anpassa sig till livet efter operationen 
där de kände sig oförberedda inför nya utmaningar i livet. Litteraturen beskrev hur operationen 
förändrade livet både på ett positivt och negativt sätt, där en del skulle göra om ingreppet om de 
fick chansen medan andra ångrade sitt beslut. För de personer som upplevde sämre livskvalité 
diskuteras interventioner för att förändra gamla vanor och avsluta beroendet till mat genom stöd i 
form av gruppmöten. 
 
Nyckelord: Fetma, viktminskningsoperation, postoperativt, upplevelser, livskvalité.  
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Övervikt är ett växande problem i hela världen (Hager, 2007). Enligt World Health 

Organization [WHO] (2006) är över en miljard vuxna (>15 år) överviktiga och mer än en halv 

miljard människor lider av fetma. Vidare förutspår WHO att antalet människor med denna 

problematik kommer att öka markant framtill 2015. En liknande utveckling har även skett i 

Sverige de senaste 40-50 åren där en halv miljon människor lever med fetma (SBU, 2002) 

Enligt SBU (2002) definieras övervikt och fetma genom att längden divideras med 

kroppsvikten².  Kropps index (BMI) över 25 innebär övervikt och BMI över 30 innebär 

således att individen har fetma. En minimum gräns för att genomgå en 

viktförminskningsoperation är att personen ska ha ett BMI över 35 vilket innebär svår fetma 

(SBU 2002). 

 

De finns flera bakomliggande orsaker till fetma och det är oftast inte bara en faktor som bidrar 

till problemen. Enligt SBU (2002) har det biologiska arvet betydelse till denna utveckling, 

men vilka gener som styr och reglerar metabolismen är fortfarande delvis okända. I en studie 

av von Deneen och Liu (2011) beskrivs att ett beroende till mat kan utvecklas och vara 

orsakad av bristande nervimpulser till hjärnan. Personer som utvecklar ett mat beroende faller 

in i ett impulsivt beteende, som de inte kan kontrollera själva. Det har diskuterats att en ökad 

tillgänglighet av halvfabricerad mat, med ett innehåll av sötningsmedel och socker som 

beroende framkallande substans, har bidragit till detta. Enligt Brown och Wimpenny (2011) 

kan även miljöfaktorer och samhällets påverkan på individen ha bidragit till utveckling av 

övervikt. 

 

Enligt Hager (2007) är övervikt i sig en riskfaktor till andra sjukdomstillstånd som exempelvis 

diabetes typ II, hjärt och kärlsjukdomar, skelett och ledsjukdomar, hormonrubbningar och 

hypertoni. Depression och vikt har också visat ha ett samband där det i en studie av Chen, 

Jiang & Mao (2002) framkom att 30% av personer med övervikt löpte ökad risk för 

depression. En studie av Sarwer et al. (2004) visade i en psykologundersökning inför en 

gastric bypass att 56 personer (62,2%) hade någon form av psykiatrisk diagnos. Depression 

visade sig vara den vanligaste av dessa. I en studie av Omalu et al.(2005) beskrevs att 

personer med psykiatrisk diagnos tagit sitt liv efter en viktminsknings operation.   

 

Enligt Forhan, Law, Vrkljan och Taylor (2010) fick personer med övervikt dagligen stöta på 

problem. Bland annat fick de utstå kränkningar och särbehandling då de känt att samhället 

inte anpassats för dem. Individer blev tvungna att be om hjälp för att tillgodose sina 
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grundläggande vardagliga behov. För små utrymmen på restauranger, biografer, flygplan etc. 

skapade stora barriärer i livet och ett beteendemönster där personer drog sig tillbaka och 

isolerade sig. Forhan et al (2010) beskrev att det förekom nedvärderande attityder mot 

personer med fetma som avspeglade sig i mötet med andra människor.  

 

Brown (2006) beskrev att nedvärderande attityder och diskriminering även förekommit från 

sjuksköterskor som vårdat personer med övervikt. Patienten kände sig övergiven av 

sjuksköterskan som tvekade till patientens motivation till att förändra sig. Det visade sig att 

sjuksköterskan undvek att möta patienter med övervikt och sjuksköterskan kände att det var 

svårt att prata om problemen. Sjukvårdspersonalen menade att patienten själv orsakat sina 

överviktsproblem, varit lat, och att övervikten grundade sig i en låg självkontroll. Brown och 

Wimpenny (2011) beskrev sjuksköterskans viktiga roll i bemötandet av dessa personer då de 

ofta hade låg självkänsla och kände skam över att vara överviktiga. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser efter att ha genomgått 

en viktförminsknings operation. För att kunna se hur en sådan omställning påverkar 

människans hälsa och livssituation på ett både positivt och negativt sätt. Lärdom av dessa 

upplevelser kan hjälpa sjuksköterskan att förstå vad det innebär att genomgå ett sådant 

ingrepp och på så vis förbättra omvårdnaden i ett pre- operativt skede.  

 

Metod 

 

Litteratursökning  

Studien grundades på internationella publicerade vetenskapliga kvalitativa artiklar (tabell 1). 

Artiklarna hittades i följande databaser: CINAHL och Pub Med De sökord som användes var: 

Bariatric surgery, Gastric bypass, Roux-en-Y gastric bypass,  quality of life, Experience, 

Obesity, coping, chronic illness, morbid obesity, gastric reduction, pshychological outcomes 

och unsuccessful. För att få korrekta sökord användes MeSH termer i PubMed och headings i 

CINAHL. Fritext användes även vid sökandet för att smalna av och begränsa antalet träffar. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle studera vuxna med ett BMI över 35, alltså 

människor som lever med fetma. Studierna innefattade samtliga kirurgiska ingrepp och 

inkluderade olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag. Ingreppen bestod i att  

magsäcken reduceras i storlek eller förminskas med olika former av justerbara band som drar 

åt magsäcken.  Postoperativa upplevelser skulle beskrivas i studierna. Tidsbegreppet, hur lång 
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tid som gått sedan det kirurgiska ingreppet är inte relevant i studien då fokus ligger på 

upplevelserna post operativt.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning.   

Syftet med litteratursökningen: Beskriva personers upplevelser efter att ha genomgått en 
viktminskningsoperation 
 
CINAHL, 2011-01-29 
Söknr. 
1 
 

*) 
 
MeSH 
 

Söktermer 
Bariatric surgery AND quality of life    

Antal träffar 
68 

Antal valda 
0 

 
 

2 MeSH Gastric bypass AND Experience 32 1  
 
3 

 
MeSH 

 
Bariatric surgery AND Obesity  
AND Qualitative research 

 
2 

 
2  

 
4 

 
MSH 

 
Roux-en-Y gastric bypass AND 
Obesity AND Case study 

 
5 

 
1  

 
PubMed, 2011-01-29  
 
1  

 
MeSH 

 
Gastric bypass AND postoperative. 

 
729 
 

 
0 

 
2 

 
MeSH 

 
Gastric bypass AND qualitive of life 

 
547 

 
0 

 
3 

 
MeSH 

 
Baricatric surgery AND coping 

 
34 

 
0 

 
4 

 
MeSH, 
FT 

 
Qualityf of life AND Gastric bypass 
AND chronic illness 

 
10  

 
1  

 
5 

 
MeSH 

 
Bariatric surgery AND Obesity AND 
Qualitative research 

 
20 

 
2  

 
6 

 
MSH 

 
Morbid obesity AND Gastric 
reduction 

 
36 

 
1  

 
7 

 
MSH, FT 

 
Gastric bypass AND psychological 
outcomes 

 
26 

 
1  

 
8 

 
MSH, FT 

 
Morbid Obesity AND Bariatric 
surgery AND unsuccessful 

 
43 

 
1  

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Kvalitet granskningen av de utvalda artiklarna utfördes med stöd av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 156-157) bilaga H som är ett bedömningsformulär för studier med 

kvalitativ metod. Bilagan visar kriterier som studiens avgränsningar, om kontexten finns 

presenterad. Vidare granskades det om studien fört ett etiskt resonemang, hur urvalet skett, 

om metod och analys är tydligt beskriven i studien samt giltighet och kommunicerbarhet. 
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Sedan kan författaren skriva i huvudfynd från den lästa studien. Detta är ett hjälpmedel för att 

se vilken kvalité litteraturen har och utifrån den valdes studier med högst möjliga kvalité. 

Dessa kriterier granskades och besvarades med ja eller nej vilket kunde göras om i procent 

genom att ge varje fråga 10% för varje ja man kan kunde kryssa i, det valdes ut 10 frågor ifrån 

Bilaga H för att bedöma om studien var av låg, medel eller hög kvalité. Se tabell 2 för 

indelning. 

 

Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsgradering 

Procentindelning Kvalitetsbedömning 

75-100% Hög 

65-74% Medel 

50-64% Låg 

 

Analys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Burnard 

(1991) beskriver att det är upp till forskaren att arbeta på ett strukturerat sätt och visa på 

öppenhet inför läsaren. I kategoriseringen beskriver Burnard (1991) att forskaren måste ha läst 

och förstått materialet i sin helhet innan kategorisering kan påbörjas. Kategorisering innebar 

att författaren för samman text med liknande innehåll. Med manifest ansats har författarna 

inte lagt in egna tolkningar och värderingar i resultatet.  

 

Utifrån Burnard (1991) användes de steg som författarna ansåg var relevanta för 

litteraturstudien. Eftersom de valda artiklarna (tabell 3) utgår från intervjustudier passade 

metoden att användas i föreliggande litteraturstudie. Artiklarna lästes först i sin helhet för att 

sedan extrahera textenheter som motsvarade mot litteraturstudiens syfte. Textenheterna 

kodades för att underlätta att på ett enkelt sätt hitta tillbaka till grundtexten. Textenheter som 

handlade om samma sak uppdelades i kategorier. Kategorisering skedde i fem steg genom att 

likartade kategorier fördes samman till dess att innehållet inte gick in i varandra. Detta 

resulterade i sex slutkategorier. Vidare under dataanalysens process lämnades innehållet till 

utomstående läsare som fick granska kategorierna enligt Burnards (1991) steg 6 för att 

diskutera och justera innehållet. När data resulterat i slutkategorier kunde författarna gå 

tillbaka till grundtexten i textenheterna och se att det var de som återspeglades i resultatet 

enligt Burnard (1991). 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)  

 

Författare/
år/land  

Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
Medel, 
Låg) 

 
Atchison et 
al. 
1996 
Australien 

 
Fallstudie 

 

2 

 
Intervjuer med två kvinnor 
om livet efter 
viktminskningsoperation 

 
Varför anorexia kan vara 
en följd av ingreppet och 
vikten av uppföljning 
deltagarna 

 

Medel 

 
 
Bochieri et 
al. 
2002  
USA 

 
 
Kvalitativ 

 
 
31 

 
 
Intervjuer genomfördes där 
datan analyserades utifrån 
grounded theory. 

 
 
Studien beskriver 
förändringar i 
självextensiella, sociala 
och nya vanor i vardagen 
bland deltagarna post 
operativt..  

 
 
Hög 

 
Groven, et 
al. 
2010 
Norge 
 
 

 
Kvalitativ 

 
5 

 
Utgår från ett inifrån 
perspektiv med fördjupade 
intervjuer. Intervjuerna 
analyserades med  
kvalitativ innehållsanalays. 

 
Att livskvalitén efter 
ingreppet är sämre än 
innan. 

 
Hög 

 
Le Page, C. 
T. 
2010 
USA 
 
 
 

 
Kvalitativ 

 
12  

 
Fördjupade intervjuer.  
Analys ur ett 
hermeneutiskt 
tillvägagångs-sätt 

 
Intervjuerna formade fyra 
teman som bestod av, 
”kirurgi som förnyat 
hopp”, ”att hitta balans”, 
”Att fylla tomrummet”, 
”Att självbilden 
transformerades”. 

 
Hög 

 
Magdaleno 
et al. 
2008 
Brasilien 

 
Kvalitativ 

 

7 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys  
 

 
Att fler aspekter och 
faktorer är avgörande för 
deltagarnas hälsa och 
livskvalité efter ingreppet. 
 

 

Hög 

 
Magdaleno 
et al. 
2009 
Brasilien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvaltativ 

 

7 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys  
 

 
Att viktminsknings kirurgi 
är en process som 
framkallar, psykiska, 
sociala, emotionella 
förändringar 
 

 

Hög 
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Författare/
år/land  

 
Typ av 
studie 

 
Deltagare 

 
Metod  
Datainsamling/ Analys 

 
Huvudfynd 

Kvalitet 
(Hög. 
Medel, 
Låg) 

 
Ogden et al. 
2006 
Storbritanni
en 
 

 
Kvalitativ 

 
19 

 
Fördjupade intervjuer 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

 
Centrala temat i studien 
handlar om olika former 
att känna sig i eller ur 
kontroll i sin livssituation 
efter ingreppet 
 

 
Hög 

 
Simmons, 
M. 
2009 
USA 
 

 
Fallstudie 

 
1 
 

 
Intervjuer beskrivs i 
resultatet 
 

 
Att uppleva smärta och 
ohälsa efter ingreppet. 
 

 
Hög 

 
Wysoker, A.  
2005 
USA 
 
 

 
Kvalitativ 

 
12 

 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades ur en 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

 
Att personer inte var nöjda 
med resultatet efter 
operationen och att en del 
deltagare insåg att de 
själva hade en roll i det 
 

 
Hög 

Zijlstra et al. 
2009 
Nederländer
na 

Kvalitativ 11 personer Semistrukturerade 
intervjuer. 
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys 

Att personer inte var nöjda  
med resultatet efter 
operationen och att en del 
deltagare insåg att de 
själva hade en roll i det 

Hög 

 
 
Resultat 
 
Analysen resulterade i 6 kategorier som presenteras i tabell 4 och beskrivs sedan i resultatet. 
 
Tabell 4 Översikt av resultatet 

Kategorier (n=6)                                                                                                                                    

 Förväntningar om ett bättre liv uppfylldes inte för alla 

Leva och anpassa sig till ett tomrum 

Känna skuld och skam  

Begränsningar i vardagen 
 

Relationer och bemötande 
 

Komma till insikt och ta kontroll över maten 
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Förväntningar om ett bättre liv uppfylldes inte för alla 

En studie av Groven, Råheim och Engelsrud (2010) beskrev hur personer hoppades att livet 

skulle bli bättre efter operationen, även i studier av Le Page (2010), Magdaleno, Chaim och 

Turato (2008) beskrev  personer hur det förväntade sig att  ingreppet skulle lösa alla deras 

problem, och de blev överraskade av att problemen kvarstod efter ingreppet (Bocchieri, 

Meana & Fisher, 2002). I en studie av Zijlstra, Boeije, Larsen, van Ramshorst och Geenen 

(2009) hade personer förväntat sig att ingreppet skulle hindra dem från att äta för mycket. De 

som hade uppnått sina viktmål och förväntningar efter operationen kände en tillfredställelse. 

Efter den hastiga viktnedgången fick personer bekräftelse på om de nått sina mål och hur de 

klarade eventuella motgångar om inte den utsatta vikten nåddes (Atchison, Wade, Higgins & 

Slavotinek. 1996; Ogden, Clementi & Aylwin 2006; Wysoker, 2005). Det var naturligt att 

först rasa i vikt för att sedan långsammare tappa de sista kilona. Personer kunde då känna att 

operationen inte fyllt förväntningarna och en stor besvikelse infann sig både över ingreppet 

och på hur de själva skött sig i vardagen (Groven et al, 2010; & Wysoker 2005). 

“I thought that I would solve my problems, that I would  
be happy, get a boyfriend…” 

(Magdaleno et al. 2008, s. 1088). 
 

I en studie av Groven et al (2010) beskrev  personer att de hade problem med att hitta rätt i sin 

nya roll, och  de kände en hjälplöshet inför nya utmaningar (Magdaleno, Chaim, Pareja & 

Turato 2009). Personer kände att de inte fungerade i sin vardag och de sökte svar på varför det 

hade blivit så (Groven et al. 2010). I en studie av Le Page (2010) beskrev  personer att de 

hellre hade levt kvar i sin gamla vardag än med den situation de levde med efter operationen. 

De kände sig mer utsatta, osäkra, spända och kunde inte längre använda sin kropp som ett 

skydd mot att bli betraktad sexuellt eller mot nya utmaningar. Personer hade svårt att se sig i 

spegeln för att se hur mycket de hade gått ner i vikt. De såg samma person som tidigare och 

det blev svårt att hitta rätt i nya klädstorlekar (Le Page, 2010; Ogden et al, 2006; Wysoker, 

2005).  

“The changes were fast. . . . It was hard ,my brain wasn’t fast enough 
 to catch up to my body and even to this day when 

 I look in the mirror, I think I am fat,  
I still see myself as fat.”(Le Page, 2010, s. 62) 
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Leva och anpassa sig till ett tomrum  

Groven et al (2010) och Zijlstra et al. (2009) beskrev i sina studier att personer kämpade för 

att anpassa sig till ett liv med nya förutsättningar. Ett liv med betydligt mindre magsäck  

innebar nya matvanor och svårigheter. Zijlstra et al. (2009) beskrev att personer hade svårt att 

hålla sig ifrån frestelser i form av mat och godsaker, när de kände sig stressade, sorgsna och 

misslyckade. Zijlstra et al. (2009) beskrev också att personer som förknippat mat med känslor 

hade svårast att anpassa sig till en ny livsstil.  

“Participants often felt tempted to substitute meat, bread, vegetables,  
and fruit for sweets and tastier snacks that passed the gastric  
band more easily, especially when they experienced distress,  

loneliness or failure”. (Zijlstra et al. 2009, s. 110). 
 

I en studie av Bocchieri et al. (2002) framkom att det var svårt för personer att kunna hantera 

sina negativa känslor, de kände sig både svaga och osäkra när en stor del av deras vikt 

försvann (Bocchieri et al. 2002). Groven et al (2010) beskrev svårigheter att uppfattas som 

normala för att kunna passa in i samhället, medan Ogden et al. (2006) beskrev att personer 

hade en ständig hungerkänsla inom sig. Det var en känsla som visade sig vara falsk eftersom 

de bara hade ätit en liten mängd mat. Personer kände att magen hade tagit kontroll över 

hjärnan och styrde kroppen. 

”You feel hungry in your head because you know you haven’t eaten a lot . . . 
 it’s just something to remember, that you might be hungry in your head  

but you’re not hungry in your stomach”. (Ogden et al. 2006, s. 287). 
 

Le Page (2010) beskrev att personer kände ett stort tomrum efter den plats maten hade haft i 

deras liv. Maten hade varit tryggheten, trösten och haft en lugnande effekt, men även ett sätt 

att lindra smärta och ensamhet. När maten inte längre fanns i livet på samma vis sökte 

personer andra sätt att fylla tomrummet med. Le Page (2010) beskrev vidare att personer 

fortsatte ett skadligt beteende inom andra områden och föll okontrollerat in i nya beroenden. 

När de inte längre var besatta av mat att fylla tomrummet med, så handlade de kläder så att 

deras privata ekonomi blev lidande. Vidare beskrev Le Page (2010) att personer började 

tatuera sig, men även att droger blev en del i deras liv. Enligt Wysoker (2005) behövde 

personer hela tiden behövde någonting att tugga på för att saknaden av mat var så stor. 

” I tend to go to my new addiction…Tattoos! Because I like to hurt,  
the more I hurt the better I feel…It eases the empty feelings… 

I know that sounds crazy.” (Le Page, 2010, s. 61) 
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Ogden et al. (2006) beskrev att personer var tvungna att sluta äta på grund av obehagskänslor 

vid måltider, när de inte längre kunde få i sig lika mycket mat som innan ingreppet. Enligt 

Ogden et al (2006) hade personer svårigheter att hitta något att äta som inte skapade obehag. 

Det var svårt att äta riktiga middagar när magsäcken inte tillät en viss mängd eller typ av mat, 

då det krävdes en tillvänjningsperiod. Det kändes svårt att avstå mat, som de tidigare hade 

älskat. Bocchieri et al (2002) beskrev att det för personer som hade ett osunt förhållningssätt 

till mat fortfarande kunde vara orsak till viktuppgång. Atchison et al. (1996) beskrev att 

personer som var rädda att gå upp i vikt kräktes upp måltider. Ogden et al. (2006) menade att 

personers syn på mat förändrades, eftersom mat inte längre var en njutning, fick den inte 

samma roll i livet, utan blev ett nödvändigt ont och en onödig syssla  för att överleva.  

”Food has no role in my life, it just has no meaning,  
I just don’t think about it”. 

(Ogden et al. 2006). 
 

 

Känna skuld och skam 

Studier av Groven et al. (2010), Le Page (2010) och Magdaleno et al. (2009) beskrev hur 

personer kände skam efter ingreppet. Le Page (2010) beskrev att känslan fanns kvar efter 

ingreppet på samma vis som personer skämts för sin övervikt men nu av andra orsaker. 

Magdaleno et al. (2009) och Groven et al (2010) beskrev att skamkänslan  handlade om att 

vara motbjudande, oattraktiva, mindre åtråvärda på grund av lös och överbliven hud och att 

visa sig naken. Vidare beskrev Groven et al. (2010) att det kändes varmt och okontrollerat 

med all den hud som var en oönskad konsekvens efter operationen. En studie av Bocchieri 

(2002) beskrev att personer kände att de såg äldre ut efter ingreppet. 

“When I'm dressed, I'm no longer ashamed, you know...  
Now, without my clothes on, that's another story. Because 

 I'm all flaccid. I'm ashamed”. (Magdaleno et al. 2009, s. 3). 
 

De problem som uppkom skapade spänningar i livet då personer ställdes inför ett tufft beslut 

att genomgå ytterligare smärtsamma ingrepp för att få bort den överblivna huden (Bocchieri, 

2002). Personer kände sig även generande och skamfulla då de gick upp i vikt efter ingreppet 

och de jämförde sig med andra som genomfört samma ingrepp och lyckats bättre.  

I en studie av Ogden et al. (2006) framkom hur personer kände att de svikit sig själva genom 

att gå igenom ett kirurgiskt ingrepp för att ändra sitt yttre för att uppnå lycka. Enligt Le Page 

(2010) kunde personer få höra av sjuksköterskan efter operationen, att de inte skulle lägga 

skuld över sig själva för att de behandlats mot en sjukdom som kunde ha kostat dem livet. Le 
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Page (2010) beskrev vidare att personer lade skuld över sig själva när de behövde opereras. 

Det grundade sig i en låg självkontroll, att de kände sig svagsinta av att inte kunna gå ned i 

vikt på egen hand. 

“I had lost 70 pounds and you know I wanted to be happy, happy, happy, but  
I was so mad . I got up and left [a bypass support group]. I had nowhere to go.  

I blamed myself for the lack of control that caused me to 
 need surgery”. (Le Page, 2010, s. 63). 

 

 

Begränsningar i vardagen 

Enligt Groven et al. (2010) och Simmons (2009) beskrev personer en känsla av energibrist. 

Ibland var energibristen konstant eller så kunde den variera, vilket inte tillät krävande 

aktiviteter samt att de kände sig illamående.  

“For example, walking to my job is not possible anymore. I do not have 
 the energy to do that.” (Groven et al. 2010, s. 9).  

 

Studier av Groven et al. (2010) och Simmons (2009) beskrev att en smärta i muskler och leder 

kunde vara kopplad till energibrist då den störde nattsömnen. Med smärtan kom även en 

oförutsägbar vardag, att inte veta när eller vad personer kunde klara av. De kände också 

hopplöshet när smärtan inte försvann. Personer kunde känna att smärtan blev ett 

allmäntillstånd, att den fanns där för jämnan och känslan av fatigue dominerade vardagen. 

Detta hindrade även personer från att vara fysiskt aktiva i sin vardag.  

“After a day at work I am so tired when I come home I can hardly unlock my  
front door. I am living with constant pain. After a day at work I am  

so tired when I come home can hardly unlock my front door. 
 I am living with constant pain.” (Groven et al. 2010, s. 9). 

 

I en studie av Groven et al. (2010) beskrevs hur personer kände darrningar, yrsel, sviktande 

balans, halsbränna, sämre syn och känselbortfall i armar och ben. Enligt Ogden et al (2006) 

kunde personer känna kramper och tvingades att avbryta den aktivitet de sysselsatt sig med 

och lägga sig ned en stund. Personer kände hur deras kroppar blev begränsade och att de 

kände sig totalt utslitna, en känsla som tog över och blev allt mer överväldigande. Med 

tilltagande kroppsliga bieffekter kände personer att kroppen och livet fungerade sämre än 

innan ingreppet, och den glädje personer hade hoppats finna efter ingreppet var borta med alla 

de komplikationer som uppkom. Ogden et al (2006) beskrev att personer kände att de hade 

stympat sin kropp som hade en känsla av stora komplikationer efter operationen. Personer 

kände sig funktionsnedsatta och dysfunktionella, när besvären tog över i dagligt liv. Personer 
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kände oro över att det kunde vara exempelvis cancer, eller att någonting hade gått sönder inne 

i kroppen men att något inte var som det skulle (Groven et al., 2010; Ogden et al. 2006).  

“Everything has become a hassle, sort of, because my quality of life is  
worse now than previously.” (Groven et.al. 2010, s. 9). 

 
Studier (Bocchieri et al., 2002; Ogden et.al 2006) visade även att personer kände en ökad 

fysisk förmåga och att de hade mer aktivitet i vardagen samt i sina arbeten och med det kom 

ett ökat självförtroende med en vilja att synas i mer officiella sammanhang. Personerna fann 

att deras livskvalité hade ökat och att de fick ut mer av livet (Bocchieri et al., 2002; Ogden 

et.al 2006).  

 

 

Relationer och bemötande 

Bocchieri et al. (2002) visade att bemötandet hade  en  stor betydelse  efter operationen. 

Personer berättade att vänner kunde se deras nya utseende som en konkurrens de inte haft 

förut och det blev en kallare atmosfär i relationen (Bocchieri et al. 2002). I relationer så kunde 

det yttra sig i svartsjuka och personer blev ifrågasatta om varför de gick ut, om det endast var 

för att visa upp sig (Magdaleno et al. 2008; Magdaleno et al. 2009). Personer omvärderade sin 

situation och med ett ökat självförtroende kunde de avsluta relationer som inte längre sågs 

som konstruktiva (Bocchieri et al. 2002).  

 

I en studie av Groven et al. (2010) beskrev  personer att de kände att deras problem inte togs 

på allvar, vilket kändes frustrerande. Deras kroppsliga problem  blev bedömda som mentala 

eller psykologiska. Personer blev sårade när de hörde av andra  att de hade valt den enkla 

vägen genom operationen (Groven et al. 2010).  

“Comments from others that they had ‘‘chosen an easy solution’’ or ‘‘taken the 
 easy way out’’ were particularly hurtful given their ongoing struggles to  

function in daily life.”  
(Groven et al. 2010, s. 10). 

 

Positiva kommentarer var upplyftande och stärkande i deras vardag, och de kände en 

samhörighet med andra som hade samma positiva känsla kring operationen (Groven et al. 

2010; Magdaleno et al. 2008). I en studie av Ogden et al. (2006) beskrev personer att de 

kände sig mer sociala och levde ett hälsosammare liv, och de kände även en ökad förmåga att 

ta hand om sina barn. Magdaleno et al. (2009) beskrev personer att de kände sig som en ny 

person, men en del hade svårigheter med att tänka sig att gå ut och träffa andra  
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“Nowadays I am a more eager person, I feel like doing things and even go 
 out from time to time…But the problem is dating…I just can't….. 

I'm ashamed…”(Magdaleno et al. 2009, s. 3). 
Att bli behandlad bättre av okända människor fick personer att känna en irritation och ilska 

och de blev illa till mods av att det skulle krävas en viktnedgång för att bli accepterade 

Personer kände att uppnå en social acceptans efter ingreppet endast var en illusion. 

(Magdaleno et al. 2009).  

“Would this person have treated me this well when I was obese?”  
(Bocchieri et al. 2002, s. 786). 

 

Studier beskrev att förhållanden fungerade bättre än vad det hade gjort innan operationen. 

(Bocchieri et al. 2002; Magdaleno et al. 2009) och personer kände att deras relation till 

sexlivet hade blivit bättre efter operationen (Bocchieri, 2002). 

 

 

Komma till insikt och ta kontroll över maten 

Ogden et al. (2006), beskrev att en del personer kände stolthet över sin prestation att ha 

genomgått ingreppet. Även om lidande, ånger, bieffekter och smärta uppstod så var det värt 

detta och de hade gjort om samma sak igen. Personer kände att de ville hjälpa andra i samma 

situation som de själva befunnit sig i innan ingreppet. De kände en vilja att informera om 

ingreppet och att det fanns en utväg ur problemen som de överviktiga inte behövde stå ut med.  

Personer såg sig själva genomgå en positiv livsförändring. I en studie av Bocchieri et al 

(2002) framkom att personer lärde sig att fokusera på sig själva och sätta sina egna behov 

främst. Ogden et al (2006) beskrev att personer kände att de åter passade in i samhället, 

eftersom de gått ned i vikt och kände sig som normala. Bocchieri (2002) beskrev vidare att 

personer kände en tro på ett hälsosammare och längre liv.  

“As their health improved considerably, patients also began to envision the prospect 
of a longer, healthier, more satisfying life.” (Bocchieri et al. 2002, s. 784). 

                                                                                                     

Studier av Ogden et al. (2006) och Wysoker (2005), beskrev hur personer hade fått insikt i att 

motion och sundare livsstil måste bli en del av vardagen, för att kunna fortsätta gå ned i vikt 

och behålla vikten. Enligt Ogden et al. (2006) blev personer mer selektiva i sin kost och sina 

matvanor och de insåg att en del mat måste väljas bort för att stanna kvar i den nya vikten. 

Dessutom framkom att personer inte längre var besatta av mat och att de hade en ökad 

kontroll över sin matsituation och att lyssna till mättnadskänslan. Vidare beskrev Ogden et al. 

(2006) att personer hade fått en ökad självkännedom om att det bara krävdes en liten mängd 
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mat för att bli mätt. Det kändes som en ny start i livet och att de fått en ny chans samt att de 

kände sig pånyttfödda.  

‘I can control the amount that I eat, the portions that I eat are small, they’re 
 satisfying . . .. I don’t obsess about food anymore . . .. I think about what 
 I’m putting in my mouth but not the point where it controls me. I feel that  

 I am back in  control of my body . . .. It’s about learning about how to eat from 
 scratch and it’s a new start for me’ (Ogden et al. 2006, s. 286).” 

 
Groven et al. (2010) och Wysoker (2005), beskrev att personer kände sig nöjda och mer 

attraktiva, att de kände sig vackrare än tidigare vilket höjde självkänslan.  

 

Diskussion  

Studiens syfte var att beskriva personer upplevelser efter att ha genomfört en 

viktminskningsoperation. Analysen baserades på tio vetenskapliga artiklar och resulterade i 

sex kategorier: Förväntningar om ett bättre liv uppfylldes inte av alla, leva och anpassa sig 

till ett tomrum, känna skuld och skam, relationer och bemötande, begränsningar i vardagen, 

och slutligen komma till insikt och ta kontroll över maten. 

 

Resultatet visade att personer hoppades att operationen skulle lösa deras problem men 

resultatet visade att det inte blev så. Förhoppningar och hopp beskrivs av Wang (2000) som 

det fenomen vilket får människan att fortsätta kämpa när det är som svårast. Då patienten 

ligger på sjukhus förekommer mycket tankar kring livet efter sjukdomen liksom vilka 

konsekvenser det kommer att få i det vardagliga livet . Patienten kommer till insikt till vad 

som egentligen är betydelsefullt i livet. Wang (2000) menar att bilden av hopp alltid åtföljs av 

olika relationer och av faktorer som kan vara stödjande. Stödet kan enligt Wang (2000) vara 

familj, vänner, sjukvårdspersonal och en andlig övertygelse. Därför är det enligt Brown et al. 

(2011) viktigt att sjuksköterskan kan identifiera dessa stödjande faktorer och hjälpa patienten 

att finna hopp i sin situation för att lindra oro inför en operation och i det post operativa 

skedet. Det som hände personer i litteraturstudien var att livet efteråt inte levde upp till 

förhoppningarna. Känslan av hopplöshet inför sin situation beskrivs av Folkman (2010) som 

ett skede som ger upphov till förtvivlan, depression och att slutligen inte vilja leva längre.  

 

Resultatet visade en rad omställningar i livet som personer hade svårt att anpassa sig till. Ett 

liv med en mindre magsäck innebar, att personer var tvungna att ändra invanda beteenden. 

Resultaten visade även att ett stort tomrum behövde fyllas när personer inte kunde använda 

maten som tröst, trygghet, skydd ensamhet misslyckande, och stress.För att få förståelse för 
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detta beteende söktes litteratur som visade att mat i sig kan vara ett beroende, då mat och 

speciellt socker triggar samma receptorer som ger tillfredställelse. Von Deenen al. (2011) 

visade i sin studie att mat stimulerade substanser i hjärnan som hade en beroende 

framkallande effekt. När beroendet inte längre handlade om mat sökte personer i denna 

litteratur studie andra sätt att fylla tomrummet. Personer började med tatueringar, shoppa för 

mycket eller använda droger. Detta är ett resultat som framkommit ur denna litteraturstudie, 

att personer inte längre kunde använda sitt gamla beroende. Att kunna avsluta ett beroende till 

en drog är enligt Che, Yeh och Wu (2009) en process som pågår under en tid. Hansen, Ganley 

och Carlucci (2008) beskrev i sin studie hur personer som lever med beroende först måste bli 

medvetna om sitt beteende. Att bli medveten om problemet var början till en 

återhämtningsprocess och detta var inte en förändring som personerna kunnat klara av utan 

stöd utifrån. Detta stöd kan ske i form av grupp möten eller s.k. ”self-help groups” vilket 

hjälper människor ur ett beroende (Hansen et al. 2008).  

 

Resultatet visade att personer skuld lade sig själva över att behöva opereras. Den skamsenhet 

som framkom över att inte kunna gå ned i vikt på egen hand grundade sig i en låg 

självkontroll och personer ansåg sig vara svaga och att de svikit sig själva. Jorgensen, Kim 

och Thibodeau (2011) beskriver att skam och skuld är två separata känslor som yttrar sig i en 

yttre och inre skam. Den yttre skammen innebär att människan sänder ut signaler som visar på 

låg social status och att inte vara socialt accepterad av andra. Vidare hotar skammen 

människans fundamentala behov att känna samhörighet och social acceptans. Den inre 

skammen handlar om ett hot av den inre bilen av sig själv då människor har mycket negativa, 

destruktiva tankar om sig själva. Brown et al. (2011) beskrev att överviktiga kunde sätta 

orimligt höga krav på sig själva och sin viktnedgång. När de inte lyckades nå sina utsatta mål 

dömde de sig själva och skämdes över sin låga självkontroll.  Det hot som skammen för med 

sig hotar även människans psykologiska hälsa och kan ha ett samband med depressiva 

symptom. Vilket visat sig ha ett liknande samband för personer i denna litteraturstudie som 

hade negativa tankar kring sig själva och sin omgivning.Eriksson (1994, s. 43) menar att det 

finns ett samband mellan lidande och skuld. Människan bär på skuld av olika anledningar och 

företeelser som i denna studie handlade om att personer behövde opereras för att gå ned i vikt. 

Eriksson (1994, s. 43) menar vidare att upplevelsen av skuld blir till ett lidande i den stund då 

personen blir medveten om att hon svikit sig själv. 

Ett behov som framkommit i litteraturstudien är att personer inte tycks se fetma som en 

allvarlig sjukdom utan en situation de själva satt sig i. I litteraturstudiens resultat framkom att 
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en sjuksköterska var tvungen att förklara för en patient som genomfört ingreppet att det inte 

var något fel att behandlas för en sjukdom som kunde kostat livet. Detta visar på hur viktig 

roll sjuksköterskan har för att patienten inte skall behöva känna skuld över att behöva 

opereras. Enligt Kreidler och Zupancic (1998) kan sjuksköterskan lindra skam hos individer 

genom att försöka ändra de negativa tankarna personer har om sig själva till positiva.   

 

Resultat visade att personer kände smärta och utslitenhet som biverkningar efter operationen. 

Desto större biverkningar personerna haft, ju mer kände de att livet blivit värre efter 

ingreppet. När sjukdom infaller gör sig kroppen påmind då den blir till en begränsning i 

människans liv. Den friska kroppen tas förgiven och en frustration väcks hos den som lever 

med sjukdom, då livet inte längre är som det tidigare varit (Toombs, 1993, s. 62). Detta 

återspeglades i denna litteraturstudie där det framkom hur personer blev begränsade av sin 

trötthet och kände sig totalt utslitna. I en studie av Kralik, Telford, Price och Koch (2005) 

beskrivs det hur personer med sjukdom inte klarade av att hålla uppe tempot i vardagen. 

Personer i litteraturstudien kände att det var svårt att planera sin vardag för de visste inte hur 

mycket kroppen skulle klara av och hur mycket de behövde anstränga sig. Personer kunde inte 

genomföra aktiviteter som de tidigare kunnat göra utan att bli allt för trötta eller känna smärta. 

Schoofs (2001) beskriver att livet kan kännas hopplöst för den som lever med kronisk trötthet 

när vardagen inte längre går ihop och de inte kan se framåt i tiden.  

  

Resultatet visade hur relationer förändrades efter operationen. Lögstrup (1956, s. 172) beskrev 

att kärlek till nästa är antingen biologiskt betingat eller enligt sociala normer. I 

litteraturstudien bröt personer den sociala normen som relationen byggts på genom både en 

yttre och inre förändring där relationen blev lidande. Toombs (1993, .s 8-9) beskriver att det 

som vi har gemensamt är det som relationer bygger på. Toombs (1993, s. 81) beskriver att 

människan är ett med sin kropp och när den går sönder gör även själen det. Vid bemötandet 

av en sjuk människa kan relationen bli lidande om sjuksköterskan inte ser den sjuke 

individens behov eller att han/hon inte känner sig tagen på allvar. Individen vill att man ska se 

hela hennes situation och upplevelse, inte bara tillståndet i sig (Toombs, 1993, s. 111). Detta 

är viktiga kunskaper för sjuksköterskan vid bemötandet av patienter efter en viktreducerande 

kirurgi eftersom resultatet visade att personer inte kände att deras problem togs på allvar. 

Oavsett vad ett problem grundade sig i är det fortfarande en subjektiv upplevelse patienten 

beskriver och sjuksköterskan måste se patienten ur ett helhetsperspektiv och försöka förstå 

patienten (Brown & Wimpenny, 2011).    
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Resultatet visade att uppnå hälsa efter operationen krävde att personer kom till insikt och att 

tog kontroll över maten och sin vardag igen. I en studie av Öhman, Söderberg och Lundman 

(2003) beskrevs att personer i lidande kämpar för ett normalt liv och söker därefter svar. I 

sökandet hittar de alternativ som gör att de kan få ett så normalt liv som möjligt utifrån deras 

egna förutsättningar. I denna litteraturstudie kom personer till insikt att de måste göra 

förändringar i sitt liv för att återgå till det som anses normalt. Det var en kamp att genomföra 

de förändringar som krävdes, men det är inte förrän de genomförts som det kan bli bättre och 

hälsa uppnås vilket också beskrivs av Öhman et al. (2003). De personer som uppnådde detta 

var enligt Brown och Wimpenny (2011) de som kunde ta kontroll över sin livssituation. De 

som kände kontroll, hade bättre strategier att lösa problem och gå vidare. Att hjälpa personer 

inse hur mycket de kunde känna kontroll över sin vikt var viktigt då det visat sig att personer 

med mer kontroll var de som lyckades bättre i sitt liv då de kunde klara av motgångar bättre 

och kunde förstå sin situation(Brown & Wimpenny, 2011).  

 

Interventioner 

Gruppmöten eller ”self-help groups” är en intervention som kan stödja personer som avslutat 

ett beroende. Syftet med denna intervention är att personer får möta likasinnade som har 

samma slags problem, får utbyta erfarenheter, lyssna till varandra och känna samhörighet 

(Hansen et al. 2008). Hansen et al (2008) beskrev hur lättande det kändes för personer att 

träffa andra som var i liknande situation och att det tände en gnista av hopp. Även Che et al. 

(2009) beskrev hur personer med liknande problem som hjälper varandra visat sig vara ett 

effektivt sätt att själv få hjälp. Hansen et al (2008) beskrev teorier för återhämtning där 

patienten går genom olika faser och steg för att avsluta sitt missbruk. Teorierna innefattar 

både reflektion och handlingar där patienten i sin egen takt tar sig vidare till nästa steg. 

Eftersom varje steg kräver en handling är det viktigt att patienten reflekterar och ser 

förändringen som sker. 

Interventionen skulle kunna gå till så att patienter får komma på återbesök inom sjukvården. 

Adamsen och Rasmussen (2003) visade att sjuksköterskan kan vara den person som leder ett 

sådant möte för att fånga personernas upplevelser efter operationen och fylla funktionen som 

stöd.  Stödet skall innebära att sjuksköterskan kan förstå och identifiera de behov som 

patienten kan behöva för att känna hopp inför sin framtid och genom sin kunskap i 

näringslära, livsstilsförändringar och hur det är att leva med sjukdom undervisa människorna 

till hur de kan klara av en ny livssituation (Brown & Wimpenny, 2011).  
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Metod diskussion 

Denna litteraturstudie har inspirerats utifrån Burnard (1991) och data analysen har utgått ifrån 

en manifest ansats för att författarna inte ska tolka resultatet. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s. 302) stärktes studiens kvalitet och trovärdighet genom att behandla begreppen 

tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

Tillförlitlighet 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) beskriver att läsaren ska kunna följa studien och se hur 

författarna har gjort steg för steg samt vilka beslut som fattats. Detta stärktes genom att på ett 

systematiskt vis redovisa sökvägar, sökord, inklusions- och exklusionskriterier samt 

tillvägagångssätt i dataanalysen. Syftet var att andra författare skall kunna komma fram till 

liknande resultat med samma litteratur.  

Trovärdighet 

Trovärdighet är enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) att personer i studierna ska känna 

igen sig i det som står vilket kallas för intern validitet, ingenting i tidigare studier får förlora 

sin tänkta betydelse. För att stärka trovärdigheten har studien använt en manifest ansats som 

uteslutit egna tolkningar av författarna. Resultat har även stärkts med citat direkt från de 

upplevelser personer beskriver.  

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär enligt Hollowy och Wheeler (2010, s. 303) att studien skall kunna 

överföras till liknande situationer och till personer som kan tänkas passa för interventionen. 

Överförbarheten stärktes genom att flertalet personer beskrev samma upplevelse efter 

ingreppet vilket innebär att studien lättare går att överföra till liknande situationer. 

Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet är då en läsare kan spåra studiens innehåll till källan (Holloway et al. 2010, 

s. 303). Genom att ha valt en manifest ansatts har författarna inte lagt in sina egna 

förväntningar eller slutsatser. Detta styrktes genom att redovisa källor och att redovisa sitt 

arbete steg för steg för läsaren. Författarna har under arbetets gång redovisat sina framsteg på 

seminarium där studiens redovisa i opponent grupper hur de har gått tillväga. Där har det 

framkommit förslag och kritik från personer som står utanför arbetet som hjälp att behålla ett 

så textnära och noggrant arbete som möjligt.   
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Slutsatser 

Slutsatser av studien var att en del personer upplevde en försämrad livskvalité medan andra 

kände en ny start i livet och var nöjda. Bakgrunden till denna delning av upplevelser bygger 

på personers livshistoria och på förmågan att kunna hantera de problem som uppstod post 

operativt eller inte. Slutsatser av studien visar även på att en viktförminskningsoperation inte 

löser alla problem för de överviktiga utan att övervikten tycks vara ett beteende som är 

djupare rotat än ett ingrepp kan lösa. Efter operationen kände de som hade klarat ingreppet 

mindre bra att de var ensamma i sin kamp. Självhjälps grupper skulle kunna  vara ett verktyg 

för att postoperativt hjälpa de här personerna att känna sig mindre utsatta. 

 

Förslag till vidare forskning inom området 

Författarna anser att fortsatt forskning inom området skall fokusera på de negativa upplevelser 

som framkommit i resultatet som att en del personer kände sämre livskvalité efter ingreppet 

än tidigare. Forskning behövs även för att studera vilka faktorer och egenskaper de personer 

haft som upplevt ingreppet positivt för att kunna se styrkor och svagheter. Förslag till vidare 

forskning bör därför belysa på hur sjukvården kan gå tillväga för att förbereda personer på 

detta ingrepp. Forskning bör även belysa beteendet och psykosociala faktorer kring överviktig 

eftersom det operativa ingreppet endast förändrar det fysiska och inte beteendet. Med ökad 

kunskap om psykosociala mönster kan forskningen istället bidra till att hjälpa personer att gå 

ned i vikt genom att förändra tänkande kring mat, livsstil, riskfaktorer och motion. Med en 

sådan ansats tror författarna att fler överviktiga skulle få hjälp till ett hälsosammare liv. 
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