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Sammanfattning    
Världshälsoorganisationen klassar numera övervikt och fetma som en global epidemi. 
Enligt statistik påvisas det att 70,2 % av den vuxna befolkningen i USA idag är 
överviktiga eller lever med fetma. I Sverige utfördes det ungefär 5400 fetmaoperationer 
under året 2017.  Därför är det viktigt för sjuksköterskan att veta hur livskvalitet kan 
upplevas av människor i samband med fetmakirurgi. Syftet med detta examensarbete är 
att utforska och skapa större förståelse för patientens upplevelse av livskvalitet i 
samband med fetmakirurgi. Examensarbetet grundar sig i en litteraturöversikt som utgår 
ifrån Fribergs analysprocess. I litteraturöversikten granskas tio stycken artiklar, både 
kvalitativa och kvantitativa. Analysen genererade slutligen två huvudteman – kroppsligt 
och mentalt. Resultatet berör deltagarnas upplevelser utifrån olika aspekter av tillvaron. 
Deltagarna berättar om fysiska hälsovinster som följer efter fetmakirurgi, hur deras 
livsstil och aktivitetsnivå har förändrats samt hur det kroppsliga välbefinnandet har 
berörts i samband med fetmakirurgi. Ur en kroppslig aspekt gynnades många deltagare 
av att genomgå fetmakirurgi då livskvaliteten, hos de flesta deltagarna, upplevdes som 
förbättrad. Samtidigt berör även resultatet deltagarnas beskrivna upplevelser av 
självkänsla, kroppsuppfattning och försoning i förhållande till fetmakirurgi. 
Upplevelserna av de mentala aspekterna, i samband med fetmakirurgi, varierade bland 
deltagarna.  Vissa deltagare beskrev en lycka eller belåtenhet efter operationen. 
Samtidigt som andra deltagare kunde beskriva en besvikelse, då viktnedgången blottade 
andra svårigheter som övervikten tidigare maskerat. I diskussionen konstateras en 
korrelation mellan hållbar utveckling och fetmakirurgi, då operationen gynnar alla tre 
dimensioner som ingår i hållbar utveckling. Vidare i diskussionen belystes aspekter som 
manligt och kvinnligt i relation till fetmakirurgi, då författarna fann en dominans av 
kvinnor i analysprocessen. Dessutom berördes den mentala delen i samband med 
fetmakirurgi, då den bör premieras i högre grad än vad den i nuläget görs.  
 
 
Nyckelord: Livskvalitet, Patientperspektiv, Fetmakirurgi, Kroppsuppfattning, Den 
Levda Kroppen. 
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INLEDNING   
I dagens samhälle går det inte att blunda för de subtila undermeningar som människan 
dagligen blir influerad av via sociala medier, reklam, tv och mode. Kroppsideal och 
normer genomsyrar vardagen för många. En märklig paradox då samhället vi lever i är 
allt annat än i linje med dessa ideal. Enligt årsrapporten från Scandinavian Obesity 
Surgery Registry (2018) utfördes ungefär 5400 magsäcksoperationer i Sverige under 
2017. Övervikt och fetma eskalerar i en hög takt och klassas idag, enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2018a), som en global epidemi. WHO åberopar även 
att det idag finns fler personer globalt som lever med fetma än undervikt. Dessa fakta 
genererar många frågor, och med denna utgångspunkt grundas även vår önskan om att 
undersöka dessa fenomen vidare. Hur upplever individer sin livskvalitet i samband med 
fetmakirurgi? Ökar livskvaliteten eller är idealen och normerna en illusion för lycka?   
 
BAKGRUND 

Definition av övervikt och fetma 
Enligt 1177 (2018) definieras vanligtvis övervikt och fetma genom att mäta en persons 
Body Mass Index (BMI). BMI räknas ut genom vikt i kilogram delat med längden i 
meter upphöjt till två. Gränsen för övervikt ligger på 25 och gränsen för fetma ligger på 
30, Ericson och Ericson (2012, s. 61) rubricerar övervikt och fetma enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition, se bilaga 1.  
 

Epidemiologi 
Övervikt, också kallat obesitas, har enligt Ericson och Ericson (2012, s. 60) blivit en 
folksjukdom i hela västvärlden som framskridit drastiskt under de senaste årtionden. 
Ericson och Ericson beskriver att antalet överviktiga personer i Sverige har fördubblats 
under åren 1987-2007. Folkhälsomyndigheten (2018) presenterar statistik rörande 
övervikt och fetma, och hur det avspeglas i Sverige. Statistiken som är framtagen 
mellan åren 2013- 2016 visar att 51 % av befolkningen mellan 16-84 år lever med 
övervikt och fetma. Ericson och Ericson (2012, s. 60) beskriver att WHO redovisat att 
fetma och dess utveckling numera är en global epidemi. Vidare beskriver WHO (2018b) 
att övervikt och fetma nästan tredubblats världen över mellan åren 1975 och 2016. 
National Institute Of Diabetes And Digestive And Kidney Diseases (2018) presenterar 
statistik från National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) som 
hävdar att två av tre vuxna i USA är överviktiga eller lever med fetma. Detta resulterar i 
en procentsats bestående av 70,2 % av hela vuxna befolkningen i USA. WHO (2018c) 
presenterar förutom detta att övervikt och fetma numera ger upphov till fler dödsfall, 
världen över, än vad undernärning gör. Vidare menar WHO att fler människor nu är 
överviktiga, än underviktiga. Detta förekommer världen över, med undantag från vissa 
delar i Afrika och Asien.  
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Kirurgisk behandling av övervikt och fetma 
Det finns många tillvägagångssätt för att åstadkomma viktnedgång utan kirurgi, trots 
detta faktum, så är obesitas idag den vanligaste indikationen för operationer på 
magsäcken. Magsäckskirurgi kan utföras på många olika sätt, där den vanligaste 
kirurgin innebär att delar av magsäcken och tunntarmen kopplas om, eller tas bort. 
Därefter rekonstrueras en ny liten magsäck, som sedan kopplas till tunntarmen. Denna 
typ av kirurgi benämns som gastric bypass (GBP).  Magsäckskirurgi som GBP används 
idag flitigt och har visat sig vara en av de mest effektiva metoder för att åstadkomma 
varaktigt viktreduktion hos överviktiga patienter (Andersson, Jeppson och Rydholm 
2012, s. 113). Driscoll, Gregory, Fardy och Twells (2016) menar att tidigare forskning 
påvisat att livskvalitet hos överviktiga har tolkas som försämrad. Denna viktiga 
beståndsdel ligger många gånger till grund som motivation för det kirurgiska ingreppet.  
 
Då det finns många synonymer för magsäckskirurgi, kommer fetmakirurgi användas i 
detta arbete, då ”bariatric surgery” är den term som främst förekommer i modern 
forskning. GBP är den dominerande metoden för fetmakirurgi i Sverige. Det finns likväl 
andra metoder för att åstadkomma samma effekt. Gastric sleeve resektion (GSR) och 
duodenal switch (DS) är även två kända metoder. Kirurgi med DS inriktas framförallt 
på patienter med BMI över 50 (Internetmedicin 2017a). 1177 (2017a) beskriver att 
kirurgi med en GSR innebär att en stor del av magsäcken opereras bort. Kirurgi med DS 
innebär också att en stor del av magsäcken opereras bort, utöver detta kopplas även en 
stor del av tunntarmen bort.   
 
När det finns skäl för fetmakirurgi måste vissa krav, inom svensk sjukvård, uppfyllas 
från patienten. Patienten skall ha fyllt 18 år, ha ett BMI över 40 eller ett BMI över 35 
som är sjukdomsrelaterat. Patienten skall ha gjort ärliga försök till viktnedgång på egen 
hand, samt vara välinformerad om vad fetmakirurgi innefattar, och även vara beredd på 
livsstilsförändringar så som nya matvanor (1177, 2017b). 
 
Tidigare forskning (Da Motta Moraes, Aquino Caregnato och Da Silva Scheider, 2014; 
Grimaldi & Van Etten, 2010) tyder på att framgångsrika operationer många gånger 
bygger på adekvata pre- och postoperativ vård. Denna vård bör enligt Grimaldi och Van 
Etten samt Da Motta Moraes et al. innefatta ett multidisciplinärt team som fokuserar på 
de olika dimensionerna rörande terapi och utvärdering av patienten.  
 
Da Motta Moraes, Aquino Caregnato och Da Silva Scheider (2014) menar även att 
tidigare forskning belyser vikten av undervisning för patienter som skall genomgå 
fetmakirurgi. Undervisningen består av flera aspekter som kan komma att bli aktuella 
för patienten, exempelvis nutritionsundervisning. Da Motta Moraes et al. menar att 
tidigare studier påvisat att patienter som erhållit adekvat undervisning innan operationen 
har bättre förutsättningar att bibehålla sin målvikt lång tid efter operationen. Detta 
minskar även risken för post-operativa komplikationer.   
 
Förberedelserna inför fetmakirurgi kan differentiera beroende på vart, geografiskt, 
operationen utförs. Vissa sjukhus erbjuder mer omfattande förberedelser samtidigt som 
andra sjukhus har mindre omfattande förberedande rutiner. Inom den svenska 
sjukvården skall förberedelser som muntlig och skriftlig information ingå. Under de 
bästa förhållanden skall olika kirurgiska behandlingsalternativ ges i multiprofessionella 
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team. Kontakt med opererande läkare, samt dialoger om eventuella risker för 
komplikationer är också ett krav. I vissa fall kan även psykiatrisk bedömning utföras om 
risk för ätstörning eller konstaterad psykisk sjukdom föreligger (Internetmedicin 
2017b).  

 

Kroppsuppfattning 
Den levda kroppen  
Uppfattningen av människans fysiska utseende är, enligt Merleau-Ponty (1945/2006), 
nära kopplat till begreppet kroppsbild. Merlau-Ponty menar att människans erfarenhet 
av den levda kroppen är sammanbundet med det rum i existens där hen befinner sig. 
Detta liknar Merleau-Ponty med att människan inte står framför sin kropp, snarare att 
människan är i sin kropp, tillika är sin kropp. Detta kan vidare ses som en gestaltning 
vilket hänvisar till det som människan uppfattar, tänker och känner i relation till den 
egna levda kroppen. Kroppsuppfattning är således, enligt Merleau-Ponty, en 
fundamental del i människans självbild så väl som för självförtroendet.  
 
Då människan är en sammansättning av erfarenheter i relation till sin kropp, måste detta 
sättas i förhållande till fetmakirurgi, för att på bästa sätt kunna utföra vård som grundas 
i en helhetssyn.  Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström, och Rehnsfeldt (2015) 
förklarar att människan är mångfacetterad och är en sammansättning av kropp, själ och 
ande. Detta utgör grunden för ett holistiskt förhållningssätt. De är samstämmigt eniga 
angående vikten av ett holistiskt perspektiv inom vården. Sjuksköterskan bör således 
nyttja detta gentemot patienten, vilket innebär att se patientens välmående som en 
helhet. 

 
Kroppsideal 
Lindwall, Dahlberg och Bergbom (2001) beskriver västvärlden och dess förhållande till 
kroppsideal. Lindwall et al. menar att media påverkar hur vi uppfattar vår kropp och att 
det är detta som styr våra emotionella känslor i relation till kroppsuppfattning. Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 56) menar att massmedier dagligen presenterar goda råd, nya 
modetrender och nya dieter på sociala medier. Det är nästintill oundvikligt att undgå 
eller bli påverkad. Dahlberg och Segesten beskriver att vissa människor behöver dessa 
typer av råd för att kunna skapa en god livskvalitet där människan modulerar sig själv 
genom förändringar. Samtidigt som de beskriver meningsskiljaktigheter då dessa råd 
mest troligt inte resulterar i en varaktig god livskvalitet. Dahlberg och Segesten menar 
att människan riskerar att förlora sig själv i sökandet efter det ideala. Människan i 
dagens samhälle strävar på många plan efter att vara en elitmänniska där utseende och 
kroppsideal har en central roll. Dahlberg och Segesten (2010, s. 57) menar att det 
moderna samhället och alla dess existentiella problem kan bli övermäktiga för 
människan, vilket kan leda till en plågsam tillvaro som således kan hota livskvaliteten.  
 
Då kroppen och kroppsideal i dagens samhälle tar allt större plats, är det viktigt för 
sjuksköterskan att veta vilka känslor som kan uppstå i samband med kroppsuppfattning 
och livskvalitet. Lidande och skam är två känslor som ofta förknippas med övervikt och 
fetma, i relation till kroppsuppfattning. Lidande och hälsa är, enligt Arman (2015, ss. 
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38-39), två begrepp som går hand i hand. Arman menar att hälsa endast kan förbli en 
fullständighet för människan om den kombineras med lidande, lidande är således en 
nödvändighet för att kunna förstå hälsa och välbefinnande. Trots att människor som 
lever med övervikt kan känna hälsa, kan övervikten i sig frambringa ett lidande.  
 

Stigmatisering 
Grimaldi och Van Etten (2010) beskriver i sin studie, att tidigare forskning klassar 
övervikt som en kronisk sjukdom då den ofta förknippas med hög sjuklighet så väl som 
hög dödlighet. Baserat på de kända effekterna övervikt har på hälsan, kan övervikt i sin 
tur orsaka sociala funktionsnedsättningar. Detta kan sättas i relation till stigmatisering 
och kulturella fördomar som förekommer rörande överviktiga människor.   
 
Park (2015) har i en studie undersökt betydelsen av fysionomi i relation till 
stigmatisering, och kunde då urskilja tre olika kategorier gällande ämnet. Park delar in 
dessa i direkt, indirekt och miljörelaterad stigmatisering. Park förklarar att direkt 
stigmatisering framförs genom kritik och förutfattade meningar angående överviktiga. 
Detta kan då uttryckas direkt verbalt eller passivt aggressivt mot personen i fråga. Park 
beskriver indirekt stigmatisering som en känsla eller uppfattning av iakttagelser av 
omgivningen, vilket av personen i fråga, kan komma att uppfattas som dömande 
relaterat till övervikt. Miljörelaterad stigmatisering, enligt Park, innebär att en människa 
som är överviktig kan uppleva sig utesluten av samhället i olika kontexter genom social 
diskriminering. Denna sociala diskriminering bygger Park på att deltagare i sin studie 
upplevt att de bland annat har svårt att hitta kläder i sin storlek, för att detta inte ingår i 
affärers ”grundutbud”. Social diskriminering, enligt deltagarna i studien, kan även 
beröra vardagliga situationer. De beskriver bland annat diskriminerande situationer, till 
exempel som att inte få plats i säten på flygplan, tåg eller åkattraktioner. Detta resulterar 
som oftast i en känsla av förödmjukelse och skam, enligt Park.  
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 133) beskriver att navet för människans existens är 
kroppen. De anser att en förändring i den mänskliga kroppen också medför en 
förändring i hur människan har tillgången till världen. Med förändring av kroppen 
menar Dahlberg och Segesten långvarig sjukdom, lidande, rädsla och ångest. Övervikt 
och fetma kan leda till långvarig sjukdom och i vissa fall ha dödlig utgång. Detta kan då 
skapa en förändring i hur individen upplever känslan av livskvalitet i relation till sin 
kropp.  
 

Livskvalitet 
Livskvalitet eller Quality Of Life (QoL) är ett mångtydigt begrepp som både används 
inom medicin och vårdvetenskap. Merleau-Ponty (1945/2006) lyfter fram kroppens 
fenomenologi vilket bygger på levda erfarenheter. Detta kan sättas i relation till 
Dahlbergs beskrivning av levd kropp och dess samband med livskvalitet. Dahlberg 
(2014, s. 154) beskriver begreppet livskvalitet, vilket är svårtolkat och komplext.  För 
att förstå det fulla värdet av livskvalitet, menar Dahlberg, att begreppet bör brytas ned 
för att på så vis kunna tolkas. Livskvalitet är således ett abstrakt begrepp som definieras 
av den enskilde individen.  
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Post (2012) förklarar att livskvalitet, också kallat Quality Of Life (QoL), blev ett 
vedertaget begrepp inom medicin under 60-talet. Samtidigt hade WHO, redan 1947, 
definierat begreppet hälsa som ett fullständigt sammansatt spektrum av ett fysiskt, 
mentalt och socialt välmående. Detta menar Post lade grunden till det som skulle kallas 
QoL för den enskilde individen. Vidare hänvisar Post till Spitzer’s QL-Index som är ett 
mätinstrument, vilket är allmänt känt inom hälso- och sjukvård, för att skatta 
livskvalitet. Detta mätinstrument innefattar faktorer som rör grad av fysisk funktion, 
mental status och förmåga att delta i normativa interaktioner, denna skala förtydligas i 
bilaga 2.   
 

PROBLEMFORMULERING 
Utifrån ovan nämnd statistik kan det konstateras att övervikt och fetma idag är ett 
allvarligt problem, nationellt såväl som globalt. Parallellt utfördes ungefär 5400 
operationer i Sverige 2017 med hjälp av fetmakirurgi.  
 
Vår önskan var att undersöka upplevelsen av livskvalitet innan och efter fetmakirurgi, 
för att således öka kunskapen och skapa medvetenhet inom sjuksköterskans profession. 
Detta är ett viktigt ämne att undersöka då livskvaliteten hos många människor som lever 
med obesitas är påverkad. Sjuksköterskan behöver således kunna bemöta dessa 
människor på ett adekvat och respektfullt sätt som grundas i evidensbaserad forskning. 
Sjuksköterskans kunskap om upplevelsen av livskvalitet hos obesitaspatienter är en 
essentiell faktor för att kunna effektivisera och förbättra vården på bästa möjliga sätt. 
Detta för de patienter som i framtiden kommer att genomgå fetmakirurgi.  
 
Enligt Sandman och Kjellström (2013, ss. 337-338) sammanfattas hållbar utveckling i 
tre dimensioner, ekologiska, ekonomiska och sociala. Dessa tre dimensioner är 
essentiella för kommande generationer och världens fortlevnad. Då övervikt och fetma 
är ett eskalerande problem i Sverige såväl som globalt, behövs ökad förståelse för detta 
problem. Är det hållbart för kommande generationer att fortsätta utföra fetmakirurgi för 
att uppnå förbättrad livskvalitet? Ökar verkligen livskvaliteten för patienterna genom 
fetmakirurgi? Utgör detta en lösning på den eskalerande epidemin? 
 
SYFTE 
Syftet var att utforska patientens upplevelse av livskvalitet i samband med fetmakirurgi. 
 
METOD 

En litteraturöversikt har valts som metod för att svara på syftet. Studien baseras på 
befintlig forskning, Friberg (2017, ss. 141-142) benämner denna metod som en 
litteraturöversikt. Friberg menar att en litteraturöversikt kan användas till olika syften, 
varav ett är att skapa en helhetsförståelse om företeelser eller fenomen som kan vara ett 
problem inom ett forskningsområde. Då det redan finns omfattande forskning rörande 
fetmakirurgi samt individers, i synnerhet, delade upplevelser av livskvalitet kommer 
studien vara en sammanställning av tidigare forskning.  
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Datainsamling 
Artikelsökningen har utförts på databasen Cinahl och valdes då den berör 
vårdvetenskap, omsorg och medicin, vilket är de fundamentala komponenterna som 
studien berör. Sökning nummer 1, se bilaga 3, genomfördes med sökord som: Bariatric 
Surgery OR Weight Loss Surgery OR Gastric Bypass Surgery OR Gastric Sleeve 
Surgery, Experienc* OR Perception OR Perspective OR Attitude OR View* OR 
Feeling OR Qualitative samt Quality Of Life OR Health-related Quality Of Life.  
 
Temasökningarna som utfördes slogs samman som en blocksökning vilket resulterade i 
63 artiklar. Inklusionskriterierna innefattade artiklar som inte var äldre än 10 år samt att 
de skulle vara peer-reviewied. Abstract lästes på de 19 artiklar som tillsynes verkade 
relevanta. Slutligen valdes 10 av dessa artiklar att inkluderas i litteraturöversikten då de 
svarade an på studiens syfte. För att säkerställa att urvalet av artiklar, gjordes ytterligare 
en sökning med Cinahl Headings, se bilaga 4. Detta genererade 286 artiklar, där alla 
valda artiklar från sökning 1 fanns med. Av de artiklar som valdes var två stycken 
kvantitativa och åtta stycken var kvalitativa. Segesten (2017, s. 108) menar att både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar bör inkluderades då utfallet kan leda till ett bredare 
perspektiv på syftet och problemformuleringen.  
 

Dataanalys 
Analysprocessen utgår ifrån en helhet som bearbetas till delar, vilket sedan skapar en ny 
helhet. Genom att bryta ned artiklars resultat kan bärande infallsvinklar upptäckas som 
svarar an på studiens syfte. Den nya helheten som uppstår är litteraturöversiktens 
resultat. Analysmodellen kan delas upp i fem delar. Analysen första steg börjar genom 
noggrann genomläsning av samtliga artiklar upprepade gånger, för att på så vis kunna 
säkerställa att innehållet är korrekt uppfattat. Andra steget är att identifiera centrala 
förekomster som avspeglar resultatet i studien. Dessa förekomster kan benämnas som 
teman och subteman i den nya studiens resultat. För att kunna granska resultatet samt 
väsentliga fynd, bör en sammanställning göras av de utvalda artiklarna, vilket är det 
tredje steget i analysprocessen. Detta för att på ett enkelt sätt, enligt steg fyra, skapa en 
lättöverskådlig vy där likheter och skillnader kan urskiljas. Det femte och sista steget, 
bör utgöra ett gemensamt innehåll för samtliga artiklar, som till sist lägger grunden för 
de nya teman som kommer att skapa den nya helheten (Friberg 2017, ss. 135-137).  
 
Med utgångspunkt i Fribergs analysprocess (2017) lästes varje artikel igenom noggrant 
av båda. Sedan lästes valda artiklar tillsammans och då jämfördes även tolkningar av 
centrala begrepp kopplat till upplevelsen av livskvalitet som uppstått under den 
individuella läsningen. Detta för att stärka trovärdigheten i det kommande resultatet. 
Slutligen bearbetades resultatet i varje artikel och en sammanställning av utvalda 
artiklar gjordes, var god se bilaga 5. En sammanställning gjordes för att lättare kunna 
urskilja likheter och skillnader, samt framträdande fakta som sedan skapade 
litteraturöversiktens sex subteman. Dessa subteman delades sedan in i två huvudteman. 
De subteman som kunde urskiljas var ”hälsovinster”, ” aktivitet och livsstil”, 
”kroppsligt välbefinnande”, ”självkänsla”, ”kroppsuppfattning” samt ”försoning”. Dessa 
subteman kategoriserades sedan in under två huvudteman bestående av ”kroppsligt” och 
”mentalt”.  
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RESULTAT 
Analysprocessen gav upphov till sex stycken subteman som sedan kategoriserades 
under två huvudteman, enligt nedanstående tabell (tabell 1). 
 
Tabell 1. Huvudteman och subteman utifrån valda artiklar.  
Huvudteman Subteman 

Kroppsligt Hälsovinster 
 Aktivitet och livsstil 
 Kroppsligt välbefinnande 
  

Mentalt Självkänsla 
 Kroppsuppfattning 
 Försoning 
 
I resultatet framträdde olika upplevelser från de deltagande i studierna, många känslor 
var positiva, samtidigt som många känslor var oförutsägbara. Trots att fetmakirurgi 
många gånger sätts i relation till det kroppsliga, kunde även en distinkt länk kopplas till 
den mentala hälsan hos alla deltagare.  
 

Kroppsligt 
Hälsovinster 
Efter fetmakirurgi är viktnedgång den mest väntade effekten. Forsberg, Engström och 
Söderberg (2014) beskriver att deltagare i sin studie, innan fetmakirurgi, upplevt 
fysikiska svårigheter som återkommande ledsmärta, andningsbesvär och sömnproblem. 
Samma deltagare beskrev en avsevärd skillnad angående fysionomi efter operationen. 
Deltagare beskrev att den onda cirkeln de levt i, nu var bruten. Då de kroppsliga 
besvären hämmats, kunde deltagarna uttrycka förväntningar på framtiden med 
entusiasm. Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) menar i sin studie att ansenlig 
viktnedgång har påverkat deltagarna i studien på många sätt. Däribland genom en 
känsla av frihet då många deltagare berättat att de nu kan röra sig och vara aktiva i sitt 
dagliga liv.  
 
Kvinnorna som ingick i studien av Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, och 
Midtgaard (2014) uttryckte alla en oro över infertilitet i relation till sin övervikt. Efter 
operationen kunde samtliga kvinnor uttrycka en genuin lycka över det faktum att de nu 
fysiskt kunde bli med barn, och vågade nu längta efter att bilda en familj. Vidare belyser 
de att kvinnorna i studien upplevde återfunnen energi och frihet genom bekräftelse från 
omgivningen. Med denna bekräftelse vågade kvinnorna utmana sig själva genom att ta 
sig an nya utmaningar, som tidigare inte var fysiskt möjliga. Detta bidrog således med 
en känsla av likvärdighet.  
 
I resultaten har många kroppsliga förändringar kommit att bli en framträdande faktor 
(Alegria & Larsen, 2015; Wood & Ogden, 2016). I studien av Wood och Ogden 
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framkommer det att deltagare upplevt förbättring i sina kroniska sjukdomar. En 
deltagare beskriver en avsevärd skillnad gällande sin diabetes, som nu är i regress. Detta 
menar deltagaren har främjat livskvaliteten på många plan. En annan deltagare i studien 
av Alegria och Larsen menar att den omfattande viktminskningen har resulterat i 
avtagande smärtproblematik, då deltagaren inte längre upplever någon ledsmärta.   
 

Aktivitet och livsstil 
Innan operationen kunde många deltagare i de olika studierna uppleva en känsla av 
isolering och motvillighet att socialisera med andra människor, mycket relaterat till 
stigmatisering, som beskrivet i bakgrunden (Alegria & Larsen, 2015; Faccio, Nardin 
och Cipolletta, 2016; Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, & Midtgaard, 
2014).  
 
Några deltagare i studien av Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) berättar att de nu 
efter operationen kan ta hand om sig själva och vara mer självständiga i utförandet av 
vardagliga aktiviteter. De förklarar att de innan operationen har behövt ta hjälp av 
hemtjänst, vilket har skapat en känsla av ofrivillig isolering. Deltagarna i studien 
berättar att de efter operationen numera upplever en känsla av livsglädje, då de nu kan 
vara aktiva i sitt eget liv. En deltagare beskriver vardagen idag som mer aktiv, och 
sörjer inte sitt tidigare liv, då de fysiska förändringarna har genererat ett helt nytt liv.  
 
Nästan samtliga studier kan påvisa att graden av aktivitet har ökat som följd av 
fetmakirurgi (Alegria & Larsen, 2015; Forsberg, Engström & Söderberg, 2014; Jensen, 
Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, & Midtgaard, 2014; Moura de Oliveira, Barbosa 
Merighi, Kortchmar, Augusta Braga, Henrique da Silva och Pinto de Jesus, 2016; 
Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013; Wood & Ogden, 2016). Som ett resultat av tidigare 
övervikt, har många deltagare levt ett relativt immobiliserat liv fram tills operationen. 
Deltagarna i studierna berättar att detta har påverkat deras tidigare livskvalitet och har 
således givit upphov till en rad olika känslor (Alegria & Larsen, 2015; Natvik, 
Gjengedal & Råheim, 2013; Wood & Ogden, 2016). Deltagare i studien av Wood och 
Ogden (2016) beskriver att livskvaliteten förstärktes i och med viktminskningen, detta 
då deltagarna kunde vara mer fysiskt aktiva. En specifik deltagare gav exemplet att 
kirurgin resulterade i ett mer aktivt liv, vilket genererade en stor glädje och hopp inför 
framtiden.  
 
Samtidigt berättar deltagare i studien av Alegria och Larsen (2015) att viktminskningen 
inte bara har försett dem med en högre livskvalitet i relation till aktivitet. Många 
deltagare beskriver att de nu kan vara mer aktiva i sina barns- och barnbarns liv. 
Liknande känslor kan relateras till deltagarna i studien av Natvik, Gjengedal och 
Råheim (2013). Deltagarna upplevde tidigare att ursäkter ofta färgade vardagen då 
fysisk aktivitet med barnen var för ansträngande. Detta skapade upplevelsen av skuld 
hos många deltagare. Efter fetmakirurgin kunde flera deltagare konstatera att 
viktminskningen medfört möjligheter, i egenskap av att nu kunna vara en aktiv förälder. 
En deltagare beskriver en känsla av kompensation gentemot sina barn. Deltagaren 
menar att den nya aktiva livsstilen kompenserar för alla de tillfällen då övervikten 
tidigare satt stopp.  
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Kroppsligt välbefinnande  
Sockalingam et al. (2017) har i sin studie undersökt kroppslig hälsorelaterad livskvalitet 
innan och efter fetmakirurgi. I studien ingick 156 personer som stod inför fetmakirurgi. 
Det framgick då att 32 personer ändå kunde uppleva en känsla av livskvalitet innan 
operationen. Efter operationen kunde det konstateras att 51 personer rapporterade en 
känsla av kroppslig livskvalitet. Detta resultat är en signifikant skillnad i upplevelsen av 
livskvalitet före och efter fetmakirurgi. I studien av Sutton och Raines (2010) kunde det 
konstateras att 74 av totalt 87 deltagare skattade sin kroppsliga livskvalitet efter 
fetmakirurgi som god eller väldigt god. Endast fyra stycken deltagare skattade sin 
livskvalitet som mindre än god efter fetmakirurgi.  
 
Trots att statistiken talar för att kroppsliga livskvaliteten faktiskt upplevs som bättre 
efter fetmakirurgi, så finns fortfarande kvarstående faktorer som indikerar att vissa 
deltagare även efter operation fortfarande upplever skam (Forsberg, Engström & 
Söderberg, 2014; LePage, 2010).  Dessa känslor kan relateras till stigmatisering. En 
deltagare i studien av LePage (2010) uttrycker känslan av skam som ”det är märkligt, vi 
som genomgått GBP känner skam innan operationen, och så känner vi skam efter”. En 
annan deltagare i studien av Forsberg et al. (2014) har upplevt liknande känslor. 
Deltagaren förklarar känslan genom att berätta, att personer i sin omgivning ideligen 
påtalar att fetmakirurgi är en enkel genväg, och att viktminskning på normal väg är mer 
beundransvärt. Deltagaren berättar att vissa personer påstår att dem som genomgått 
GBP inte kämpat sig till sin viktminskning. Trots dessa verbala utfall, kan deltagaren 
ändå hävda att vägen till god livskvalitet och välmående, i högsta grad, är genom 
ansträngning.  
 
Ett genomgående tema som kan detekteras av deltagare i de olika studierna (Alegria & 
Larsen, 2015; Forsberg, Engström & Söderberg, 2014), var att alla uttryckte en positiv 
känsla i förhållande till sin kropp efter operationen. Ingen av de 11 deltagarna som 
ingick i studien av Alegria och Larsen, ångrar idag sitt beslut om att ha genomgått 
fetmakirurgi. Samtidigt uttryckte alla 10 deltagare, i studien av Forsberg et al., att 
skillnaden i det dagliga livet efter operationen var enorm. Deltagarna uttryckte även, 
trots stora livsstilsförändringar och visst kroppsligt obehag efter operationen, att 
slutresultatet ändå var värt det.  
 

Mentalt 
Självkänsla 
Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, och Midtgaard (2014) menar i sin studie 
att den generella känslan gentemot livskvalitet, beskrivet av deltagarna, innan 
fetmakirurgi är övergripande negativt. De förklarar att deltagarna uttryckte känslor som 
ensamhet och misslyckande. Deltagarna i studien utvecklar dessa känslor genom att 
förklara, att det dagliga livet upplevdes som en svår period. Deltagarna kände dagligen 
missnöje över sin vikt, sina kroppar och sitt utseende.  Natvik, Gjengedal och Råheim 
(2013) menar att deltagarna i sin studie upplevde en förnyad lust att söka nya sociala 
kontakter efter fetmakirurgi. Denna längtan efter sociala interaktioner upplevdes inte i 
samma grad innan operationen, relaterat till låg självkänsla.  
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Även deltagare i studien av Faccio, Nardin och Cipolletta (2016) upplevde att 
självkänslan ändrats sedan operationen. En deltagare hävdar att en ny identitet 
uppenbarades efter operationen. Deltagaren upplever ett minskat behov av att hålla uppe 
en fasad, där deltagaren kompenserade med ett manér för att bli omtyckt. Deltagaren 
uttrycker själv ett minskat behov av att vara rolig och tillmötesgående, relaterat till sin 
nyfunna självkänsla. Moura de Oliveira, Barbosa Merighi, Kortchmar, Augusta Braga, 
Henrique da Silva och  Pinto de Jesus (2016) menar i sin studie att viktminskning har 
hjälpt deras deltagare till ett bättre självförtroende. En deltagare i studien återger att det 
ökade självförtroende grundas i vetskapen om att vikten inte längre är ett problem. Detta 
gör att folks blickar inte längre utgör en källa för obehag. Deltagaren berättar att denna 
återfunna självkänsla givit hen livet tillbaka.   
 

Kroppsuppfattning 
Genomgående i resultaten framgick en önskan av deltagarna att bli normal och att 
kunna smälta in. Många av deltagarna i de olika studierna har givit uttryck åt att 
fetmakirurgi har varit något som behövts göras. Detta för att kunna uppnå ett normalt liv 
och på så vis passa in i samhället. Kvinnorna i studien av Jensen, Petersen, Larsen, 
Jørgensen, Grønbæk, och Midtgaard (2014) beskriver fetmakirurgin som en nödvändig 
investering för ett framtida bättre liv. Fetmakirurgin, för kvinnorna, innebar inte endast 
ett mål om en lättare kropp, utan innefattade även drömmar om att i sinom tid passa in 
och att uppnå det sociala kroppsidealet. Vidare beskriver kvinnorna att de, genom 
fetmakirurgi, återfått kontrollen över sina kroppar och genom detta också återfått 
kontroll över sina liv. Ett liv som de numera känner stolthet över.  
 
Den generella kroppsuppfattningen är något som många deltagare i de olika studierna 
har brottats med efter fetmakirurgi (Alegria & Larsen, 2015; Faccio, Nardin & 
Cipolletta, 2016; Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). En deltagare i studien av Alegria 
och Larsen uttryckte att synen beträffande kroppsuppfattningen förändrats i och med 
operationen. Tidigare kunde ett undvikande beteende förekomma när deltagaren såg sig 
själv i spegeln, då känslan som uppstod i samband med detta var för smärtsam. Nu 
berättar deltagaren att hen kan se sig själv i spegeln och känna genuin glädje. En annan 
deltagare i samma studie berättar att kroppsuppfattningen är ett töcken. Trots 
omfattande viktnedgång samt stöd och uppmuntran från omgivningen, preciserar 
deltagaren känslan genom att uttrycka att hen fortfarande identifierar sig som en tjock 
person i en smal kropp. Samtidigt uttrycker en deltagare i studien av Natvik et al. att 
kroppsuppfattningen inte helt stämmer överens med den ”nya” verkligheten. Deltagaren 
beskriver att vissa handlingar fortfarande är betingade, och uppger att hen fortfarande 
trots viktminskning, vrider sin kropp för att komma igenom dörrposten. En annan 
deltagare i studien av Faccio et al. (2016) beskriver liknande känslor i relation till sin 
nya kropp och betingade handlingssätt. Deltagaren menar att hen nu kan se sig själv i 
spegeln och känna sig vacker. Samtidigt som deltagaren, i jämförelse med andra, faller 
tillbaka i tankemönstret om att se sig själv som överviktig, vilket återigen väcker 
känslan av avund. En känsla som deltagaren berättar, många gånger uppstod innan 
operationen. 
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Försoning 
I många fall kan fetmakirurgi leda till illusioner om att den mentala hälsan skall 
förbättras i samma mån som den kroppsliga. Övervikten i sig kan ibland ses som det 
enda problemet, och när övervikten inte längre är det centrala fokuset blir den mentala 
hälsan mer påtaglig. Parallellt som deltagarna i studien av Sutton och Raines (2010) 
skattar sin kroppsliga livskvalitet som bättre efter fetmakirurgi, kunde Sutton och 
Raines inte fastslå att samma positiva inverkan resulterade i den mentala skattningen. 
Deltagarna i studien upplevde fortfarande att vissa faktorer rörande det mentala, inte 
förändrats signifikant trots operation. Likaså beskriver deltagare i studien av Natvik, 
Gjengedal och Råheim (2013) många positiva förändringar i samband med 
fetmakirurgi. Likväl kunde vissa deltagare trots detta uppleva svårigheter, då de inte 
hann anpassa sig till den nya tillvaron efter operationen. Deltagarna beskriver att 
viktminskningen i sig var en efterlängtad känsla, dock var deltagarna inte beredda på de 
stora förändringarna som dem skulle komma att känna gällande kropp och själ.  
 
Att övervikten, för många personer i de olika studierna, varit ett problem är uppenbart. 
På samma gång beskriver deltagare att viktminskningen uppenbarat andra mentala 
bekymmer, och att övervikten maskerat dessa problem som kan ha legat till grund för 
övervikten (Faccio, Nardin & Cipolletta, 2016; LePage, 2010). Tre av deltagarna som 
medverkat i studien av LePage (2010) beskriver hur de har bytt ett beroende mot ett 
annat. Viktminskningen har resulterat i att deltagarna ersatt hetsätning mot andra 
beroenden som alkohol, droger och shopping. De deltagare som beskrivit dessa 
beroenden hävdar att livskvaliteten förväntades öka i och med viktminskningen, vilket 
den till en början gjorde. Deltagarna debatterar således huruvida livskvaliteten verkligen 
var bättre, då den slutligen resulterade i ett nytt beroende. Deltagarna menar dock att det 
nya beroendet fick dem att inse att problemet gick djupare än till själva övervikten, och 
att de behövde hjälp för sin mentala hälsa såväl som sin kroppsliga.   
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Artikelsökning 1 (se bilaga 3), som beskrivs i datainsamling, resulterade i en rimlig 
mängd artiklar som upplevdes som hanterbart. Ytterligare en temasökning utfördes (se 
bilaga 4) för att säkerställa urvalet av artiklar, detta för att se till att inga relevanta 
artiklar skulle missas. Temasökning två resulterade i ett större antal artiklar än första 
temasökningen, då gjordes en avgränsning där artiklarna endast fick vara fem år gamla. 
Detta resulterade dock i att relevanta artiklar föll bort. Därför behölls begränsningarna 
till 10 år. Tidigt i analysprocessen noterades en dominans av kvinnor i de olika 
studierna. Denna faktor medförde att variationen av deltagare blev påverkad. Fortsatt 
hantering av metod och dataanalys har inte givit upphov till några ansenliga problem. 
Fribergs analysprocess (2017) resulterade i en bra grund för resultatet av studien. 
Deltagarna som intervjuats till de olika artiklarna som inkluderades i denna studien kom 
från olika delar av världen. De geografiska områdena var Brazilien, Sverige, USA, 
Norge, Italien, Kanada, England och Danmark. Spannet mellan intervjuerna och antal år 
efter fetmakirurgin varierade mellan de olika studierna. Tre av studierna belyste 
deltagarnas känslor pre-operativt samt ett till två år efter fetmakirurgi. De övriga sju 
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studierna belyste deltagarnas upplevda känslor efter fetmakirurgi från en månad till 20 
år post-operativt.  
 

Resultatdiskussion  
Hållbar utveckling 
Överlag kan det nu konstateras att de flesta deltagare i de samtliga studierna upplever en 
signifikant förbättring i förhållande till upplevelsen av livskvalitet. De flesta studierna 
benämner inte ämnet hållbar utveckling i relation till fetmakirurgi. Trots detta, kan en 
korrelation mellan fetmakirurgi och hållbar utveckling ändå belysas. Sandman och 
Kjellström (2013, ss. 337-338) menar att hållbar utveckling bör ses utifrån tre 
perspektiv; sociala, ekonomiska och ekologiska. Då ökad livskvalitet och minskad 
mängd följdsjukdomar är resultatet av fetmakirurgi, kan detta sättas i relation till de tre 
perspektiv som de beskriver. Det sociala perspektivet som beskrivet i resultatet, gynnas 
följaktligen genom att människor i större utsträckning, vågar socialisera mer. Detta kan 
i sin tur leda till att den ofrivilliga isoleringen för många minskar.  Fetmakirurgi kan på 
lång sikt även påverka de ekologiska och ekonomiska perspektiven då omfattande 
viktminskning kan minska belastningen på vården långsiktigt. Adams et al. (2012) 
påvisar i sin studie att fetmakirurgi på lång sikt kan gynna personer som lever med 
diagnoser som diabetes och kardiovaskulärsjukdom. Detta då hälsovinsterna är 
signifikanta sex år efter fetmakirurgi. Da Motta Moraes, Aquino Caregnato och Da 
Silva Scheider (2014) menar vidare i sin studie att utvecklingen av utbildning för 
vårdpersonal inom fetmakirurgi är att uppmuntra.  Ur ett vårdperspektiv kan dessa två 
faktorer endast fortsätta gynnas, då följdsjukdomar, som beskrivet i resultatet, och 
belastning på sjukvården många gånger undviks genom fetmakirurgi.   
 

Kvinnligt kontra manligt 
Granskningen av de olika artiklarna har i sin tur genererat en rad olika 
diskussionsfrågor. Den mest prominenta frågan rörde manligt gentemot kvinnligt. Detta 
faktum förstärktes ytterligare efter vidare granskning av artiklarna. Trots den stora 
variationen på artiklarna upptäcktes en gemensam faktor, deltagarna i studierna var 
genomgående kvinnor. Studierna av Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, och 
Midtgaard (2014) samt Faccio, Nardin och Cipolletta (2016) inriktade sig enbart på 
kvinnor i sina undersökningar. Samtidigt bestod deltagarna i studien av Sutton och 
Raines (2010) av totalt 87 personer, varav 68 var kvinnor. Vidare presenterar Forsberg, 
Engström och Söderberg (2014) och Da Motta Moraes, Aquino Caregnato och Da Silva 
Scheider (2014) att 80-93 % av deltagarna i deras undersökningar bestod av kvinnor.  
Endast en av alla artiklar som valdes till resultatet hade deltagare som bestod av lika 
många kvinnor som män (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). Jensen et al. menar att 
tidigare studier påvisat att kvinnor och män efterfrågar fetmakirurgi av olika 
anledningar. Dessa studier tyder på att de främsta motiven för att genomgå fetmakirurgi 
för män ofta grundas i oro angående hälsa och medicinska komplikationer. Samtidigt 
som kvinnors motiv för att genomgå fetmakirurgi övervägande hänger samman med 
utseende.  
 
Park (2015) menar i sin studie att kvinnor lättare kan verbalisera känslor rörande 
utseende. Park menar att män inte var lika detaljerade i sina beskrivningar. Park 
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presenterar även att tidigare forskning uppskattat att ungefär 80 % av de som söker 
fetmakirurgi är kvinnor. Dessa omständigheter var ett oväntat fynd. Då de presenterade 
studierna bekräftar det faktum att fler kvinnor söker fetmakirurgi, väcks tanken om 
varför det kan vara på detta vis. Park (2015) beskriver vidare att ungefär en tredjedel av 
de som bestämmer sig för att genomgå fetmakirurgi, i första hand gör det med utseendet 
som motiv. Då utseendet i dagens samhälle spelar allt större roll, kan detta sättas i 
relation till Park uttalande om att kvinnor är mer verbala i sina känslor gentemot 
utseende. Kan detta vara ett resultat på att kvinnor i större utsträckning än män, känner 
ett högre tryck från samhället att ha ett utseende som stämmer in med den nuvarande 
normen?  
 

Den nya relationen till sig själv och mat 
Trots att de kroppsliga hälsovinsterna och viktminskning är det primära fokuset i 
samband med fetmakirurgi, kan vi inte blunda för att den mentala hälsan är av minst 
lika stor vikt både innan och efter fetmakirurgi. Merleau-Ponty (1945/2006) menar att 
kroppsbilden och det fysiska utseendet är tätt sammankopplat. När en patient skall 
genomgå fetmakirurgi är de förberedande faktorerna inriktade på hur de kroppsliga 
förändringarna kommer att påverka människan. Förberedelserna bereder sällan 
patienten på de mentala påfrestningar som även kommer att följa efter operationen. 
Deltagare i studien av Faccio, Nardin och Cipolletta (2016) menar att den pre-operativa 
vården många gånger var bristfällig, då den nästintill aldrig berörde hur den mentala 
hälsan och självbilden skulle upplevas och påverkas efter operation. Sutton och Raines 
(2010) menar att den mentala hälsan kräver mer tid för att uppnå försoning, då den 
upplevda kroppsbilden är så pass djupt inrotat i människan. Som presenterat i resultatet 
kunde inte Sutton och Raines fastslå att den mentala hälsan blev bättre bland sina 
deltagare efter fetmaoperation, då deltagarna fortfarande skattade sin mentala hälsa som 
låg. Detta stödjer vikten av adekvat förberedelse gällande pre- och post-operativ vård i 
relation till mental hälsa. Alegria och Larsen (2015) beskriver också vikten av adekvat 
förberedelse inför fetmaoperation. Alegria och Larsen menar att de människor som 
söker fetmakirurgi av estetiska själ, eller baserat på missnöje i förhållande till sitt 
utseende, riskerar att bli besvikna över resultatet efter operationen. Detta kan härledas 
till att en låg självbild, återigen, är ett problem som ligger utanför själva övervikten. 
Med detta som utgångspunkt bör sjuksköterskan, enligt Sutton och Raines (2010), ta 
både kropp och själ i beaktning vid vården av dessa patienter. Genom att vara medveten 
om dessa svårigheter rörande kropp och själ, kan sjuksköterskan ombesörja en holistisk 
vård.  
 
Grimaldi och Van Etten (2010) menar i sin studie att fetmakirurgi endast är ett verktyg 
som hindrar personen från att hetsäta eller att äta för mycket. De menar att tröstätande är 
en kvarstående faktor som förblir oförändrad hos personen. Precis som Grimaldi och 
Van Etten (2010) beskriver så försvinner inte personens matvanor i samband med 
fetmakirurgi. Detta har varit en upplevelse som många deltagare i de olika studierna 
beskrivit på olika sätt. I studierna av Jensen, Petersen, Larsen, Jørgensen, Grønbæk, och 
Midtgaard (2014) och Forsberg, Engström och Söderberg (2014) framgår det att 
flertalet deltagare uttryckt känslor som frustration och anspänning i den nya relationen 
till mat. Deltagarna har uttryckt det som svårt, att känna hunger men samtidigt inte 
kunna äta som förut. Andra deltagare har uttryckt att de önskar att äta som innan, men 
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att det numera inte är fysiskt möjligt. Dessa känslor kan sättas i förhållande till huruvida 
förberedda individerna är innan operation. Emellertid hävdar deltagare i studien av 
Forsberg et al. att oavsett tidigare information, kunde de inte alls föreställa sig hur deras 
livsstil och förhållande till mat skulle komma att se ut efter operationen.  
 
Studien av Wood och Ogden (2016) är den enda studien i litteraturöversikten som 
utforskat vikten av tankemönster gällande mat i samband med fetmakirurgi. De menar 
att lyckad långsiktig viktnedgång grundas i huruvida en person kan ändra sitt beteende, 
och att inte längre använda mat för att dämpa sin ångest. Wood och Ogden (2016) 
beskriver att många vårdinrättningar bekräftar vikten av de mentala aspekterna 
gentemot fetmakirurgi. Samtidigt hävdar de att tidiga beteendestrategier både innan och 
efter fetmakirurgi är nyckel till viktnedgång som förblir bestående. Författarna till denna 
studie upplevde, efter artikelgranskningen att många personer efter fetmakirurgi ”flyger 
utan kompass”, då flera personer kan uppfattas som vilsna i sin relation till mat.  
Författarna anser att hjälp i form av stödgrupper är en viktig aspekt som bör belysas 
mer, då detta långsiktigt kan hjälpa personen i det nya förhållandet till mat. De styrker 
detta påstående då dem anser att stödgrupper bör nyttjas mer under den post-operativa 
perioden. Wood och Ogden (2016) menar att de fysiska restriktionerna, som beskrivet i 
bakgrunden, efter fetmakirurgi avtar efter ungefär ett år. Vidare menar de att denna tid 
är den mest kritiska punkten för en person som genomgått fetmakirurgi, då förhållandet 
till mat är som mest viktigt. Detta för att inte få återfall i sin övervikt.  
 
SLUTSATSER 
Det som kan konstateras i denna litteraturöversikt är att fetmakirurgi, i de flesta fall, 
leder till en upplevelse av ökad livskvalitet. Det som framgår i litteraturöversikten är att 
både kropp och själ kan bli påverkat till följd av fetmakirurgi. Den mentala delen i 
samband med fetmakirurgi tenderar ofta att förbises då de fysiska förändringarna många 
gånger står i fokus.  
 

Praktiska implikationer 
 
I resultatet kan det fastslås en del prominenta fynd, som kan överföras till den framtida 
praktiken.  
 

• Då övervikt och fetma är ett eskalerande problem välden över, bör den 
preventiva vården uppmuntras och vidareutvecklas både inom barnahälsovård 
samt på primärvårdsnivå.  
 

• Flera studier premierar ett holistiskt förhållningssätt i relation till patienter som 
genomgår fetmakirurgi. Detta kan i vissa fall fattas patienterna då kroppen och 
de fysiska förändringarna oftast behandlas först. Det mentala utgör även en stor 
del av vården, både innan och efter fetmakirurgi. Detta sätter stor vikt vid att 
sjuksköterskan verkligen vårdar utifrån ett holistiskt perspektiv och således ser 
hela människan.  
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• Personal inom hälso- och sjukvården, framförallt sjuksköterskor, kan nyttja 
denna litteraturöversikt för att främja kunskapen om vilka svårigheter som kan 
uppstå för denna patientkategori.  

 

Förslag till framtida forskning 
 

• Vi som författare har noterat att det finns en dominans av kvinnliga deltagare i 
studierna rörande fetmakirurgi. Vidare forskning skulle gynnas av att undersöka 
detta fenomen vidare. Empiriska studier rörande fenomenet kvinnligt och 
framförallt manligt i relation till fetmakirurgi, hade kunnat öka förståelsen om 
skillnader och likheter av upplevelsen inom detta forskningsområde. 
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BILAGOR  

Bilaga 1. 
 Body mass index (BMI) 
Normalvikt 18,5 – 24,9 
Övervikt 25-29,9 
Fetma 30-34,9 
Svår fetma 35-39,9 
Extrem fetma 40- 
 

Bilaga 2.  
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Bilaga 3. 
Sökning nr. 1 
S = Sökning 
Databas Sökord Inkulsionskriterier Antalet 

träffar 
Utvalda 
artiklar 

Cinahl S1: Bariatric Surgery 
OR Weight Loss 
Surgery OR Gastric 
Bypass Surgery OR 
Gastric Sleeve Surgery 

Peer reviewed, från 
2008 – 2018. 

3337 träffar 0 artiklar 

Cinahl  S2: Experienc* OR 
Perception OR 
Perspective OR 
Attitude OR View* OR 
Feeling OR Qualitative 

Peer reviewed, från 
2008 – 2018. 

306156 
träffar 

0 artiklar 

Cinahl S3: Quality Of Life OR 
Health-related Quality 
Of Life 

Peer reviewed, från 
2008 – 2018. 

63184 
träffar 

0 artiklar 

Cinahl  Blocksökning med 
S1AND S2 AND S3 

Peer reviewed, från 
2008 – 2018.  

63 träffar 10 artiklar 

 

Bilaga 4.  
Sökning nr. 2 
S = Sökning 
Databas Sökord Inkulsionskriterier Antalet 

träffar 
Utvalda 
artiklar 

Cinahl S1: Cinahl Headings 
(MH) – Obesity surgery 
+ ”Bariatric surgery+” 

Peer reviewed, från 
2008 - 2018 

2791 träffar 0 artiklar 

Cinahl  S2: MH AND Outcome 
OR Effektct OR Impact 
OR Result* 

Peer reviewed, från 
2008 - 2018 

1365 träffar 0 artiklar 

Cinahl S3: S2 AND “Quality 
Of Life” OR 
“Psychosocial Factors” 
OR Attitude OR 
Experience 

Peer reviewed, från 
2008 – 2018. 

286 träffar 10 artiklar 
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Bilaga 5.  
 

Författare, Årtal, 
Titel och 
Tidskrift 

Syfte Urval och Metod Resultat 

Författare: 
Algría, C-A. & 
Larsen, B. 
 Årtal: 2015 
Titel: “That’s who 
I am: A fat person 
in a thin body”: 
weight loss, 
negative self-
evaluation, and 
mitigating 
strategies 
following weight 
loss surgery. 
Tidskrift: Journal 
of the American 
association of 
nurse practitioners 

Syftet med studien var 
att undersöka de 
negativa 
värderingarna av sig 
själv som patient efter 
viktminskningskirurgi.  

Kvalitativ studie som 
baserades på 
intervjuer med 11 
kvinnor som hade 
genomgått 
viktminskningskirurgi. 
En tema analys 
gjordes genom en 
iterativ process som 
belyste teman och 
kategorier.  

Alla kvinnor som deltog 
i studien belyste att 
hälsan var det främsta 
motivet för operationen. 
Överlag var kvinnorna 
nöjda med operationen. 
Studien lyfte fram att en 
förvrängd 
kroppsuppfattning var 
genomgående för de 
deltagande kvinnorna. 

Författare: 
Faccio, E., Nardin, 
A. & Cipolletta, S. 
Årtal: 2016 
Titel:  
Becoming ex-
obese: narrations 
about identity 
changes before and 
after the 
experience of the 
bariatric surgery. 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 
 

Utforskande studie 
som utreder 
överviktiga patienters 
tankar och 
förväntningar före 
samt ett år efter 
fetmakirurgi. 

Kvalitativ studie som 
utgick från 
semistrukturerade 
intervjuer som 
inkluderade 30 
italienska kvinnor. 15 
av kvinnorna var 
överviktiga och stod 
inför operation samt 
15 kvinnor ett år efter 
operation.  

De kvinnor som redan 
genomgått operation var 
generellt nöjda med de 
resultat som följde efter 
operationen, dock hade 
nästan samtliga 
bekymmer med att 
anpassa sig till sin 
identitet till sin nya 
kropp. Deltagarna som 
genomgått operation 
kunde berätta att de 
fortfarande efter lång tid 
relaterade till sig själva 
som överviktiga. Inte 
förrän medvetna 
förändringar kunde 
deltagarna förstå att de 
numera var före detta 
överviktiga. 

 
 
 
 



 23 

Författare, Årtal, 
Titel och Tidskrift 

Syfte Urval och Metod Resultat 

Författare: 
Forsberg, A., 
Engström, Å. & 
Söderberg, S. 
Årtal: 2014 
Titel: From reaching 
the end of the road to 
a new lighter life – 
People’s experiences 
of undergoing gastric 
bypass surgery. 
Tidskrift: Intensive 
and critical care 
nursing  
 

Syftet med studien var 
att beskriva människors 
upplevelse av att 
genomgå en gastric 
bypass operation, från 
beslut till två månader 
efter operation.  

Kvalitativ synvinkel 
användes i studien. 10 
deltagera valdes och 
intervjuades i studien 
som baserades på 
kvalitativa 
innehållsanalyser.  

Resultatet 
sammanställdes till 
ett huvudtema ”att 
nå vägens ände till 
ett nytt lättare liv”. 
Deltagarnas 
känslor gick ifrån 
underlägsenhet 
och uppgivenhet 
innan operation, 
till en känsla av 
tillfredställelse 
efter operation. 
Deltagarna 
upplevde delade 
meningar gällande 
känslorna direkt 
efter operation.  

Författare: Jensen, 
J-F., Petersen, M-H., 
Larsen, T-B., 
Jørgensen, D-G., 
Grønbæk, H-N. & 
Midtgaard, J.  
Årtal: 2014 
Titel:  
Young adult 
women’s experiences 
of body image after 
bariatric surgery: a 
descriptive 
phenomenological 
study. 
Tidskrift: 
Journal of advanced 
nursing 
 

Syftet med studien var 
att förstå den levda 
erfarenheten av 
kroppsuppfattning hos 
unga kvinnor efter 
fetmakirurgi. 

Kvalitativ, 
fenomenologiskt 
beskrivande studie. I 
studien inkluderades 
fem stycken kvinnor 
som genomgått 
fetmakirurgi, allt från 1 
till 12 månader efter 
operation. Dessa 
kvinnor valdes ut då de 
svarade an på syftet. 
Metoden byggde på 
semistrukturerade 
intervjuer som sedan 
analyserades 
systematiskt.  

Resultatet 
framhävde tre 
beståndsdelar. 
Lösningen på ett 
oumbärligt 
problem, läran om 
nya gränser samt 
förhoppningar om 
normalisering. Ett 
övergripande tema 
konkluderade 
studien: på gränsen 
till kontroll, 
kvinnorna i 
studien beskrev det 
som en balansgång 
mellan att ha och 
förlora kontrollen.  
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Författare, Årtal, 
Titel och Tidskrift 

Syfte Urval och Metod Resultat 

Författare: LePage, 
C-T.  
Årtal: 2010 
Titel: The lived 
experience of 
individuals following 
roux-en-Y Gastric 
bypass surgery: A 
phenomenological 
study. 
Tidskrift: Obesity 
 
 

Syftet var att undersöka 
individers levda 
erfarenheter efter 
fetmakirurgi. 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
där 12 individer som 
genomgått fetmakirurgi 
intervjuades. Deltagarna 
bestod av åtta kvinnor 
samt fyra män. 
Deltagarna skulle ha 
genomgått fetmakirurgi 
mellan åren 1998-2006. 

Fyra teman 
utvecklades genom 
dataanalysen. 
Dessa fyra teman 
består av ”förnyat 
hopp genom 
kirurgi”, ”finna 
balans”, ”fylla 
tomrummet” samt 
”förvandling av 
självbilden”.  

Författare: Moura 
de Oliveira, D., 
Barbosa Merighi, M-
A., Kortchmar, E., 
Augusta Braga, V., 
Henrique da Silva, 
M. & Pinto de Jesus, 
M-C. 
Årtal: 2016 
Titel: Experience of 
women in the 
postoperative period 
of bariatric surgery: a 
phenomenological 
study 
Tidskrift: Online 
Brazilian Journal of 
Nursing  

Syftet med studien var 
att förstå kvinnors 
erfarenheter och 
upplevelser av 
fetmakirurgi 
postoperativt. 

Kvalitativ studie baserat 
på en social 
fenomenologi enligt 
Aldred Schütz. Studien 
bestod av åtta kvinnor 
som intervjuades med 
öppna frågor. 
Inklusionskriterierna för 
studien var vuxna 
kvinnor i 
uppföljningsprogram 
minst 30 dagar 
postoperativt efter 
fetmakirurgi.  

Resultatet ledde 
till två 
huvudteman, 
räddningen av 
vardagliga 
aktiviteter samt 
utmaningar. Den 
första kategorin 
antyde att 
operationen 
resulterade i en 
distinkt känsla av 
kontroll gentemot 
följdsjukdomar av 
övervikt samt 
egenvård. Andra 
kategorin 
uppdagade att 
många kvinnor 
känner ett behov 
av att införa 
hälsosamma 
matvanor för att 
kunna uppnå 
livskvalitet och 
önskat viktmål. 
Detta kunde av 
vissa ses som 
ansträngande.  
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Författare, Årtal, 
Titel och Tidskrift 

Syfte Urval och Metod Resultat 

Författare:  
Natvik, E., 
Gjengedal, E. & 
Råheim, M.  
Årtal: 2013 
Titel: Totally 
changed, yet still the 
same: Patients’ lived 
experiences 5 years 
beyond bariatric 
surgery. 
Tidskrift: 
Qualitative health 
research 

Syftet med studien var 
att undersöka 
långsiktiga erfarenheter 
av livskvalitet fem och 
sju år efter 
fetmakirurgi. 

Kvalitativ studie med ett 
fenomenologiskt 
livsvärldsperspektiv. 
Åtta patienter 
intervjuades med ett 
första persons 
perspektiv.  

Huvudfyndet 
beskrevs som ”helt 
förändrad fast 
fortfarande 
samma”. Detta 
delades sedan in i 
två dimensioner: 
”den förändrade 
kroppen och 
kroppsliga 
funktioner: mellan 
frigörelse och 
kontroll” samt ”en 
kropp bland andra 
kroppar: att 
återupptäcka sig 
själv”.  

Författare: 
Sockalingam, S., 
Hawa, R., Wnuk, S., 
Santiago, V., 
Kowgier, M., 
Jackson, T. & 
Cassin, S.  
Årtal: 2017 
Titel: Psychosocial 
predictors of quality 
of life and weight 
loss two years after 
bariatric surgery: 
Results from the 
Toronto Bari-
PSYCH study. 
Tidskrift: General 
hospital psychiatry 

Studien undersökte pre-
operativa psykiatriska 
faktorer, och dess 
effekter gällande 
livskvalitet två år efter 
fetmakirurgi.  

Kvantitativ studie som 
inkluderade 156 
patienter som alla var 
pre-operativt bedömda 
för demografiska 
faktorer. 
Inklusionskriterier för 
studien var att 
deltagarna skulle 
genomgå en psykiatrisk 
bedömning, som 
hänvisade till 
livskvalitet, depression 
samt ångest. Detta både 
före och 1-2 år efter 
kirurgi. 
 

Resultatet på 
studien indikerade 
att deltagarna 
upplevde en 
signifikant 
förbättring 
gällande den 
fysiska livskvalitet 
i jämförelse med 
innan operation. 
Studien kunde 
samtidigt belysa 
att ett flertal 
samband av 
psykosociala 
faktorer kunde 
sättas i relation till 
livskvalitet efter 
operationen.  
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Författare, 
Årtal, Titel och 
Tidskrift 

Syfte Urval och Metod Resultat 

Författare: 
Sutton, D. & 
Raines, D-A. 
Årtal: 2010 
Titel: Helath-
related quality of 
life following a 
surgical weight 
loss intervention. 
Tidskrift: 
Applied nursing 
research 

Syftet med studien var 
att undersöka 
patientens egna 
redogörelse för 
hälsorelaterade 
livskvalitet efter 
fetmakirurgi. 

Kvantitativ 
ickeexperimentell 
tvärsnittsstudie 
(översikt). Studien 
utfördes i en stödgrupp 
för patienter som skall 
eller har genomgått 
fetmakirurgi. Ett 
bekvämlighetsurval 
gjordet där 
exklusionskriterierna för 
studien var de patienter 
som inte hade 
genomgått operation 
eller de som inte kunde 
läsa engelska, 87 
personer deltog i 
studien.  

Resultatet av 
studien antydde att 
mer forkning bör 
bedrivar rörande 
betydelsen av 
psykosocialt och 
psykologisk 
välmående för 
personer som 
genomgått 
fetmakirurgi. 
Samtidigt som 
vidare forskning bör 
belysa vikten av ett 
mer holistiskt 
patientperspektiv.  

Författare: 
Wood, K-V. & 
Ogden, J.  
Årtal: 2016 
Titel: Patients’ 
long-term 
experiences 
following obesity 
surgery with a 
focus on eating 
behavior: A 
qualitative study. 
Tidskrift: Journal 
of health 
psychology 

Syftet var att utforska 
följder efter 
fetmakirurgi på lång 
sikt.  

Kvalitativ studie med en 
förklarande 
fenomenologisk analys. 
10 intervjuer utfördes 
med patienter som 
genomgått fetmakirurgi 
för > 8 år sedan.  

Studien kunde 
urskilja tre 
huvudteman. 
Matvanor, 
relationen till mat 
samt livskvalitet.  
Trots att skillnader 
fanns mellan de 
olika teman, kunde 
även många likheter 
identifieras. Studien 
kunde påvisa att de 
som lyckats hålla 
sin målvikt beskrev 
ett nytt positivt 
förhållningssätt till 
mat. Samtidigt som 
de funnit nya sätt att 
skapa en positiv 
känsla av 
självuppfattning.  
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