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Abstrakt 
Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen, och så även 

dess följdsjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck och cancer. Viktreducerande 

operationer ses som den mest effektiva metoden för gravt överviktiga personer att 

minska i vikt. Syftet med denna litteraturstudie var att studera människors 

upplevelser efter att de genomgått en viktreducerande operation. Studien 

genomfördes som en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats, 

eftersom fokus var på människors upplevelser.10 kvalitativa artiklar valdes ut och 

analyserades vilket resulterade i tre kategorier: Att upplevelsen av att hopp och 

förväntningar blandas med oro, skuld och skam. Att uppleva en förändrad relation 

till mat och känslan av förlust och att relationen till den egna kroppen förändras. En 

slutsats som drogs var att personer som genomgått en viktreducerande operation kan 

uppleva ett lidande i form av livslidande eller sjukdomslidande på grund av de 

förändringarna som sker efter operationen. Förändringarna kan skapa en oro och 

upplevelser av att vara begränsad i livet. I klinisk praxis så behöver hälso- och 

sjukvårdspersonal skapa en god relation, fördela makten jämnt mellan parterna, 

lyssna på-, tro på- och respektera personerna. Detta för att kunna stärka deras egen 

självkontroll och egenvård. 

Nyckelord: Viktreducerande kirurgi, patienters upplevelse, övervikt, fetma, 

kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Denna litteraturstudie har fokus på att beskriva människors upplevelser efter att de har 

genomgått en viktreducerande operation. Övervikt och fetma är ett ökade folkhälsoproblem över 

hela världen, och även dess följdsjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck och cancer ökar 

(Arroyo-Johnson & Mincey, 2016). Fetma och övervikt har även ökat bland svenska 

befolkningen och en folkhälsoenkät som genomfördes 2018 av Folkhälsomyndigheten (2019) 

visade att 51 % av invånarna hade övervikt eller fetma. Enligt Kubik, Gill, Laffin, & Karmali 

(2013) har människor som lever med fetma en ökad risk för psykologiska besvär i form av låg 

självkänsla, minskad livskvalitet, ätstörning, ångest och depression, där depression är starkt 

kopplad till otillfredsställande kroppsbild som ofta ses hos överviktiga personer.  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) är orsaken till den stora ökningen av fetma och 

övervikt en ökning av fysisk inaktivitet, som bland annat beror på att det globalt har blivit allt 

mer stillasittande arbeten. Samtidigt som Stinson et al. (2017) menar att den ökade fetman beror 

på mer lättillgängliga, billiga och energitäta livsmedel som i sin tur leder till ett ökat energiintag. 

Att äta mat som innehåller en för stor del socker och fett samt att ha oregelbundna måltider, 

felaktiga kostvanor, arvsanlag och/eller för lite motion kan också vara en förklaring till varför 

man drabbas av övervikt (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson, 2006 s. 405). 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas patientstöd för att bryta 

ohälsosamma levnadsvanor som till exempel tobak, alkohol, inaktivitet och matvanor. De 

nämner även att sjukvården bör erbjuda patienter ordination i form av fysisk aktivitet och 

rådgivning med regelbundna uppföljningar (Socialstyrelsen, 2011). Detta stärks av Nymberg och 

Drevenhorn, (2016) som i sin studie nämner att täta uppföljningsbesök efter hälsofrämjande råd 

ökar följsamheten till råden och förbättrar relationen vårdgivare och patient. Utifrån 

socialstyrelsens riktlinjer ska sjuksköterskan identifiera omvårdnadsbehov med syfte att bevara, 

förbättra och återfå hälsa med bästa möjliga välbefinnande och livskvalité. Omvårdnaden som 

sjuksköterskan ger ska vara personcentrerad vilket innebär att individens behov, värderingar och 

förväntningar skall vara i fokus (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Behoven ska ses utifrån 

hela människan det vill säga andliga, sociala och psykiska behov ska prioriteras lika mycket som 

de fysiska behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Målet med den personcentrerade 

vården är att patienterna ska få ett meningsfullt liv (Vårdfokus, 2018). Nymberg och 

Drevenhorn, (2016) beskriver i sin studie att hälsosamtal som hade en personcentrerad 

utgångspunkt, och god personlig kemi i grunden ledde till ett lyckat möte utifrån patienternas 

upplevelser. Detta visade att personcentrerad rådgivning är en mycket viktig arbetsmetod vid 

dessa typer av samtal för att kunna hjälpa människor med ohälsosamma levnadsvanor. 
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Världshälsoorganisationen föreslog 1989 en standardiserad definition av viktklassificering, body 

mass index (BMI) vilket är kroppsvikten i kg dividerat med kvadraten på kroppslängden uttryckt 

i meter. Därefter skattas summan av BMI där normalvikt är 18,5 <25, övervikt 25<30, fetma 

grad ett 30<35, fetma grad två 35<40 och fetma grad tre 40>. (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2014). Enligt Livsmedelsverket (2018) är BMI ett grovt mått som inte räknar 

hur mycket av en persons vikt som är muskler eller fett. Detta ställer krav på den som använder 

BMI värdet, det vill säga om personen är en kroppsbyggare eller elitidrottare så har den 

personen mest troligt betydligt mer muskler än fett vilket gör att BMI värdet inte blir 

tillförlitligt. 

Enligt Liu och Irwin (2017) är viktreducerande kirurgi den mest effektiva metoden för gravt 

överviktiga personer att minska i vikt. Patienter som efterfrågar överviktsoperationer lider oftare 

av psykisk ohälsa än den allmänna befolkningen. Detta styrks av Kubik et al. (2013) som i sin 

studie såg att 25 - 30% av personer med kraftig över vikt upplevde depressiva symtom innan 

operation. Indikationerna för att genomgå en operation är att personen har ett BMI över 40, eller 

BMI över 35 och samtidigt har en samsjuklighet som t.ex. diabetes, hypertoni eller sömnapné. 

Totalt genomfördes 5200 viktreducerande operationer i Sverige 2018, vilket är 200 färre 

operationer än år 2017. Orsaken till denna minskning finns ingen förklaring till, men 

diskussioner har förts angående den sjuksköterskebrist som finns. Vilket i sin tur leder till färre 

vårdplatser och operationsresurser vilket kan begränsa operationer vid viktreducering 

(Scandinavian obesity surgery registry, 2019).  

Enligt Wirén (2019) är vårdtiden efter operationen normalt två till fem dagar, därefter skrivs 

patienten ut och blir tilldelad dietistkontakt och sjukskrivning två till fyra veckor. De första två 

till fyra veckorna rekommenderas patienterna att äta flytande kost, för att successivt övergå till 

puré och normalkost. Enligt Barth och Jenson (2006) rekommenderas patienterna flytande kost 

för att förhindra dumpning syndrom, de bör även undvika stora mängder socker och att äta för 

snabbt. Dumpning syndrom framkallar illamående, kallsvettningar och matthet. Vilket 

framkallar ett obehag som är ofarligt, och går oftast över inom 15–30 minuter (1177 

vårdguiden).  Wiren (2019) nämner även vikten av kontakten med dietist då den främsta orsaken 

till sämre resultat ofta beror på obalanserade måltider med energitäta livsmedel, småätande och 

okunskap. Efter operation rekommenderas personer till livsstilsförändring för att uppnå bästa 

effekt av kirurgin, och det är liknande förändringar som rekommenderas vid icke - kirurgiska 

behandlingar (SBU, 2014). Den viktreducerande operationens effekt är att begränsa det orala 

intaget och ge en tidig mätthetskänsla (Kubik et al., 2013). Efter två år når de flesta personerna 

den maximala viktminskningen och efter det krävs det att personerna har genomfört en 

livsstilsförändring för att hålla och fortsätta sin viktnedgång. Det är upp till 10 - 20% av 
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personer inom 10 års tid som går upp till sin startvikt och därmed förlorat de livsstils 

förbättringar som de återfick efter operation. Orsaker till detta beror främst på psykisk ohälsa, 

minskad fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor (SBU, 2014).  

Ett återbesök hos läkare eller specialistutbildad sjuksköterska efter sex veckor, ett år, två år, fem 

år och tio år där bland annat nutritionsstatus kontrolleras och besöken registreras i SOReg 

(Wirén, 2019). Enligt Barth och Jenson (2006) kontrolleras nutritionen på grund av risken för 

undernäring. Barth och Jenson (2006) nämner också vikten av psykosocialt stöd, då många som 

genomgått denna operation lider av låg självkänsla och har ett litet kontaktnät. Personerna 

nämner även känslor av skam och rädsla. I den postoperativa vården ingår utbildning, 

beteendeterapi, rådgivning och stödgrupper. 

Ökningen av fetma och övervikt Sverige har gjort att det utförs många viktreducerande 

operationer. Operationerna sätter stor press på patienterna som måste göra stora 

livsstilsförändringar samtidigt som de kanske redan innan har en lägre livskvalité, lider av 

fysiska- och psykiska besvär och ett utanförskap i samhället. Det kan krävas mycket av 

sjukvården för att kunna stötta och hjälpa dessa människor med dessa förändringar, och det kan 

bli ett problem då bristen på sjukvårdspersonal blir allt större. Som framtida sjuksköterskor 

hoppas vi att detta ska öka vår förståelse för människor som har genomgått en viktreducerande 

operation, och därmed underlätta arbetet med att kunna identifiera behov och utifrån det kunna 

ge rätt vård och god omvårdnad. För att inte utsätta dessa personer för onödigt vårdlidande 

utöver det lidande som de kanske redan har. Därför är vårt syfte att undersöka personers 

upplevelser efter att genomgått en viktreducerande operation.    

Metod 

För att undersöka personers upplevelser efter att genomgått en viktreducerande operation har vi 

genomfört en litteraturstudie där en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats 

använts. Studien har genomförts med stöd av Granheims och Lundmans metodartikel om 

kvalitativa innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). Forskningsfrågan/ syftet är det som 

styr valet av metod, om syftet är att få fram erfarenheter och upplevelser så är det lämpligt med 

en kvalitativ metod (Willman, et al., 2012 s. 459 - 460). Genom att använda sig av manifest 

innehållsanalys kan man beskriva människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen 

(Willman, et al., 2012 s. 459 - 460), detta görs genom att synliggöra de direkta upplevelserna 

som uttrycks i texterna (Granheim & Lundman, 2004). 
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Litteratursökning 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed, eftersom Cinahl är inriktat på 

omvårdnadstidskrifter och Pubmed är inriktade på tidskrifter om medicin och omvårdnad 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 s. 80 - 81). Vid sökningen i PubMed användes relevanta 

MeSh termer och även fritextsökning. I Cinahl användes enbart fritextsökning då träffar på 

antalet artiklar blev fler (se tabell 1). I sökningen användes booleska sökoperatorer som OR och 

AND. OR gör att sökningen blir bredare och AND används för att avgränsa sökningen, vilket 

används när sökorden skall kombineras med varandra (Willman, et al., 2011 s. 73). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10år, deltagarna skulle vara 

vuxna över 18 år och de skulle ha genomgått en viktreducerande operation. Vid sökningen i 

Cinahl användes Peer reviewed, då det innebär att expertis inom området har granskat artikeln 

innan publicering (Willman, et al., 2011 s. 90). Artiklar som söktes skulle vara kvalitativa 

studier, detta för att kunna svara på forskningsfrågan som hade upplevelser i fokus. Dessa 

artiklar skulle även vara skrivna på engelska för att författarna skulle kunna behärska och förstå 

vad som stod. 

Vid sökningarna i Pubmed och Cinahl användes sökorden “bariatric surgery”, “gastric bypass”, 

“life experiences”, “life change” och “qualitative study”. Sökningen i Pubmed gav 31 träffar och 

sökningen i Cinahl gav 17 träffar. Samtliga 48 artiklar lästes på titelnivå, därefter lästes 38 

abstrakt av de artiklar som svarade på studiens syfte. Av dessa 38 artiklarna valdes 10 stycken ut 

efter att ha läst dessa i fulltext, de övriga 28 artiklarna exkluderades då de inte svarade på 

studiens syfte.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelsen av att ha genomgått en viktreducerande 

operation.  

PubMed 2019-09-16 Begränsningar: Fulltext, engelsk text, vuxna, publicerad 2009–2019. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Bariatric Surgery 23612  

2 MSH Gastric bypass 8585  

3 FT Life experiences 56523  

4 FT Life change 180057  

5 FT Qualitative study 195817  

6  S1 OR S2 23612  

7  S3 OR S4 206361  

8  S6 AND S7 AND S5 31 3 

* MSH - Mesh termer i databasen PubMed, FT - Fritext sökning. 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelsen efter att ha genomgått en viktreducerande 

operation 

Cinahl 2019-09-16 Begränsningar: Fulltext, engelsk text, publicerad 2009–2019, vuxna, vetenskapligt 

granskad. 

 

 Söknr  *)   Söktermer  Antal träffar Antal valda 

1 FT Bariatric surgery 4893  

2 FT Gastric bypass 2495  

3 FT Life experiences 18369  

4 FT Life change 12940  

5 FT Qualitative study 113810  

6  S1 OR S2 6398  

7  S3 OR S4 29006  

8  S5 AND S6 AND S7 17 
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*FT- Fritext sökning   

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar granskades med hjälp av SBU´s granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2017). 

Artiklarna granskades var för sig för att få två oberoende utlåtanden om artikelns kvalité (se 

tabell 2). Med hjälp av granskningsmallen klassades artiklarna genom att ge varje studiepoäng 

utifrån delarna: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Varje positivt svar fick 1 poäng 

medan ett negativt svar eller inadekvat svar gav 0 poäng. Varje studie fick en totalpoäng vilket 

sen omvandlades till en procentform. Artiklarna som ingår i analysen presenteras i tabell 3. 

Bedömningen av kvalitén på artiklarna klassades som hög, medel eller låg kvalité. Gränsen för 

låg kvalité var 60–69 procent, medelkvalité 70–79% och hög kvalité var 80–100 procent 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 s. 108). I två av de granskade artiklarna fanns en tydlig 

beskrivning om hur forskarna gått tillväga och de ansågs därför ha hög kvalité. De resterande 

åtta studierna saknade beskrivning av olika delar av studierna och fick därför en lägre poäng och 

klassificeras därmed som studier av medelkvalité. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare/år/lan

d 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medel 

låg) 

 

Forsberg, Engström 

& Söderberg/  

2013/ Sverige 

 

 

Kvalitativ 

 

 

n=10 

 

 

Personliga 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

 

Upplevelsen av 

sårbarhet och 

säkerhet efter 

operationen. 

 

 

Medel 

Graham, Hayes, 

Small, Mahawar & 

Ling. /2017/ England 

Kvalitativ n=18 Semistrukturerade 

intervjuver/ 

Grounded Theory 

Ovilligheten att tala 

om operationen med 

andra, för rädslan att 

bli dömd. 

 

Medel 

Jensen, Petersen, 

Larsen, Jörgensen, 

Grönbäk & 

Midtgaard/ 2013/ 

Danmark 

Kvalitativ n=5 Djupintervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Den viktreducerande 

operationen gav 

unga kvinnor fler 

möjligheter att 

kunna hantera sin 

vardag. 

 

Medel 

Liebl, Barnason, 

Brage & Hudson/ 

2016/USA 

Kvalitativ n=14 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Upplevelsen av 

positivt stöd efter 

operationen. Hjälpte 

personerna till att 

prioritera sig själv.  

 

Medel 

Lier, Aastrom & 

Rörtveit/ 2016/Norge 

Kvalitativ n=10 Djupintervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys  

Efter operationen 

upplevdes 

förändringar i det 

dagliga livet, socialt, 

kroppsligt och 

själsligt. 

 

Medel 

Lin & Tsao/ 2018/ 

Taiwan 

Kvalitativ n=17 Djupintervju/ 

Grounded theory 

Upplevelsen av 

livsstilsförändringen 

som operationen gav 

en nyckeln 

tillframgång. 

 

Hög 

Natvik, Gjengerdal, 

Moltu & Råheim/ 

2015/ Norge 

Kvalitativ n=13 Djupintervjuer/ 

Feminologisk analys  

Personerna upplevde 

en frihet till att 

kunna välja och 

agera utan 

viktrelaterade 

gränser. 

Hög 

      

Sutton, Murphy & 

Raines /2009/USA 

Kvalitativ n=14 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Feminologisk analys 

Operationen 

upplevdes som en 

livsstilsförändring. 

 

Medel 

Taube-Schiff, Yufe, 

Kastanias, Weiland 

& Sockalina/ 

2017/USA 

 

Kvalitativ n=13 Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer / 

Grounded theory  

Deltagarna upplevde 
sig mer självsäkra 

och upplevde en 

ökad självkänslan. 

 

Medel 

Wood & Ogden/ 

2016/England 

Kvalitativ  n=10 Djupintervjuer/ 

fenomenologisk 

analys 

Operationen gav en 

förändrad relation 

till mat. 

Medel 
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Analys 

Analysprocessen genomfördes i enlighet med Granheim och Lundman (2004). Där 

litteraturstudien utgick från tio vetenskapliga kvalitativa studier. Data analyserades genom att vi 

läste artiklarna var för sig ett flertal gånger. För enligt Granheim och Lundman (2004) så bildar 

man sig en helhetsbild och en djupare förståelse av innehållet i artiklarna om man läser igenom 

texterna flera gånger. Nästa steg i analysprocessen var att plocka ut textenheter som besvarar 

forskningsfrågan. Detta innebär enligt Granheim och Lundman (2004) att man plockar ut 

meningar ur intervjuerna som beskriver människors upplevelser av det ämne som skall studeras 

och som sedan samlas i en text, för att bilda en analysenhet.  

Textenheterna översattes sedan till svenska, för att de sedan skulle kondenseras. Detta innebär 

enligt Granheim och Lundman (2004) att man plockar bort överflödiga ord ur texten, utan att 

påverka innebörden. De kondenserade meningarna med liknande innehåll fördes samman med 

andra kondenserade meningsenheter som hade liknande innehåll och bildade därmed kategorier. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) är en kategori en grupp som delar ett gemensamt innehåll 

och som återspeglar direkta budskap i intervjuerna. De kondenserade meningsenheterna 

kategoriserades i olika kategoriserings steg tills det inte gick att kategorisera dess mer. Detta är 

viktigt då de meningsbärande enheterna inte ska passa in i mer än en relevant kategori.  

 

Resultat 

Analysen av de tio artiklarna resulterade i tre kategorier som presenteras i en tabellöversikt, se 

tabell 3. Kategorierna beskriver patienters upplevelser efter att ha genomgått en viktreducerande 

operation. Upplevelserna presenteras nedan i löpande text under varje kategori och illustreras med 

citat från studierna.  

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=3) 

 

Att hopp och förväntningar blandas med oro, skuld och skam. 

Att uppleva en förändrad relation till mat och känslan av förlust. 

Att relationen till den egna kroppen förändras 

 



10 

 

 

 

Att hopp och förväntningar blandas med oro, skuld och skam. 

Efter den viktreducerande operationen kände deltagare i studier hopp (Jensen et al., 2013; Lier et 

al., 2016), ett hopp om att de skulle kunna hålla sig på rätt väg så att de skulle kunna smälta in 

och känna sig mer normala (Jensen et al., 2013). I flera studier hade deltagarna förväntningar 

efter operationen (Graham et al., 2017; Jensen et al., 2013; Lin & Tsao, 2018), förväntningar om 

att fortsätta gå ner i vikt (Graham et al., 2017; Jensen et al., 2013).  

 

All participants’ stories were characterized by future expectations of continued 

weight loss with reference to normal weight (Jensen et al., 2013, s.1144). 

 

Deltagare trodde att det skulle bli bättre med tiden efter operationen, men det blev inte bättre 

utan tvärtom så blev det sämre (Lin & Tsao, 2018), då de upplevde att de hade lägre självkänsla 

än tidigare (Lier et al., 2016). De tyckte att det var svårt att föreställa sig hur det skulle bli efter 

operationen (Forsberg et al., 2013; Natvik, Gjengerdal, Moltu, & Råheim, 2015; Sutton et al., 

2009; Wood & Ogden, 2016). 

 

Efter operationen upplevde deltagare i studier en oro (Forsberg et al., 2013; Lier et al., 2016), de 

kände en oro över att visa sin kropp med det överskott av hud de hade fått och de kände oro över 

att detta skulle påverka deras sexuella attraktionskraft (Lier et al., 2016). De upplevde att den 

förändring som hade skett med deras kropp var fel (Graham et al., 2017; Lier et al., 2016). Men 

de upplevde även en rädsla över vad deras mage skulle klara av (Forsberg et al., 2013; Lier et 

al., 2016; Lin & Tsao, 2018; Sutton et al., 2009). De beskrev en rädsla över dumping som de 

liknande med en antabuseffekt, de beskrev dumpingsymtom som hjärtklappningar och 

kallsvettningar som något hemskt (Forsberg et al., 2013), vilket de upplevde som ett allvarligt 

problem och som något som de aldrig ville uppleva igen (Forsberg et al., 2013; Jensen et al., 

2013).  

 

 I am really scared. I don't know when my albumin is going to drop again after the 

treatment (Lin & Tsao, 2018, s.4285). 

 

Well, I have much lower self-esteem and poorer self-image than before. Because 

before was only how I was. (…) Now I have – as my older brother says: now I 

have cheated to get a better body. But really, I had a body that is totally wrong, 
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not made to be thin. And that I struggle to look in the mirror. And then, yes, it 

becomes a little wrong (Lier et al., 2016, s. 9).  

 

Samtidigt så upplevde deltagare i studier att den viktreducerande operationen hade förändrat 

deras liv, för nu kunde de göra sådant som de inte tidigare hade kunnat göra (Forsberg et al., 

2013; Graham et al., 2017; Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015; Lier et al., 2016; Natvik et al., 

2015; Sutton et al., 209; Taube-Schiff, Yufe, Kastanias, Weiland & Sockalina, 2017). De 

upplevde sig ha mer energi och en ökad fysisk förmåga denna ökade självkänsla och 

välbefinnandet, vilket gav möjligheten till ett nytt liv samtidigt som deras syn på livet blev bättre 

(Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015; Taube-Schiff et al., 2017; Wood & Ogden, 2016). 

Möjligheten till att bilda familj ansågs vara möjligt, även att kunna delta i nya aktiviteter och 

miljöer (Forsberg et al., 2013; Graham et al., 2017; Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015; Lier et 

al., 2016; Natvik et al., 2015; Taube-Schiff et al., 2017).  

 

It is getting all the things back that you’ve said no to over the years, it is quite 

amazing (Jensen et al., 2013, s. 1143). 

 

De upplevde att operationen var fantastisk och det bästa som hade hänt och att beslutet att 

genomgå operationen var det bästa för dem (Forsberg et al., 2013; Liebl et al., 2015; Sutton et 

al., 2009). De kände sig fantastiska och ville aldrig gå tillbaka till tiden innan operationen (Lin 

& Tsao, 2018; Sutton et al., 2009). Deltagare i studier upplevde också en ny känsla av 

kroppskontroll (Forsberg et al., 2013; Jensen et al., 2013), det ledde till att de lärde sig tolka 

kroppens signaler och impulser vilket gav en känsla av kontroll (Jensen et al., 2013).  

 

Deltagare uttryckte att de första de kom ihåg efter operationen var att de hade dålig 

smärtlindring (Sutton et al., 2009). Detta gjorde att de upplevde den första dagen som hemsk och 

smärtsam. Samtidigt som de frågade sig vad de hade gjort (Sutton et al., 2009). De upplevde 

även näringsinjektionerna som smärtsamma (Lin & Tsao, 2018). 

 

I remember being in pain . . . a lot of pain (Sutton et al., 2009, s. 302). 

 

Några deltagare i studier upplevde symptomen som ett stort problem och fick de välja igen så 

skulle de inte välja att genomgå operationen (Lin & Tsao, 2018). De beskrev även en känsla av 

obehag vid symptom som yrsel, svårigheter att andas och illamående vilket gav en känsla av att 

de skulle svimma (Lin & Tsao, 2018).  



12 

 

 

 

I had difficulty breathing and felt discomfort and made an emergency call (Lin & 

Tsao, 2018, s.4285). 

 

Trots symptomen så kämpade deltagare på då de kände en fruktan över att gå upp i vikt igen 

vilket ökade intresset för viktminskningen eftersom de inte ville gå tillbaka till sitt gamla jag 

(Forsberg et al., 2013; Graham et al., 2017; Lier et al., 2016; Wood & Ogden, 2016). Samtidig 

kände deltagare i studier en befrielse över att operationen var över och att de skulle få komma 

hem och börja sina nya liv (Forsberg et al., 2013). De kände även glädje (Forsberg et al., 2013; 

Liebl et al., 2015; Lier et al., 2016), en glädje då hela livet upplevdes nytt (Forsberg et al., 

2013).  

 

 I wasn't happy, fat, and I’m happy now and it makes a lot of difference in your 

life emotionally and physically (Liebl et al., 2015, s. 956). 

 

Efter den viktreducerande operationen kände sig deltagare skyldiga när de fick komplimanger 

om sitt utseende, då de trodde att det var operationen som hade gjort att de hade gått ned i vikt 

och inte de själva (Graham et al., 2017).  

 

My friend said I looked well and I said, thanks, I’ve had bariatric surgery, but I 

feel guilty when people say nice things like that, or I am doing great, keep it up, 

etcetera (Graham et al., 2017, s. 331). 

 

De kände sig även som fuskare då de förlorat vikt utan att ha kämpat och lidit (Forsberg et al., 

2013). Detta fick de även kommentarer om att vara och det fick dem att känna skam trots att 

operationen inte var någon genväg (Forsberg et al., 2013). De kände även en oro över att berätta 

för någon om operationen då de inte ville bli föraktade (Graham et al., 2017; Lin & Tsao, 2018), 

efter operationen var de mer oroliga över vad folk skulle tänka än tidigare (Graham et al., 2017). 

 

Att uppleva en förändrad relation till mat och känslan av förlust. 

Deltagare som genomgått viktreducerande operation angav en förändrad relation till mat där mat 

inte längre var någon glädje utan en nödvändighet (Forsberg, Engström, & Söderberg, 2013; 

Liebl, Barnason, & Hudson, 2015; Liebl et al., 2015; Lier, Aastrom, & Rörtveit, 2016; Wood & 

Ogden, 2016). Deras hänsyn till mat hade ökat eftersom att de var tvungna att planera för att få i 

sig tillräckligt med mat (Forsberg et al., 2013).  
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De beskrev kosten som en stor förändring (Liebl et al., 2015; Lin & Tsao, 2018), där de nu var 

tvungna att ändra sitt sätt att tänka och förändra saker som de har gjort hela livet, vilket de 

beskrev som en inlärningsprocess (Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015; Sutton, Murphy, & 

Raines, 2009). De beskrev att det var en pågående process att ta reda på hur mycket de kunde äta 

och vilken mat deras kropp tolererade (Forsberg et al., 2013; Jensen et al., 2013).  

 

 You just have to find out how much you actually can eat and what you can 

tolerate….It has been some challenge navigating, such a labyrinth….One has felt 

some pain at times because you had to figure out what you could do. But it has 

not been hard in that sense, just a challenge (Jensen et al., 2013, s. 1143). 

 

I flera studier beskriver deltagare att de inte längre kände samma hunger som förut och att de 

inte längre hade samma intresserade av mat som de hade haft tidigare (Forsberg et al., 2013; 

Wood & Ogden, 2016). Tidigare åt de när de inte var hungriga, men efter operationen äter de 

bara när de känner hunger (Wood & Ogden, 2016). 

  

I don’t really crave for food, sometimes I think ‘have I eaten today?’, because 

   food just doesn’t bother me anymore (Wood & Ogden, 2016, s. 2451). 

 

I flera studier beskrevs upplevelsen av att bli i fråntagen möjligheten till att äta (Liebl et al., 2015; 

Sutton et al., 2009; Wood & Ogden, 2016), där den galnaste sorgeperioden var sorgen av mat 

(Sutton et al., 2009). De angav även en förlust av trygghet, då maten beskrevs som en vän och en 

hanteringsstrategi (Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015; Sutton et al., 2009). De insåg att de inte 

längre kunde använda mat som en hanteringsstrategi, utan de behövde komma på ett annat sätt, 

där de då utvecklade olika strategier för att hantera hotet mot fysiskt obehag (Jensen et al., 2013; 

Sutton et al., 2009).  

 

You just took away my go to and when you don’t have your go to your definitely 

looking for something else to replace it ... there’s a void (Liebl et al., 2015, s. 

957). 

 

Innan operationen hade maten varit ett beroende för deltagare, men möjligheten till att 

missbruka mat togs bort efter operationen och det skapade ilska (Liebl et al., 2015). De upplevde 

situationen som att vara på detox och rehab (Liebl et al., 2015). Deltagare i studier upplevde ett 
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lidande av hunger trots att magen var full, vilket framkallade en känsla av frustration och 

missnöje över att inte kunna äta som tidigare (Forsberg et al., 2013; Graham, Hayes, Small,  

Mahawar, & Ling, 2017; Jensen et al., 2013; Lin & Tsao, 2018). Behovet togs inte bort med 

operationen utan det psykologiska behovet fanns kvar (Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015). 

Dessa upplevelser var något det fortfarande kämpade med (Graham et al., 2017).  

 

You’re actually not hungry when you eat. Your brain keeps telling you that you 

are hungry. The stomach on the contrary is about to burst…and it’s hard to get 

rid of because your brain was operated on. This need, it’s not just removed in 

surgery…..There’s such a psychological need, all the time (Jensen et al., 2013, s. 

1143). 

 

Deltagare i studier beskrev en önskan om att fortsätta äta medan andra åt (Jensen et al., 2013; 

Lin & Tsao, 2018), då de upplevde det smärtsamt att se familjemedlemmar äta (Lin & Tsao, 

2018). Samtidigt som de upplevde att de inte kände hunger så länge de inte såg någon annan äta 

(Lin & Tsao, 2018). Deltagarna upplevde det svårt att hantera sin nya ätbeteenden offentligt och 

att få i sig den rätta mängden grönsaker (Graham et al., 2017; Lier et al., 2016). De uttryckte 

även en osäkerhet kring vilken mat som kroppen tolererade (Jensen et al., 2013). 

 

Att relationen till den egna kroppen förändras 

Efter den viktreducerande operationen upplevde deltagare i studier det svårt att inte kunna göra 

saker som det tidigare hade gjort (Forsberg et al., 2013; Wood & Ogden, 2016), vilket kunde 

göra att de kände sig mera deprimerade (Wood & Ogden, 2016). De kände sig utmattade och 

svaga efter operationen (Forsberg et al., 2013; Natvik et al., 2015), då de upplevde att de var 

utmattande att tappa så mycket i vikt (Natvik et al., 2015). 

 

Later, I was thin and feeling miserable, and I struggled with functioning in 

general, because I was so [pause], so exhausted [pause] (Natvik et al., 2015, 

s.6). 

 

De uttryckte en motvilja till att fortsätta gå ned i vikt, då de upplevde det som motbjudande att 

se sina egna ben under huden och de fick kämpa med att titta på sig själv i spegeln (Lier et al., 

2016). Deltagare upplevde även en känslomässig belastning vid kroppslig intimitet då de 

uppfattade sina kroppar som oattraktiva (Lier et al., 2016). Kroppen upplevdes mer attraktiv när 

de var klädda och mer pinsamma då de var nakna (Lier et al., 2016). 



15 

 

 

 

…now I have an unattractive body, like an old lady, and the more weight I lose – 

the worse it gets (Lier et al., 2016, s10). 

 

Flera deltagare i studier beskrev en känsla och en upplevelse av att de trots viktnedgång 

fortfarande kände sig feta (Forsberg et al., 2013; Graham et al., 2017; Liebl et al., 2015; Wood 

& Ogden, 2016). De kände sig fortfarande fysiskt stor trots att de såg förändringar i spegeln 

(Forsberg et al., 2013).  

 

I couldn’t believe I was that skinny. I’d still see myself as fat though (Liebl et al., 

2015, s. 958). 

 

Deltagare uttryckte även att de upplevde att saker och ting var svårt och ett helvete (Jensen et al., 

2013; Natvik et al., 2015). De tyckte att de var svårt och obekvämt att ta hand om sig själv igen 

då de tidigare inte har varit okej med det, samtidigt som de tyckte att de var svårt och ett helvete 

att gå ned så många kilon i veckan som de gjorde (Jensen et al., 2013; Liebl et al., 2015; Natvik 

et al., 2015). Men samtidigt uttryckte deltagare i en studie att de började bli okej med att ta hand 

om sig själv (Liebl et al., 2015). 

 

Losing weight was a hard time.... The physical experience when I lost several 

kilos per week [pause]; how exhausting and hard it was to lose those incredible 

amounts of weight (Natvik et al., 2015, s. 6). 

 

Samtidigt så upplevde vissa deltagare efter operationen mer positiva känslor och livet kändes 

underbart då de kände sig mera normala (Lier et al., 2016; Lin & Tsao, 2018; Natvik et al., 

2015), vilket gjorde att de kände sig friskare och att det passade bättre in i samhällets normer, 

vilket ökade möjligheten till att delta i fler livsområden än tidigare (Lier et al., 2016; Lin & 

Tsao, 2018). 

 

In terms of wearing a bikini after the operation: I didn’t feel gross to put it like 

that, even though I don’t go around and strut and think  ”Ooh look at me”, I 

didn’t do that either, (I) was completely normal. It was like, (I) didn’t feel like 

people were staring and thinking ”Oh my God”, it wasn’t like that. (I) felt 

completely normal (Lier et al., 2016, s.6). 
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I några av studierna kände sig deltagare mer självsäkra (Liebl et al., 2015; Natvik et al., 2015; 

Taube-Schiff et al., 2017), vilket gjorde att de kände sig säkrare i sin kropp och att de mådde 

bättre då de visste vem de var (Taube-Schiff et al., 2017). De upplevde även ett lika värde och 

en känsla av att ha lika status (Jensen et al., 2013), vilket gjorde att de kände sig mer kapabla att 

interagera socialt med andra (Jensen et al., 2013; Natvik et al., 2015).  

Viktminskningen gjorde att de kunde värdera sig själv på ett nytt sätt (Jensen et al., 2013; Lier et 

al., 2016;8), vilket gjorde att de tänkte mer positivt, vågade mer och kände sig oövervinneliga 

(Jensen et al., 2013; Sutton et al., 2009). De var inte längre oroliga för vad folk tänkte och sa om 

dem längre, det hade i och med operationen förlorat sin mening (Jensen et al., 2013). 

 

Samtidigt upplevde vissa deltagare i studier att utan positivt stöd av människor hade inte 

framgången varit lika stor (Liebl et al., 2015; Lin & Tsao, 2018). Genom att dela erfarenheter 

kunde de få förståelse över vad andra gått igenom (Forsberg et al., 2013; Jensen et al., 2013; 

Liebl et al., 2015), samtidigt som de fick en insikt i att de inte var ensamma (Liebl et al., 2015). 

Vilket hjälpte dem att upprätthålla sin viktminskning (Jensen et al., 2013).  

 

There had been allocated resources through their social networks by support and 

encouragement. This confirms them in their weight loss process and helping them 

to maintain their weight loss (Jensen et al., 2013, s. 1144). 

 

Deltagare i studier kände en befrielse av att se andra med samma kroppsstorlek, då det gav en 

känsla av att inte vara ensamma. De upplevde även att det kändes bra då de fick positiv 

uppmärksamhet. Deltagare upplevde en känsla av trygghet då de ständigt såg personalen och de 

uppskattade då personalen uttryckte att deltagarna hade styrka trots sin övervikt (Forsberg et al., 

2013).  

 

Diskussion 

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

en viktreducerande operation. Detta resulterade i tre kategorier; Att hopp och förväntningar 

blandas med oro, skuld och skam, Att uppleva en förändrad relation till mat och känslan av 

förlust, Att relationen till den egna kroppen förändras. 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer som hade genomgått en 

viktreducerande operation upplevde hopp och förväntningar blandat med oro, skuld och skam. 

Ett hopp och en förväntan om att operationen skulle hjälpa dem med att hålla sig på rätt väg, för 
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att fortsätta gå ned i vikt. Stephenson (1991) menar att hopp kan definieras som en förväntan 

som följs av en lust och en förhoppning om framtiden, samtidigt kan det vara en övertygelse om 

att en god framtid är möjlig. Hoppet påverkar människors känslor, tankar, handlingar och 

relationer. Detta gör att människor också agerar på ett hoppfullt sätt mot sig själv och mot andra. 

I Kvadrims, Özers och Bozcuks (2013) studie undersöktes hoppet hos människor med cancer, de 

beskrev att hoppet är ett värdefullt mänskligt svar och en viktig del i människors välbefinnande. 

Hoppet beskrevs som en viktig copingstrategi för människor i svåra situationer, då hoppet kan 

hjälpa människor att ge en mening i sjukdom och som en vägledning. Cleary, Sayers, Lopez och 

Shatell (2016) beskrev hoppet som en stor fördel för livet, hälsan och en bidragande faktor till 

ett ökat välbefinnande hos människor i kris där hoppet kan övervinna osäkerheten och stressen 

hos människor. Detta var också något som framkom i resultatet där personer som genomgått 

viktreducerande operation upplevde ett ökat välbefinnande och en bättre syn på livet, och 

möjligheten till att skaffa familj var nu möjlig. 

Deltagare i vår studie upplevde sig ha mer energi och en ökad fysisk förmåga, och denna ökade 

självkänsla och välbefinnande. Deltagarna i studien kände ett hopp och en förväntan om att de 

skulle gå ned i vikt så att de skulle kunna smälta in och känna sig normala. Enligt Thomas, 

Hyde, Karunaratne, Herbert och Komesaroff (2008) beskriver personer som lever med fetma att 

de upplever en stigmatisering och diskriminering å grund av sin övervikt. Detta leder till känslor 

av att vara annorlunda och onormala, samt social isolering och minskat umgänge med andra 

människor. Enligt Wiklund (2008) beskriver personer som lever med ett beroende en strävan 

efter att vara en del av en gemenskap med andra människor, för att undvika känslan av ensamhet 

som har uppstått på grund av att de inte har blivit accepterade av andra. Detta kan liknas vid 

känslorna hos personerna som har genomgått en viktreducerande operation, då de kan uppleva 

sig själva som onormala på grund av övervikten och stigmatiseringen som gör att de inte blir 

accepterade i samhället. Detta gör att dessa människor undviker att ta kontakt och umgås med 

andra på grund av en rädsla över att de ska bli avvisade. Denna sociala isolering och undvikande 

av samhörighet kan skapa ett lidande för dessa människor. I Wiklunds (2006) studie framkom 

det att deltagare upplevde ett lidande då de avstod från andra människor och samhörighet då de 

var rädda för att bli avvisade eller att de skulle bryta mot samhällets regler. Detta gav en känslan 

av att vara annorlunda och avskild från andra. Eriksson (2003) beskriver att om en människas 

värdighet kränks så kan det skapa ett lidande, och lider en människa så kan människans 

värdighet kränkas. Att lida innebär en känsla av att inte vara en hel människa, detta gör att den 

som lider måste få bekräftelse på sin värdighet. Utifrån Erikssons (2003) teori om lidande så 

skulle detta kunna förstås som att personer som genomgått viktreducerande operation upplever 

ett lidande efter den viktreducerande operationen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det kan vara 
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viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att ha kunskap om att en människa vars värdighet kränks 

kan uppleva ett lidande och vikten av att bekräfta och bevara dessa människors värdighet.  

  

I vårt resultat framkom det att personerna som har genomgått en viktreducerande operation kan 

uppleva en känsla av skuld och skam, där de kan uppleva sig själva som fuskare då de inte har 

kämpat och lidit för att gå ned i vikt. Detta i sin tur kan orsak en oro över att berätta för andra 

om sin operation för att inte bli föraktade. Enligt Ogden och Clemanti (2010) beskriver 

människors som lever med fetma känslomässiga konsekvenser då de påverkas av samhällets 

stigma. Stigmat leder till att de känner sig äckliga och deprimerade, och skuld och skam sågs 

som en stor del i dessa människors liv. Rehnsfeldt och Eriksson (2004) menar att det blir ett 

dubbelt lidande om personen nekas sitt lidande vilket gör att lidandet ökar. I Wiklunds (2008) 

studie beskrivs lidandets som en kamp mellan skam och värdighet. Skam beskrivs som en rädsla 

för att bryta mot samhällets regler, detta kan göra att personer försöker att anpassa sig till andra 

genom att ge upp sig själva bara för att passa in och för att få bekräftelse på sitt eget värde och 

värdighet. Detta skulle kunna förstås som att personer som genomgått en viktreducerande 

operation kan lida på grund av samhällets normer och värderingar och därmed leda till ett 

dubbelt lidande då personerna känner en oro över att berätta för andra om sin operation. 

I resultatet framkom det att personer som genomgått en viktreducerande operation kan uppleva 

en förändrad relation till mat. Detta innefattade en sorg och förlust av mat som tidigare kan ha 

varit en trygghet, en vän och en hanterings mekanism som har hjälpt dem att hantera fysiskt 

obehag. Lidandet beskrivs av Morse (2001) som en förlust som är närvarande eller väntad, 

förlusten är en frånvaro som inte längre är ersättningsbar. Morse beskriver även att lidande kan 

ge en känsla av obehag, ångest, smärta, hjärtesorg, elände och en upplevelse av att tappa 

greppet. Detta skulle kunna förstås som att personer som genomgår viktreducerande operationer 

kan lida av ett livslidande på grund av den förändrade relationen till mat som har skett efter 

operationen. Eriksson (2003 s.93) menar att livslidande kan innebära en plötslig ofrivillig 

förändring av personens livssituation. Detta strider mot det naturliga och personen behöver tid 

för att hitta en ny mening. Det kan därför vara viktigt för sjuksköterskor att vara medveten om 

vikten av att visa sig tillgänglig att förmedla till personen att jag finns här om du behöver mig 

och att bekräfta personens lidande. 
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I resultatet framkom det att personerna som genomgått en viktreducerande operation kan 

uppleva en förändrad relation till den egna kroppen. De upplevde begränsningar i livet på grund 

av att de kände sig utmattade och svaga efter operationen, vilket kunde leda till depression. Van 

der Maide, Teunissen, Collard, Visse och Visser (2018) beskriver den kroppsliga erfarenheten 

av hälsa som en förutsägbarhet och kontroll. Före sjukdom tas kroppen för given, vid sjukdom 

upplevs kroppen som närvarande men på ett negativt sätt. Van der Meide et al. (2018) menar att 

när en människa upplever ett lidande blir kroppen mer tydlig och närvarande. Även Kneck, 

Eriksson, Lundman och Fagerberg (2016) beskriver att en förändrad kropp medför ett hinder i 

det dagliga livet. Detta kan framkalla känslor i form av frustration, osäkerhet och en känsla av 

att tappa kontrollen över sådant som tidigare har varit självklart. Eriksson (2003 s.83–84) 

beskriver sjukdomslidande som ett själsligt och andligt lidande som sjukdom och behandling 

kan åstadkomma. Där lidandet kan orsakas av en förlust, en förlust av den egna förmågan och 

delaktighet i sociala sammanhang. Utifrån Erikssons (2003) beskrivning skulle det kunna förstås 

som att deltagare som genomgått en viktreducerande operation upplever ett lidande i form av ett 

sjukdomslidande där de ser symptomen som hinder i vardagen. Utifrån detta drar vi slutsatsen 

att det kan vara viktigt att sjuksköterskor som möter personer som genomgått en viktreducerande 

operation är medvetna om att dessa människor kan hamna i ett sjukdomslidande. Det är därför 

viktigt att informera dess personer om att det kan tillkomma symptom som till exempel 

utmattning och känslan av att vara svag. Just för att förbereda på vad som kan bli och därmed 

skapa en begriplighet. 

 

 

 

Klinisk omvårdnadsintervention 

Utifrån resultatet i denna litteraturstudie framkom det att deltagarna var i behov av stöd för att 

kunna stärka sin egen känsla av personlig kontroll, för att kunna hantera de nya utmaningarna 

som har uppkommit efter operationen. I Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow (2010) studie beskrevs 

vikten av en bra relation till hälso- och sjukvårdspersonalen, kontinuitet i vården, delad kunskap, 

förståelse och kvalitet som betydelsefulla faktorer för att en person ska kunna utöva egenvård. I 

Kettunen, Poskiparta & Liimatainen (2001) studie använder sig sjuksköterskan sig av 

empowerment, som är en process som syftar till att stärka patientens förmåga och kontroll.  

Detta hjälpte personerna att finna verktyg för kunna genomföra förändringar på egen hand. 

Enligt Kettunen et al. (2001) stärktes patienterna när makten mellan båda parterna blev jämnt 

fördelad. Kvåle och Bondevik (2008) menar att personers självkänsla stärks om de känner sig 

sedda. Detta kan uppnås genom att de tros på, lyssnas på och blir behandlade med respekt. 
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Utifrån Kettunen et al. (2001) studie respekterade sjuksköterskan personens erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter. Samtidigt som sjuksköterskans kunskaper fanns tillgängliga för 

deltagarna, för att kunna stärka deras egna kunskaper ytterligare. Det gjorde att personerna 

kunde undersöka sin situation vilket gav dem en möjlighet till att kunna påverka sin egen 

situation. Genom att använda sig av detta förhållningssätt upplevde patienterna en frihet till att 

kunna diskutera sina bekymmer, upplevelser, rädslor och tankar. Deltagarna ansåg även att 

denna metod vara en viktig aspekt utifrån sjuksköterskans och patientens relation. Utifrån detta 

drar vi slutsatsen att sjuksköterskor i vården kan stärka denna personliga kontroll genom att ge 

individanpassad utbildning och information för att minska det lidande som kan uppstå. Genom 

att använda sig av detta förhållningssätt i mötet med personer som har genomgått en 

viktreducerande operation, kan det hjälpa dessa personer att lättare kunna hantera de nya 

utmaningarna i livet som uppkommit efter operationen genom att stärka deras självkontroll och 

egenvård. 

  

Metoddiskussion  

En studies tillförlitlighet bedöms utifrån trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 301–303). Meningsenheterna i studiens resultat 

plockades ut, översattes, kondenserades och kategoriserades på ett medvetet sätt så att inte 

viktigt innehåll skulle gå förlorat, dessa steg har även följts och kontrollerats av handledare 

vilket stärker studiens tillförlitlighet. Enligt Holloway och Wheeler (2013, s.303) handlar 

tillförlitligheten om att resultatet i en studie ska återspegla det som deltagarna faktiskt uttrycker. 

Studiens resultat stärks även med citat från ursprungskällan. Enligt Granheim och Lundman 

(2004) stärks en studies tillförlitlighet när citat används. Alla artiklarna som inkluderades i 

litteraturstudien var skriven på engelska vilket kan orsaka att innehållet misstolkas och översätts 

fel, då författarnas modersmål är svenska. Därför har översättningens av textenheterna gjorts 

med försiktighet och kontinuerligt kontrollerats mot enheternas originalkälla. En av studiens 

svagheter är författarnas bristande kunskaper då det gäller att skriva examensarbete då det är 

första gången som de genomför detta.  

Granheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten handlar om hur studiens syfte stämmer 

överens med val av metod och dess analys. Syftet med studien var att studera människors 

upplevelser vilket genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, där 

kvalitativa studier använts för att kunna beskriver och lyfter fram människors upplevelser. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten i studien då kritiska vänner har 

granskat resultatet och försäkrat sig om att resultatet är grundat i data. Studiens alla steg har 

granskats flertalet gånger av handledaren och vid två tillfällen av kursdeltagare. 
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Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302–303) stärks pålitligheten då det står tydligt beskrivet 

hur studiens metod är genomförd, så att utomstående person ska kunna följa de olika stegen för 

att denne ska kunna förstå och utvärdera metoden som utförts. Vikten med detta är för att 

studien ska kunna upprepas igen i ett liknande sammanhang. I denna studie har finns metoden 

tydligt beskriven i brödtext och tabeller, där bland annat databaser, sökord och 

inklusionskriterier finns beskrivet. Denna studies olika analyssteg har tydligt beskrivits och 

resultatet redovisas kopplat till original referensen. Vilket gör att resultatet kan kontrolleras 

genom att läsaren eller forskarna kan kontrollera resultatets innehåll mot originalets innehåll, 

vilket stärker bekräftelsebarheten. Enligt Holloway och Wheeler (2010 s:303) kan 

bekräftelsebarheten stärkas då innehållet i resultatet kan återkopplas till ursprungskällan. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) innebär överförbarhet att resultatet i studien ska kunna 

överföras till liknande sammanhang vilket ska bedömas av läsaren. Genom att studien anger 

inklusionskriterier, deltagarnas variation, länder som studierna är gjorda i och året som den är 

genomförd så underlättar det studiens överförbarhet (Granheim & Lundman, 2004). I studien är 

det en varierande könsfördelning som innefattar varierande åldrar, vilket ökar överförbarheten. 

Men diskussion mellan författarna har förts angående resultatets överförbarhet, då artiklar som 

inkluderats är skrivna i Sverige, Norge, Danmark, USA och Taiwan. Då miljön och den 

postoperativa vården kan skilja sig från t.ex. norden som därmed kan påverka personernas 

upplevelser av att ha genomgått operationen.  

 

 

Slutsats 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan följande slutsatser dras att personer som har genomgått en 

viktreducerande operation kan uppleva ett lidande i form av livslidande och sjukdomslidande. 

Lidandet uppkommer på grund av de nya utmaningarna och fördomarna som personerna ställs 

inför. Vilket gör att dessa personer är i behov av stöd och personcentrerad information/ 

undervisning för att kunna stärka sin självkontroll. Vilket kan hjälpa dem med att hantera de 

utmaningar de ställs inför. Utifrån litteraturstudiens resultat kunde vi också se vikten av att 

stärka hoppet för människan, att genom att känna hopp så kan människor undvika ett onödigt 

lidande. Stärker och stödjs människans hopp så främjar det människan att få copingstategier för 

att kunna hantera svåra situationer, övervinna osäkerhet och undvika stress. Denna 

litteraturstudies resultat kan ge kunskap till sjuksköterskor att förstå vilka upplevelser och 

utmaningar dessa personer kan uppleva efter en operation, och därefter förstå vikten av att ge en 
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personcentrerad vård. Området behöver dock vidare forskning för att få en bredare bild över hur 

människor upplevelser tiden efter att ha genomgått en viktreducerande operation.  
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