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Abstrakt 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i västvärlden vilket kan 

medföra en rad olika följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt 

diabetes. Viktreducerande kirurgi är idag ett vanligt behandlingsalternativ i 

kampen mot fetman. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers 

långsiktiga upplevelser efter att ha genomgått en viktreducerande operation. Nio 

kvalitativa vetenskapliga studier analyserades med kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; Känslan av ett inre 

kaos, Att finna sig själv, Omställning till nya matvanor samt Förändrade 

relationer. Resultatet av litteraturstudien tyder på att personerna genomgår en stor 

och krävande förändring under kort tid där de upplevde svårigheter att anpassa sig 

till sin nya livssituation. Slutsatser dras om hur viktigt det är att se människan som 

helhet, finna bakomliggande orsaker till fetman, ge stöd och hjälpa dem finna 

lämpliga copingstrategier. Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse för de 

långsiktiga upplevelserna kan hon bemöta dessa personer på ett bättre sätt och ge 

en mer personcentrerad vård. Kunskapen kan även vara till nytta vid samtal 

rörande olika viktminsknings alternativ. 
 

Nyckelord: Övervikt, Fetma, Viktreducerande kirurgi, Kvalitativ innehållsanalys, 

Litteraturstudie, Omvårdnad  
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Övervikt och fetma orsakar i dagsläget fler dödsfall än undernäring runt om i världen. Detta är 

relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes, vilka är följdsjukdomar som fetma kan 

orsaka (World Health Organization, 2015). Definitionen av övervikt och fetma är enligt World 

Health Organization (WHO) att en människa bär på en stor massa av fett som riskerar att påverka 

hälsan negativt. För att räkna ut normalvikt, övervikt eller fetma används vanligtvis Body Mass 

Index (BMI). BMI räknas ut genom att dividera kroppsvikten i kilogram genom längden i 

kvadratmeter (Racette, Deusinger & Deusinger 2003). WHO`s BMI-kategorier för definition av 

fetma är: BMI 18,5- 24,9 = normalvikt, BMI 25-25,9 = övervikt, BMI 30-34,9 = fetma, BMI 35-

39,9 = svår fetma och BMI över 40 = extrem fetma (Ericson & Ericson, 2012 s.61). Enligt 

WHO´s statistik från 1980-talet och fram till nu så har fetman i världen mer än dubblerats. 2014 

var 39% vuxna (18 år eller äldre) överviktiga och 13% led av fetma. I Europa lider 23% av 

befolkningen av fetma (siffran varierar något mellan länderna), i USA är 66% av befolkningen 

överviktig och 33% har utvecklat fetma (World Health Organization, 2015). Enligt mätning av 

Folkhälsomyndigheten (2014) är 29% av kvinnorna och 42% av männen överviktiga i Sverige 

och 14% av befolkningen lider av fetma. 

 

En hög förekomst av psykiska besvär samexisterar ofta hos personer med fetma, speciellt 

depressioner, ångest och låg självkänsla. Sambandet beror på många olika faktorer. Att man inte 

är nöjd med sin kropp leder ofta till depressionssymptom speciellt hos kvinnor, vilket kan 

härledas till samhällets framtoning om hur kvinnokroppen skall se ut. Att personer med kraftig 

övervikt och fetma möts av fördomar och diskrimination ute i samhället är en annan faktor som 

påverkar självkänslan och det psykiska måendet (Kubik, Gill, Laffin & Karmali, 2013). Även 

hemma, på arbetet och i andra sociala sammanhang är personer med fetma ofta föremål för 

diskrimination och glåpord. I vårdsammanhang känner de sig ofta missförstådda, felbehandlade 

och upplever ett bristande intresse från personalen (Kaminsky & Gadaleta, 2012). Att leva med 

en låg självkänsla påverkar människan negativt och bidrar ofta till mindre respekt för det egna 

jaget samt kan trigga känslor av att vara värdelös. Dessa personer tenderar även till att undvika 

nya utmaningar samt tar färre risker än de med hög självkänsla (Chuang, Cheng, Chang & 

Chiang, 2013).  
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Fetma är ett svårbehandlat tillstånd där olika bantningsförsök ofta leder till en liten 

viktminskning i följd av en viktökning. Viktökningen i dessa fall blir inte allt för sällan 

överstigande den viktminskning personen gjort innan (Olbers, 2011). Viktminskning uppnås då 

kroppen hamnar i en negativ energibalans, människan gör då av med mer energi än vad den 

tillsätter via kosten. Tvärtom leder då ett intag som överstiger den totala energiförbrukningen till 

en viktökning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Kommunikation sker mellan 

hjärnan och mag-tarm kanalen och är central när det kommer till förbrukning och intag av energi. 

Ett avancerat system för att skydda människan från svält finns där en ökad energiförbrukning 

eller ett minskat intag av energi leder till en nedsatt aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Detta 

medför ökad hungerkänsla, lägre basalmetabolism samt reducerad fysisk aktivitet (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Även hjärnans belöningssystem bidrar till att 

försvåra en viktnedgång då intag efter ett energitätt livsmedel ger oss en positiv upplevelse och 

skapar ett begär hos oss. Detta begär kan variera i styrka beroende på energiförbrukning, 

situationer samt exponering av livsmedlet och kan leda till ett kompensatoriskt ätbeteende 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Ett kompensatoriskt ätbeteende innebär att 

personen i fråga “äter sina känslor”. Överätningen kan då vara en kompensation för att bemästra 

känslor som är svåra att bära. Dessa känslor kan bland annat vara oro, sorg, besvikelse, ensamhet 

och irritation (Stahre, 2007 s.13). Utöver ovanstående orsaker till övervikt kan en stillasittande 

vardag bidra till en lägre energiförbrukning. Sömnbrist och vissa läkemedel har också visat sig 

vara en bidragande orsak till övervikt (Wright & Aronne, 2012). 

 

I över fyra decennier har kirurgi funnits som alternativ för att bota svår fetma (BMI >35) 

(Olbers, 2011). Standardmetoden för viktreducerande kirurgi i Sverige är gastric bypass. Av de 

8600 operationer som genomfördes under 2014 var 82% gastric bypass (Scandinavian obesity 

surgery registry, 2015). En gastric bypass operation görs vanligen med laparoskopi 

(titthålskirurgi). Öppen kirurgi förekommer men är mera sällsynt. Magsäcken förminskas genom 

att en stor del kopplas bort och endast en liten ficka överst på magsäcken blir kvar, vilken 

kopplas ihop med en avkortad tunntarm. På så sätt finns det endast plats för en mindre mängd 

mat, mellan en till två deciliter mat per måltid och patienten upplever sig mätt (Berthoud, 2013). 

Efter denna typ av operation ändras kostintaget drastiskt men ska efter anpassningsperioden leda 

till ett mer normalt matmönster. Detta matmönster består dock av mindre portioner vid fler 
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tillfällen (Olbers, 2011). En studie gjord i USA visar på att en gastric bypass opererad löper 30-

40% lägre risk att dö i förtid jämfört med kraftigt överviktiga som inte genomgått en 

viktreducerande operation (Adams et al., 2007). De som opererades löpte mindre risk av att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt cancer. Dödsfall som inte var kopplade till 

kroppslig sjukdom såsom suicid och olyckor var dock 58% högre hos dem som genomgått 

operationen (Adams et al., 2007).  

 

Viktreducerande operationer är inte riskfria utan en rad olika komplikationer kan uppstå efter 

denna typ av kirurgi. I det tidiga förloppet finns risk för den opererade att drabbas av 

lungkomplikationer, blodproppar, läckage, sårinfektioner, bråck, tarmvred samt magsår 

(Scandinavian obesity surgery registry, 2015). Senare komplikationer som kan uppstå är så 

kallad dumping, det vill säga att patienten upplever illamående, hjärtklappning, matthet, 

kallsvettning, bullrande mage och kräkning (Greenstein & O´Rourke, 2011). Vissa kan uppleva 

sig frusna och trötta under det första året samt att vissa får övergående problem med håravfall. 

Undernäring och vitamin- och mineralbrist är också en komplikation som kan uppstå, vilken 

dock går dock att kompensera med tillskott (Scandinavian obesity surgery registry, 2015). 

  

Enligt Scandinavian obesity surgery registry (2015) årsrapport för 2014 hade de flesta av 

Sveriges viktreduktionsopererande enheter en acceptabel till mycket god uppföljning av det 

tidiga postoperativa skedet samt en god uppföljning av tidiga komplikationer hos de opererade. I 

snitt följdes 94% av patienterna upp vid 6-veckors kontrollen, dock var spridningen mellan 

klinikerna allt mellan 39% till 100%. Vid 1 års uppföljningen följdes 85% av de opererade 

patienterna upp och efter två år hade siffran sjunkit till 63,7%. I studien gjord av Adams et al. 

(2007) framkom det att det finns mycket forskning som talar för en viktreducerande operation 

och att mätningarna visar att personer som genomgått denna typ av kirurgi lever ett 

hälsosammare liv efter operationen. I Sverige är det dock bara 63,7% av patienterna som följs 

upp två år efter operationen av klinikerna (Scandinavian obesity surgery registry, 2015) vilket 

motiverar att författarna till denna litteraturstudie hade som avsikt att få en ökad förståelse för de 

långsiktiga upplevelserna efter att ha genomgått en viktreducerande operation. Syftet med denna 

litteraturstudie var därför att beskriva personers långsiktiga upplevelser efter att ha genomgått en 

viktreducerande operation. 
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Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats med fokus på att beskriva personers upplevelser ur 

ett inifrånperspektiv 1-10 år efter att ha genomgått en viktreducerande operation. En kvalitativ 

metod används när fokus är att förstå och beskriva personers känslor, erfarenheter eller 

beteenden och upplevelsen av sin livssituation. Metoden har använts för att skapa en djupare 

förståelse av ett specifikt fenomen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

Vid litteraturstudien samlades redan befintlig fakta in och sammanställdes för att ge en 

beskrivning av det nuvarande faktaläget inom det valda området (Polit & Beck, 2012 s.121). 

 

Inför databassökningen gjordes en strukturerad frågeställning för att precisera området 

författarna var intresserade av, undersökningsgruppen samt tänkta resultat. Detta var till hjälp för 

att sedan samla in relevanta studier, se tabell 1 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 s.64-65). 

 

Tabell 1; Frågeställning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
Undersökningsgrupp   Område   Resultat 
Personer som genomgått en  Livskvalitet  Upplevelser 

  viktreducerande operation                 Stöd                 Erfarenheter 
för 1-10 år sedan.                 Behov     

 

 

Litteratursökning 

En inledande pilotsökning utfördes för att få en överblick inom det valda området. Sökningen 

resulterade i att forskningsproblemet tydliggjordes och syftet med studien kunde fastställas 

(Willman et al., 2011 s.61). Den systematiska litteratursökning genomfördes via vetenskapliga 

sökmotorer med inriktning på vårdvetenskap (CINAHL, PubMed). Sökorden som användes var 

Gastric bypass, bariatric surgery, mental health, life experiences, adaptation psychological och 

qualitative research. Begränsningar i sökningarna var artiklar publicerade mellan 2005-2015, 

vuxna >18 år, peer reviewed, tillgängliga i full text samt skriva på engelska. Exklusionskriterier 

var studier som innefattade upplevelser inom ett år efter den viktreducerande operationen. Under 

sökningen har de Booleska sökoperatörerna OR och AND använts. De vanligaste Booleska 

sökoperatörerna är OR, AND och NOT. De kombinerar, förenar eller separerar sökorden på olika 
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sätt. Med rätt kombinationer samlas relevant litteratur in samtidigt som sökningen begränsas till 

det aktuella området (Willman et. al., 2011 s.72). Artikelsökningen finns åskådliggjord i tabell 2.  

Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelser efter att ha genomgått en viktreducerande operation. 

CIHNAL 2015-09-14 

Begränsningar: Peer Reviewed, engelsk text, 2005-2015          

Söknr               *)                      Söktermer   Antal träffar Antal granskade       Antal valda 

#1                     MM                  Gastric bypass   509 

#2                     MM+               Bariatric surgery   1979 

#3                                              #1 OR #2   1979 

#4                     MM  Mental Health   7339 

#5                     MM+                Life experiences   8874 

#6                     MM+                  Adaptation, psychological  7800 

#7                                               #4 OR #5 OR #6   23 782             

#8    #3 AND #7   15  3  3 

PubMed 2015-09-14 

Begränsningar: 2005-2015 
Söknr               *)                      Söktermer  Antal träffar Antal granskade        Antal valda 
#1                     FT                  Gastric bypass   9538 
#2                     FT               Bariatric surgery   20002 
#3                                               #1 OR #2   22 068 
#4                     FT               Life Experiences   41 228 
#5                     FT               Mental Health   229 447 
#6                     FT                       Adaptation, psychological      82 206 
#7                                               #4 OR #5 OR #6                     332 853 

#8    #3 AND #7       278  5          4 
PubMed 2015-09-25 

Begränsningar:  2005-2015          
Söknr               *)                      Söktermer  Antal träffar Antal granskade        Antal valda 
#1                     FT                       Gastric bypass                          9538 
#2                         FT                       Bariatric surgery                      20002                                     
#3                                                 # 1 OR #2   22068 
#4                         FT                       Qualitative research                 102281                

#5                     FT                       #3 AND #4                            57                          8                        2   
*) FT - Fritextsökning,  MM - Sökning där artiklarna har fokus på det valda sökordet, MM+ utökad sökning med 

liknande ord samt att att dessa ska ha huvudfokus i artiklarna.  
 

Urvalet av artiklar till granskning gjordes efter titel och abstrakt. Sökningen genererade totalt 16 

artiklar från de två olika databaserna. Det stora bortfallet av artiklar berodde på att flertalet av 

artiklarna var av kvantitativ ansats. Många av de kvalitativa artiklarna i sökningen beskrev 

upplevelser inom ett år efter operation, även dessa föll bort då vårt syfte med studien var att ha 
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ett långtidsperspektiv och enbart ville ha med artiklar som innefattade upplevelser minst ett år 

efter operation. Fem dubbletter återfanns och två artiklar föll bort vid granskning då de inte 

svarande an mot syftet.  Då författarna ansåg att de första sökningarna inte gav tillräcklig mängd 

artiklar gjordes en tilläggssökning. Tilläggssökningen gjordes även i Cinahl men genererade 

enbart i en artikel som redan var granskad för analys. Slutligen valdes 9 artiklar ut som är 

presenterade i tabell 3.   

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna gjordes med hjälp av ett 

kvalitetsbedömningsprotokoll (Willman et al., 2011 s.175-176). Protokollet är utformat och 

framtaget för att bedöma kvalitén av studier gjorda med en kvalitativ metod. Vid granskningen 

av de olika artiklarna bedömdes studiernas kvalitet gällande klart formulerat syfte, tydlig 

avgränsning/problemformulering, om kontexten var väl beskriven, om etiskt resonemang fanns, 

hur urvalet hade gjorts och om det var relevant, om metoden var tydligt beskriven samt om ett 

logiskt resultat återfanns och beskrevs tydligt. Protokollet bestod av “ja”, “nej” eller “vet ej” 

frågor. Varje ja-svar fick ett poäng och frågor som besvarades med nej eller vet ej fick noll 

poäng. Den totala poängsumman adderades ihop och dividerades sedan med antal frågor för att 

få fram poängen i procent. Genom att räkna ut kvaliteten i procent underlättade det jämförelsen 

av de olika studierna (Willman et al., 2011 s.108-109). 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i resultatet (n=9) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 

studie 
Deltagare 
(Män + kvinnor) 
Ålder 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Gilmartin, J. 
(2013) 
England 
2013 

Kvalitativ 20 
(2 Män + 18 

Kvinnor) 
29-63 

Semistrukturerad 

intervju,   
Tematisk analys. 

Studien beskriver hur den 

egna kroppsuppfattningen 

påverkar människan och 

sociala relationer 

Hög 
92% 

Groven Synne, 

K., Råheim, M., 

& Engelsrud, G 
(2010) 
Norge 
 
 

Kvalitativ (22 Kvinnor) 
20-55 

Semistrukturerad 

intervju,   
Fenomenologisk 

analys. 

Studien beskriver hur 

operationen förändrat livet 

för kvinnorna, fördelar och 

begränsningar samt sena 

komplikationer. 

Hög 
92% 
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Författare 
(År) 
Land 

Typ av 

studie 
Deltagare 
(Män + kvinnor) 
Ålder 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

LePage, C. T. 
(2010) 
USA 

Kvalitativ 12 
(4 Män + 8 

kvinnor) 
28-57 

Semistrukturerad 

intervju, 

Fenomenologisk 

analys. 

Studien tar upp fyra 

huvudfynd inom 

intervjuerna. Operationen 

som ger nytt hopp, finna 

balans, fylla tomrummet 

samt förändring av 

självbilden. 

Hög 
92% 

Magdaleno, R., 

Chaim, E.A., 

Pareja, J.C., & 

Turato, E.R. 
(2011) 
Brazilien 

Kvalitativ (7 Kvinnor) 
28-49 

Semistrukturerar

de intervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

En bättre självbild, 

copingssvårigheter med 

attraktionen den nya 

kroppen ger, 

relationsproblem som kan 

uppstå. 

Medelhög 
83% 

Natvik, E., 

Gjengedal, E., 

Moltu, C., & 

Råheim, M. 
(2015) 
Norge 

Kvalitativ (13 Män) 
28-60 

Semistrukturerad 

intervju, , 

Fenomenologisk 

analys. 

Studien visar på vilken 

extremt svår och stor 

omställning deltagarna går 

igenom. Förändrad 

självbild och trötthet. 
 

Hög 
100% 

Natvik, E., 

Gjengedal, E., 

Moltu, C., & 

Råheim, M. 
(2014) 
Norge 

Kvalitativ 14 
(7 Män + 7 

Kvinnor) 
28-53  

Semistrukturerad 

intervju, 

Fenomenologisk 

analys. 

Studien beskriver hur 

relationen till mat ändrats 

och om matmissbruket 

som patienterna lever med.  

Hög 
100% 

Natvik, E., 

Gjengedal, E. & 

Råheim, M. 
(2013) 
Norge 

Kvalitativ 8 
(4 Kvinnor + 4 

Män) 
43-53 

Semistrukturerad 

intervju,  
Fenomenologisk 

analys. 

Studien beskriver 

väsentliga delar om hur 

operationen och den stora 

viktnedgången påverkar 

människan flera år efter.  

Hög 
92% 

Ogden, J., 

Avenell, S., &G 

Ellis,  
(2011) 
England 

Kvalitativ 10 
(8 Kvinnor + 2 

Män) 
38-56 

Semistrukturerad 

intervju,   
Fenomenologisk 

analys. 

Studien beskriver 

upplevelser hos patienter 

där operationen inte riktigt 

blev vad de hade väntat 

sig. Viktuppgång, känslor 

kring mat. 

Hög  
92% 

Ogden, J., 

Clementi, C., & 

Aylwin, S. 
(2006) 
England 

Kvalitativ 15 
(1 Man + 14 

Kvinnor) 
25-54 

Semistrukturerad 

intervju, 

Fenomenologisk 

analys. 

Studien visar på 

omställningarna avseende 

mat, ökat självförtroende 

och ökad rörlighet. 

Hög 
92% 
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Analys 

Analysen gjordes enligt en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats (Graneheim 

& Lundman, 2004). Vid användning av en manifest innehållsanalys tolkas inte de underliggande 

meningarna i textenheterna som i den latenta innehållsanalysen, utan i den manifesta återges det 

som står i texten utan subjektiv tolkning av forskaren (Danielson, 2012). Analysen startades med 

att båda forskarna läste i genom de utvalda artiklarna flera gånger för att få en djupare bild inom 

området. De utvalda artiklarna kodades med siffror från ett till nio och textenheter som svarar an 

mot syftet extraherades. Totalt identifierades 167 textenheter som bestod av meningar, stycken 

eller ord. De extraherade textenheterna märktes med koden för artikeln samt numrerades för att 

lättare hittas i orginalartikeln exempelvis 1:13 där 1 står för artikel 1 och 13 för trettonde 

textenheten. Textenheterna placerades i en tabell där de sedan översattes till svenska och därefter 

kondenserades dem. Vid kondensering förkortas textenheten utan att förlora sin ursprungliga 

mening. De kondenserade enheterna diskuterades utifrån innehåll och liknande textenheter 

sammanfördes i subkategorier med färgmarkering i tabellen. Totalt skedde kategoriseringen i 

fyra steg innan slutkategorierna kunde formuleras (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra slutkategorier och dessa återfinns i tabell 4. 

Tabell 4 Översikt av slutkategorier (n=4) 

Slutkategorier 

Känslan av ett inre kaos 

Att finna sig själv  

Omställning till nya matvanor 

Förändrade relationer 

 

Känslan av ett inre kaos 

I studien av Natvik, Gjengedal, Moltu, & Råheim (2015) beskrev deltagare tiden efter 

operationen som jobbig och påfrestande, den hade varit kaosartad och inte alls som de tänkt sig. 

Att tappa så många kilon under kort tid hade varit utmattande och hade medfört oväntade starka 

känslor, något som de inte hade varit förberedda på. I studierna av Natvik et al. (2015); Natvik, 

Gjengedal och Råheim (2013) och LePage (2010) framkom det att operationen medfört att en 
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inre oundviklig process hade startat och de snabba förändringarna som skedde var svåra att 

hänga med i samt skapade förvirring. Två deltagare beskrev sin tid efter operationen följande; 

 

“It was hell to get back on my feet… “  (Natvik et al., 2015) 
 

“In short, exhausted and confused is how I felt the first two years after surgery…” 

(Natvik et al., 2015) 
 

En av deltagarna upplevde sig inte bli tagen på allvar i vårdsammanhang och att detta medfört ett 

sämre mående psykiskt (Groven et al., 2010). Flera ansågs sig inte ha varit förberedda på de 

begränsningar och biverkningar som uppstått efter operationen (Natvik et al., 2015; Natvik, 

Gjengedal, Moltu, & Råheim, 2014; Groven, Råheim & Engelsrud, 2010).  

 

 “My life was of the kind that is never in the media… the subtle side-effects that 

accompany the surgery, but are never talked about”.  (Groven et al., 2010) 
 

De missnöjda deltagarna berättade om en bristande energi, trötthet, värk samt smärta som gjorde 

dem inaktiva och begränsade i sina vardagliga liv. Deltagarna förklarade att de nu även var 

tvungna att tillföra kroppen olika vitamin tabletter och injektioner (Natvik et al., 2015; Groven et 

al., 2010).  

 

“It feels like I have a rock in the machinery which makes me disabled in my daily life” 

“I have a body that function worse than previously. But I have a lighter body…”  

(Groven et al., 2010)  
 

I studierna av Ogden, Avenell, & Ellis (2011) och LePage (2010) beskrev deltagare en 

upplevelse av bristande mentalt stöd under processens gång.  Att känna stöd ansågs som en 

viktig del och för vissa hade terapi varit till stor hjälp. De ansåg att de var viktigt att vara så 

psykiskt och fysiskt förberedd inför operationen som möjligt samt att viljan i slutändan måste 

komma från dem själva för att lyckas. I LePage (2010) och Groven et al. (2010) studier beskrev 

deltagarna känslor av tomhet och ett missnöje över att operationen inte levt upp till deras 

förväntningar. I Natvik et al. (2013) framkom det att deltagare upplevde sig obekväma med den 

nya kroppen trots att målvikten var nådd vilket skapade känslor av förvirring. Den förutfattade 

meningen över hur deras liv skulle se ut efter operationen stämde inte överens med verkligheten.  
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När kaoset börjat lägga sig var majoriteten av deltagarna nöjda med att ha genomgått operationen 

(Natvik et al., 2015; Ogden, Clementi & Aylwin 2006; Natvik et al., 2013). Operationen hade 

medfört en andra chans i livet där nya möjligheter och större glädje fanns (Natvik et al., 2015; 

Ogden et al., 2006; Natvik et al., 2013).  

 

“ I feel like I´ve got a new life, new chances, new opportunities”.  (Ogden et al.,  2006) 
 

I Natvik et al. (2015), Ogden et al. (2006) och Natvik et al. (2013) studier beskrev deltagare att 

framtiden såg ljusare ut och de flesta upplevde sig numera vilja få ut mer av livet, att även själva 

bidra med något och vara till nytta. Operationen hade medfört en ökad rörelseförmåga och hade 

gett deltagarna en befrielse från den ofrivilliga isoleringen som övervikten fängslat dem i. De var 

numera oberoende av andra och kunde fritt välja när, var och hur de skulle socialisera sig med 

omgivningen (Natvik et al., 2013). Den nyfunna friheten väckte dock smärtsamma känslor hos 

vissa av deltagarna när de insåg nu hur mycket de gått miste om i livet på grund av deras tidigare 

grava övervikt (Natvik et al., 2015). Känslor av skam kunde även väckas då vissa av dem 

upplevde att de inte tog tillvara på alla möjligheter som operationen och den lättare kroppen 

medförde (Natvik et al., 2014).  

 

Att finna sig själv 

Natvik et al. (2015) beskriver i sin studie att deltagarnas inre syn på sig själv, deras självbild inte 

riktigt hann med den stora viktnedgången. Vissa av deltagarna upplevde fortfarande sig själva 

som stora trots att de förlorat massor i vikt, de hade kvar samma rörelsemönster och uppträdde 

som att de fortfarande hade en stor kropp.  Medan andra av deltagarna beskrev att de blivit så 

förändrade att de inte längre kände igen sig själva, vilket medförde en inre kamp om att finna sig 

själv. I studien gjord av LePage (2010) kunde deltagarna inte få ihop spegelbilden med deras 

egen person.  

 

“I am still a fat girl in a thin girl´s shell”.  (LePage, 2010) 
 

“Even now I behave like a big man… I twist my body in the doorway at home. When I 

meet someone in a corridor, I stop and stand sideways by the wall. I´m used to getting 

out of the way”. (Natvik et al., 2013) 
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Andra hade målat upp en inre bild av att deras liv skulle bli så mycket bättre, att de skulle bli 

“nya” personer bara de förlorade vikt för att sedan inse att det bara var utsidan som var förändrad 

och att de var precis samma personer på insidan som före operationen (Natvik et al., 2013; 

LePage, 2010). Natvik et al., (2015) beskriver att viktnedgången nödvändigtvis inte lett till ett 

förbättrat förhållande till den egna kroppen. I studier gjorda av LePage (2010), Gilmartin (2013) 

och Magdaleno et al. (2011) beskrevs känslor av skam på grund av att de valt operation som 

utväg till deras viktproblem. Det nya utseendet frambringade även känslor av skam då deltagarna 

angav att de kände sig fula och oattraktiva. De upplevde att de fortfarande inte nådde upp till 

samhällets skönhetsideal, innan på grund av deras övervikt och nu på grund av löshuden. Vidare 

framgår det i Gilmartin (2013) studie att upplevelsen av att känna sig oattraktiv kunde leda till 

depressioner och hade en negativ påverkan på självbilden och självkänslan.  

  

“I was flappy and in a mess. I hated my body and struggled with my self-esteem. There 

were lots of hanging skin everywhere”. (Gilmartin, 2013) 
 

“I feel in a way I´ve mutilated my body… I still feel like I let myself down”. (Ogden et al., 

2006) 
 
 

I studien av Natvik et al. (2015) framkom det att deltagare upplevde en fixering av den nya 

kroppen vilken beskrevs extrem och nästan som en besatthet. Medan andra upplevde att den 

kraftiga viktnedgången bara hade påverkat självbilden på ett positivt sätt och stärkt deras 

självförtroende (Natvik et al., 2015; Ogden et al., 2006). LePage (2010), Ogden et al. (2006) och 

Natvik et al. (2013) beskrev i sina studier att deltagarna upplevde sig attraktivare och beskrev en 

lycka över att se vilka kläder som numera passade. De uttryckte att de värderade sig själva högre 

och tog hand om sin kropp på ett bättre sätt. Självkänslan hade blivit bättre och de hade fått ett 

ökat självförtroende efter viktnedgången. De upplevde sig mer jämlika och hade fått en ökad 

känsla av tillhörighet. 

 

“I go to the hairdressers, I have manicures, I have pedicures, I look after my body totally 

differently”. (Ogden et al., 2006) 
 

“I now feel part of the family whereas it used to be you go with them”. (Ogden et al., 

2006) 
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I Natvik et al. (2015), Natvik et al. (2013) och Ogden et al. (2006) studier beskrev deltagarna att 

en acceptans mot det förflutna växte fram med tiden. Deltagarna beskrev känslor av att vara 

normal och ha återfått sin livsgnista. 

 

 

Omställning till nya matvanor 

Natvik et al. (2015), Natvik et al. (2014), Ogden et al. (2006) och Ogden et al. (2011) beskriver i 

sina studier upplevelser kring omställningen till de nya matvanorna som operationen medförde. 

Deltagarna upplevde förändringen som drastisk och det tog tid att lära sig vad och hur mycket de 

numera kunde äta. Majoriteten av deltagarna beskrev att operationen även hade förändrat deras 

relation till maten, så som matens betydelse och kontrollen av intaget både fysiskt och mentalt. 

Vissa upplevde det lättare att hålla en hälsosam diet eftersom att suget numera inte var lika 

närvarande som innan medan andra dagligen fick kämpa emot sina begär. Några av deltagarna i 

studierna berättade om att de ständigt var tvungna att strukturera upp och övervaka sitt matintag, 

en process som aldrig tog slut. I studien av Natvik et al. (2013) framkom en ständig rädsla hos 

deltagarna att gå upp i vikt igen. Deltagarna i Ogden et al. (2006) och Natvik et al. (2014) studier 

beskrev det som att kontrollen var tagen ur deras händer, att det numera var resultatet av 

operationen som styrde över matintaget. Deltagarna upplevde en splittring mellan deras tankar 

och deras kroppar när de kom till kontrollen över matintaget. Möjligheten av att äta fritt och 

njuta upplevdes som förlorad och att äta på restaurang var inte längre lika trevligt som förr. Det 

begränsade intaget, kapaciteten och toleransen för mat kunde skapa en känsla av förlust. Att bara 

kunna äta små mängder mat gav inte samma tillfredsställelse som innan. Linjen mellan att njuta 

av en måltid eller falla tillbaka i gamla mönster var hårfin. I studien av Natvik et al. (2013) 

framkom det att vissa av deltagarna ibland när de serverades något riktigt gott kunde ångra att de 

genomgått operationen. 

 

I Natvik et al. (2014) och Ogden et al. (2011) studier beskrev deltagare att negativa känslor som 

ilska, besvikelse och sorg kunde trigga igång suget efter mat. Maten hade varit en copingstrategi 

för att handskas med känslor och deltagarna upplevde ett inre krig när de skulle hålla den nya 

dieten.  
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“I eat my emotions. It drives me mad and I know I do it, but it´s very hard to stop”. 

(Ogden et al., 2011) 
 

“On those days it feels like I could walk over dead bodies to get food”. (Natvik et al., 

2014) 
 

 

Deltagarna i studierna av Natvik et al. (2013), Ogden et al. (2011) och LePage (2010) beskrev 

känslor av tomhet och förlust då mat som copingstrategi inte längre var möjligt. Deltagare 

upplevde sig vara i obalans och på grund av att de inte längre kunde äta fritt så sökte de sig till 

andra alternativ för att hantera sina känslor. En deltagare hade börjat tatuera sig, deltagaren ansåg 

att smärtan som uppstod hjälpte att bedöva känslorna av tomhet. Vad deltagarna använde som 

substitut för maten varierade bland annat återfanns shoppingmissbruk, droger och alkohol. 

Deltagare berättade att överätning borde ses mer som ett psykiskt problem.(Ogden et al., 2011; 

LePage, 2010). 

 

 “I was 430 lbs. And I thought this (gastric bypass surgery) would be the most wonderful 

thing in my life and in the beginning it was. I lost 230 lbs, the surgery went well, no 

complications, but mentally it did not work very well. We did not get to the core issue of 

why I was eating myself to death”. (LePage, 2010) 
 

Förändrade relationer 

Natvik et al. (2015); Ogden et al, (2006) skriver i deras studier att de flesta deltagarna upplevde 

att relationerna till andra människor hade förbättrats och de kände sig mer självsäkra och 

avslappnade i umgänget med andra. Deras nya öppnare och mer inbjudande jag ledde till att fler 

nya människor sökte kontakt med dem. De kände sig även mer respekterade, accepterade och 

värdesatta i mötet med andra jämfört med innan. I Natvik et al. (2013) beskriver deltagarna att 

viktminskningen hade hjälpt dem till att bli sedda som individer istället för en stor kropp och 

detta hade i sin tur lett till en förbättrad självbild. I studierna av Gilmartin (2013), Magdaleno et 

al. (2011), Natvik (2015) och Chaim, Pareja & Turato, (2011) upplevde deltagare att de 

fortfarande fick negativ uppmärksamhet för sitt utseende, nu på grund av den lösa huden. De 

upplevde dock att de bättre kunde handskas med negativ uppmärksamhet och tog inte längre lika 

illa vid sig av omgivningens stirrande blickar. I det stora hela fick de mer positiv uppmärksamhet 
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än innan och svårigheter hur denna nya uppmärksamhet skulle bemötas fanns. De fanns nu fler 

som fann dem attraktiva och detta var en ovan situation. 

 

“You feel a little more desired… but I haven´t learned to cope with this situation yet”. 

              (Magdaleno et al., 2011) 
 

I Gilmartin (2013) framkom det att den lösa huden kunde medföra känslor av skam för den egna 

kroppen vilket påverkade deltagares intima relationer negativt. De upplevde att skammen som 

uppkommit försvårade deras möjligheter att skapa nya intima relationer och bibehålla de redan 

befintliga. 

 

“Oh yeah - definitely problems with intimacy, more body shame. I was concerned that the 

loose hanging skin would smother him. The lights were off all the time. I felt emotionally 

detached from the sexual experience”.  (Gilmartin, 2013). 
 

En kvinnlig deltagare beskrev att hon på grund av skammen över den egna kroppen inte ville ha 

intima stunder med sin man. Detta blev tillslut en bidragande orsak till att deras äktenskap gick i 

kras (Gilmartin, 2013).  Äktenskapen hos vissa deltagare fick även sig en törn på grund av den 

nyfunna uppmärksamheten från omgivningen. Denna nya uppmärksamhet skapade en svartsjuka 

som inte funnits tidigare (Magdaleno et al., 2011). 

 

“Now my husband has begun to talk like this: why are you going out? To show off?”   

(Magdaleno et al., 2011). 
 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers långsiktiga upplevelser efter att ha 

genomgått en viktreducerande operation. Studien resulterade i fyra slutkategorier: Känslan av ett 

inre kaos, Att finna sig själv, Omställning till nya matvanor, Förändrade relationer 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att flertalet av deltagarna inte varit förberedda på 

biverkningarna som operationen medfört och upplevde det mentala stödet som bristfälligt. Vissa 
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upplevde värk, smärta och trötthet som begränsade dem i det dagliga livet. De upplevde att deras 

kroppar fungerade sämre än innan trots den statistiskt sett hälsosammare kroppen. I Kruseman, 

Leimgruber, Zumbach & Golay (2010) uppföljning av 80 kvinnors hälsa åtta år efter att de 

genomgått en viktreducerande operation framkom det att 98% fortfarande upplevde minst ett av 

följande bekymmer; buksmärtor, gaser, diarrér, kräkningar, trötthet och smärtsamma injektioner. 

Så många som 48% upplevde det fortfarande som svårt att följa dieten och använde alkohol eller 

cannabis som substitut för maten. Vidare upplevde 46% att de inte var nöjda med sin nuvarande 

kropp och upplevde ett bristande stöd och en bristande förståelse både från familj och sjukvård. 

Jaunoo & Southall (2009) menar att huvudsyftet med viktreducerande kirurgi är att minska 

risken för att personer med fetma skall dö en förtida död i hjärt- och kärlsjukdomar, andnings 

svårigheter och diabetes. I en metaanalys gjord av Buchwald et al. (2004) där 22 094 personer 

ingick, finns tydliga siffror på hälsovinster till följd av viktreducerande kirurgi. Diabetes 

försvann för 76,8% av de opererade personerna, värdena av de skadliga blodfetterna sjönk för 

70% och problem med högt blodtryck försvann för 61,7%. Även samhällsekonomiskt finns det 

vinster med viktreducerande operationer. Uppskattningsvis är 2-8% av alla vårdkostnader i 

världen omkostnader för fetmapatienter. Efter operationen är de inte i samma behov av 

vårdkontakter, läkemedel och sjukhusinläggningar, vilket gör att kostnaderna sjunker. Fem år 

efter operationen beräknas kostnaderna vara två tredjedelar av den ursprungliga kostnaden 

(Sussenbach et al., 2012).  

 

I litteraturstudien framkom det att den kraftiga viktminskningen medförde att deltagarna hade 

svårheter med att finna sig själv igen. Självbilden hos personerna hade förändrats, hos vissa till 

det bättre medan den hos andra fortfarande var dålig. I Nationalencyklopedin (2015) 

uppslagsverk beskrivs ordet självbild som synonym till identitet, det vill säga medvetenhet om 

sig själv som en unik individ. Inom psykologin används begreppet spegling för att beskriva 

självbilden, det vill säga att man ser på sig själv så som man tror att man blir sedd genom andras 

ögon. Enligt Dahlkwist (2007 s.33-34) kan självbilden, hur man ser på sig själv, förändras under 

livets gång både i positiv och negativ riktning. Att uppleva sig nedvärderad eller kränkt kan leda 

till en negativ självbild, medan andra människors uppskattning kan leda till en positiv självbild. 

Människor har ett stort kontakt -och bekräftelsebehov och får vi inte det tillfredsställt på ett bra 

sätt kan det leda till att vi känner oss rädda och otrygga i sociala situationer. Detta kan relateras 
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till resultatet i vår litteraturstudie där deltagarna beskrev att allt eftersom de förlorade vikt växte 

självförtroendet, de fick positiv feedback från omgivningen, självbilden blev bättre och de 

upplevde sig öppnare i mötet med nya människor. Vidare visar resultatet i litteraturstudien att 

deltagarna kunde uppleva känslor av skam inför sina kroppar på grund av löshuden som uppstått. 

Hellsten (1997 s.82) menar att en människa som skäms placerar sig själv lite utanför gruppen, 

och upplever inte att hon är en fullvärdig och av gruppen godkänd medlem. Att uppleva sig 

tillhöra olika grupper som exempelvis familjen, arbetsgruppen eller kamratgruppen är identitets 

stärkande och påverkar självbilden. Enligt Modarressi, Huber, Chilcott och Pittet-Cuénod (2013) 

uppges de som genomgått plastikkirurgi för att få bort löshuden efter viktreduceringsoperationen 

skatta sin livskvalitet högre. Inom de olika mätvärdena ökades speciellt självförtroendet hos de 

plastikopererade. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att deltagare hade förväntningar på att livet skulle bli 

så mycket bättre bara de förlorade vikt. Bogart (2013) menar att samhället i dag är så fokuserat 

på vikt. Media överöser oss med olika bantningstips, dieter och det finns en uppsjö av olika 

bantningspreparat. Det är vinklat som att alla problem sitter i vikten och att viktminskning är 

svar på alla bekymmer. Bilden av att vara lycklig, vacker och framgångsrik tilldelas också smala 

människor av media. I vårdsammanhang förespråkas viktnedgång som en intervention för att 

förebygga eller förbättra en rad olika sjukdomar. Vidare menar Bogart (2013) att det han kallar 

hysterin att bota fetman endast leder till ökad stigmatisering och diskrimination mot dem som är 

kraftigt överviktiga vilket leder till ökade känslor av skam och skuld hos dem. Ramos Salas 

(2015) delar samma åsikter och menar även att samhället behöver se på människors hälsa, 

levnadsmiljö och förhållanden i stort när det gäller att bekämpa fetman och inte bara på det 

individuella planet.  

 

I litteraturstudien framkom det att viktreduceringsoperationen startade en mental process som 

upplevdes jobbig och svår av deltagarna. Operationen medförde att deras liv ändrades snabbt och 

flertalet av deltagarna hade svårt att hänga med i den stora förändringen. Beskrivningen av 

känslor och omställningen till det nya livet kan kännas igen och förstås utifrån teorierna om 

transition (Kralik, Visentin & Van Loon, 2005). Transition visar på den psykologiska process 

som människor genomgår när de går genom stora livsomställande förändringar i livet. Den 
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involverar adaptionsprocessen till den nya fasen i livet där människan tvingas att reorientera sig 

själv. Det är vanligt att man under transitionsprocessen känner sig vilsen och har svårt att hitta 

sig själv igen. Ett socialt nätverk och ett bra stöd från omgivningen har visat sig hjälpa personer i 

transition att ta sig igenom processen (Kralik et al., 2005). Transitionsprocessen nämns även i en 

studie gjord i USA där forskarna beskriver livet efter operationen som en pånyttfödelse och en 

andra chans i livet. Studien visar, likt våra resultat, att tiden efter operationen är svår och att det 

medför en stor förändring i livet. De opererade behöver lära sig handskas med de nya 

situationerna som operationen medfört (Bocchieri, Meana & Fisher, 2002).  

 

I litteraturstudien framkom det att deltagare använt mat som copingstrategi för att hantera sina 

känslor. När operationen omöjliggjorde detta sökte deltagare nya sätt att hantera sina känslor. 

Detta kunde ske i form av exempelvis alkholintag, shopping, droger eller tatueringar. I en 

retroperspektiv kohortstudie av Cuellar-Barboza et al. (2015) bland människor som genomgått en 

viktreducerande operation samt sökt vård för alkoholmissbruk mättes bland annat det dagliga 

alkoholintaget både före och efter operationen. Studien fann ett ökat alkoholintag ca 17 månader 

efter operation och forskarna i denna studie menar på att det kan finnas ett samband mellan 

insjuknandet i alkoholmissbruk efter en viktreducerande operation. I Scholtz, Goldstone och Le 

Roux (2015) hypotes beskriver de att personer som genomgår en viktreducerande operation löper 

risk att byta ut sitt matmissbruk mot alkohol eller drogmissbruk då operationen medfört att 

beroendet inte längre kan stimuleras genom mat. Scholtz, et al. (2015) skriver även att det än så 

länge inte finns någon forskning gjord angående om det finns en koppling mellan 

viktreducerande operationer och spelmissbruk, sexmissbruk och shoppingproblematik.  

 

I resultatet av litteraturstudien framkom behov av djupare förståelse av varför personerna blev 

överviktiga från början. I en studie gjord av Sutton & Rainers (2010) mättes livskvalitén hos 

deltagarna genom att använda SF-12v2. SF-12v2 är ett demografiskt och globalt 

självskattningsformulär för att mäta livskvalité. Undersökningen visade att de som genomgått en 

viktreducerande operation skattade att de hade god till utmärkt livskvalité när det gällde de 

fysiska bitarna. Då de gällde den psykiska hälsan skattade de sig lägre, till och med lägre än 

genomsnittet i befolkningen. Müller, Mitchell, Sondag & de Zwaan (2013) menar att 

depressions- och ångesttillstånd är överrepresenterade hos personer med fetma, och att studier 
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visar på att nivåerna vanligtvis sjunker under det första året efter en viktreducerande operation 

för att sedan efter en tid återgå till samma nivåer som innan. Operationen tar bort delar av 

problemet men löser inte helhetsproblematiken där beroenden och missbruk av andra slag kan ta 

vid då matmissbruket inte längre är möjligt. Müller et al. (2013) menar på att ca 25% av de som 

genomgår en viktreducerande operationer har ätstörningsproblem, i form av matmissbruk. Vissa 

av dem fortsätter att överäta och töjer såsmåningom ut magsäcken igen, till följd av ny 

viktuppgång. I en studie gjord av Burmeister, Hinman, Koball, Hoffmann och Carels (2013) 

mättes symptomen på matmissbruk hos personer som sökte hjälp för sin övervikt. Dessa 

mätvärden togs fram med hjälp av Yale Food Addiction Scale (YFAS) där höga mätvärden 

indikerade på matberoende. Resultaten av studien visar på att de som lider av 

matmissbrukssymptom oftare rapporterade in att de tröståt, hade svårt att sluta när de väl börjat 

samt att de hetsåt. De som mätte sig högt på YFAS-skalan visade också större benägenhet att lida 

av skam för sin kropp, led oftare av depressioner samt hade svårare att gå ned i vikt jämfört med 

deltagarna som inte skattades högt på skalan (Burmeister et al., 2013). Med tanke på fördelarna 

med en viktminskningsoperation men även de risker som den medför är det av stor vikt att 

personer som står inför valet att genomgå operationen är välinformerade. Genom att 

sjuksköterskan har en ökad kunskap och förståelse kan en rättvisare bild förmedlas av hur 

operationen påverkar människan både mentalt och fysiskt. Med tanke på att 

missbruksproblematik kan ligga som grund till övervikten är det viktigt att sjuksköterskan i sitt 

möte med dessa personer tar sig tid att lyssna så att tecken som tyder på missbruk eller ohälsa 

kan uppmärksammas. Hjälpinsatser i form av stöd och behandling kan då erbjudas och på så sätt 

minskar risken för att nya missbruk uppstår vilket minskar risken för onödigt lidande. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att äktenskapen hos deltagarna kunde försämras efter en 

viktreducerande operation detta kunde bero på en ökad svartsjuka hos partnern. Bocchieri, 

Meana & Fisher, 2002 skriver i sin studie att relationerna till omgivningen förändras efter en 

viktreducerande operation, både när det gäller vänskap och äktenskap. I den studien var det 

vanligt att personerna som genomgått operationen tappade kontakten med tidigare vänner och att 

äktenskapen antingen blev stärkta eller försämrades. I de stärkta äktenskapen berodde det ofta på 

den nyfunna energin som maken/maken fått efter operation och likt i vår litteraturstudie så 

berodde de försämrade äktenskapen ofta på en nyupptäckt svartsjuka hos partnern då hen numera 
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ansågs mer attraktiv. I en studie av Livhits et al. (2010) framkom det att personer i äktenskap 

hade större risk att misslyckas med sin viktnedgång jämfört med de deltagare som var singlar. 

Studien visar även att personer som har ett bra stöd av omgivningen får bättre 

viktminskningsresultat än de med svagt socialt nätverk.  

 

 

Metoddiskussion 

För att stärka denna studies trovärdighet och även kvalitet diskuteras begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010 s. 302-303; 

Wallgren & Henricson, 2012 s.487). 

 

Tillförlitligheten i denna litteraturstudie visas genom att läsaren kan följa tillvägagångssättet 

under processen. Tillvägagångssättet finns noggrant och lättförståeligt beskrivet i text och 

tabeller, vilket gör det möjligt för läsaren att upprepa detta i liknande sammanhang. För att visa 

pålitlighet samt att förtydliga resultatet finns citat från orginalartiklarna med (Holloway & 

Wheeler, 2010 s. 302-303). Pålitlighet kan också påvisas genom att författarna har beskrivit sin 

förförståelse och erfarenheter inom området (Wallgren & Henricson, 2012 s. 488). Författarna av 

denna litteraturstudie hade ingen djupare erfarenhet inom ämnet och viss bristande förförståelse 

vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna som valdes till studien bestod av hög eller medelhög 

kvalitet. Dock har författarna liten erfarenhet av kvalitetsgranskning, vilket kan ses som en 

svaghet. Studierna som valdes ut var även skrivna på engelska vilket inte är modersmålet för 

någon av författarna, detta medför en risk för feltolkning av texterna. För att minimera risker för 

feltolkningar vid översättningen och stärka tillförlitligheten användes lexikon.  

 

En studies tillförlitlighet och bekräftbarhet kan stärkas genom att forskaren använder sig av 

utomstående personer för att vara säker på att analysen är grundad i data (Wallengren & 

Henricson, 2012, s. 487). Detta kan göras genom att låta andra läsa igenom arbetet för att erhålla 

andra perspektiv på kategorier, teman och resultat. Under tiden arbetet med litteraturstudien 

pågått har författarna presenterat sitt arbete under tre seminarietillfällen och fått feedback av 

studenter och lärare, vilket kan ses som en styrka. Kontinuerlig granskning och dialog har förts 

mellan författarna och handledaren under arbetets gång. Vår litteraturstudie har på så sätt uppnått 
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viss bekräftbarhet genom deltagande i seminarium och granskning av handledare. Överförbarhet 

i vår litteraturstudie stärks genom en tydlig beskrivning av tillvägagångsätt, läsaren kan med 

hjälp av detta själv dra slutsats om resultatet är överförbart till andra sammanhang (Holloway& 

Wheeler, 2010, s. 251).  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie hoppas ge en ökad förståelse för upplevelserna och bidra till en större 

kunskap inom området. Övervikt och fetma är ett växande problem i dagens samhälle vilket 

leder till att sjuksköterskan ofta möter patienter som är i behov av viktnedgång. Vid samtal med 

dessa personer över olika viktminsknings alternativ kan förståelsen hjälpa sjuksköterskan att 

beskriva hur påfrestande en viktreducerande operation kan vara. Detta med tanke på resultatet i 

litteraturstudien som visade att deltagare inte varit förberedda på hur stor omställningen 

egentligen var. Viktreducerande operationer är vanligt förekommande och det är troligt att 

sjuksköterskan möter patienter som genomgått en viktreducerande operation. Kännedom om 

upplevelserna ger sjuksköterskan en ökad förståelse för deras situation och ger då möjligheten 

till en mer personcentrerad vård samt ett bättre bemötande. 

 

Operationen genomförs med fokus på att rädda liv i kampen mot fetman och har oftast goda 

resultat när det gäller viktnedgång samt fysiska hälsoaspekter. Önskvärt vore att personer som 

genomgår viktreducerande kirurgi är väl utredda före operationen då det framkom i 

litteraturstudien att flera bytte ut sitt matmissbruk mot något annat vilket tyder på att 

grundproblematiken kvarstår. Mer forskning över de långvariga psykiska förändringar som sker 

hos de opererade är viktigt för att minska onödigt lidande. Stödgrupper samt mentorskap är 

viktigt och kan ge utrymme för de opererade att utbyta känslor, tankar och funderingar. 

Operationen medför en stor förändring i livet och det är viktigt att se hela människan och inte 

enbart fokusera på viktnedgången.  
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