
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2011:65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gastric bypass 
Den subjektiva upplevelsen efter operation 

 

 

 

 

 

Pernilla Borglund Kronander 

 

Joanna Nikola 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Examensarbetets 

titel: 

Gastric bypass 

Den subjektiva upplevelsen efter operation 

 

Författare: Pernilla Borglund Kronander och Joanna Nikola 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

 

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK04 

 

Handledare:  Claes Wikström  

 

Examinator:  Susanne Knutsson 

 

  

 

Sammanfattning 

    

Fetma är allt vanligare idag, och de senaste åren har förekomsten av fetma ökat och bara 

i Sverige kan en halv miljon vuxna anses lida av fetma och 2.5 miljoner vara 

överviktiga. Gastric bypass är en kirurgisk behandling mot övervikt som har fyrdubblats 

inom en femårs period. En bättre livskvalitet har i olika kvantitativa studier kunnat 

påvisas efter viktminskning, men osäkert hur livskvaliteten ökar efter kirurgi då det ofta 

speglas negativt i media. I de kvantitativa studierna kan inga nyanser av upplevelser 

urskiljas. Syftet med denna undersökning var därför att beskriva den subjektiva 

upplevelsen hos personer som genomgått en gastric bypass. En empirisk studie gjordes 

med öppna frågor och en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultatet 

av studien styrker den tidigare forskning som gjorts, då informanterna beskriver en ökad 

livskvalitet och förbättrad hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Operationen har förbättrat 

informanternas självbild och bidragit till en ökad frihetskänsla. Det tydliggörs hur 

informanterna upplevt sig vara stigmatiserade och de har skämts för sin fetma. De 

negativa erfarenheter som framkommit, såsom dumping, har inte haft setts som ett stort 

problem, utan viktnedgången och de positiva hälsoeffekterna har dominerat. I 

diskussionen framkommer hur viktigt det är att öka förståelsen för individens 

problematik samt hur viktig sjuksköterskans roll är att hjälpa individen att tillgodogöra 

sig aktuell information. Vidare diskuteras att om förväntningarna är orealistiska skapas 

en större besvikelse vilket eventuellt kan leda till ett missnöje. Det är viktigt att en 

operation inte ses som en helhetslösning utan som ett verktyg. 

 

 

Nyckelord: Gastric bypass, hälsa, kroppsuppfattning, kvalitativ studie, livskvalitet, 

subjektiv upplevelse, öppna intervjuer  
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INLEDNING 

Andelen överviktiga människor i världen ökar drastiskt, detta avspeglas ofta i t.ex. Tv 

om hur det påverkar dessa människors liv negativt. Fetma är idag ett stort 

folkhälsoproblem som växer och i takt med att vi går upp mer i vikt så blir det allt 

vanligare att behandla fetma med kirurgi. Enligt uppgifter från regional koordinator på 

Sahlgrenska sjukhuset Göteborg gjordes i Sverige under 2006 1750 operationer och 

under 2010 gjordes det 7500 stycken. Det är en tydlig ökning och koordinatorn 

poängterar också att även om andelen gjorda operationer har ökat, så finns det 

fortfarande en större efterfrågan än vad det finns resurser till.  

 

Gastric bypass är en av flera metoder för viktminskningskirurgi som används allt oftare 

idag för att hjälpa de individer som har svårt att gå ner i vikt att få ett hälsosammare liv 

och ett ökat välbefinnande. 

 

Övervikt och viktminskningskirurgi har även uppmärksammats i media. Det har varit ett 

omdebatterat ämne gällande individens förväntningar och välbefinnande efter en 

operation. Mycket som speglats i media har visat hur misslyckade operationer varit och 

hur det har påverkat den psykiska hälsan negativt. 

 

Anledningen till vårt val av ämne är att vi anser det vara aktuellt idag, och att det är en 

relativt ung metod. Vi har även under vår studietid träffat på patienter, och haft flera 

personer omkring oss som genomgått gastric bypass. 

  

Då antalet operationer ökar så kommer vi i vår yrkesroll som sjuksköterskor sannolikt 

att träffa på många av dessa patienter inom vården, och det känns därför som ett viktigt 

område att göra en studie om. Nu satsas det mycket på fetma prevention, men i 

framtiden kommer det kanske även behövas stöd av kunnig sjukvårdspersonal för att 

hålla sin vikt efter viktminskningskirurgi. Om vi som sjuksköterskor kan öka vår 

kunskap inom detta område så kanske vi även kan hjälpa och stödja dessa patienter och 

minska ett eventuellt lidande, hjälpa dem att bibehålla sin förbättrade hälsa och 

upplevda välbefinnande. 

 

 

BAKGRUND 

Fetma, en ökad epidemi 

 

Definitionen av fetma enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2011) är onormal eller 

orimlig fettackumulering som kan påverka hälsan negativt. Det anses vara fetma om 

BMI ligger >30 (tabell 1). Enligt en forskningsrapport från Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU (2002) har fetma blivit allt vanligare idag, och fördubblats 

världen över sedan 80- talet. De senaste åren har förekomsten av fetma ökat i många 

länder världen över och bara i Sverige kan en halv miljon vuxna anses lida av fetma och 

2.5 miljoner vara överviktiga. Enligt en rapport från WHO (2011) om fetma och 

övervikt beräknas det i nuläget finnas en miljard överviktiga i världen varav minst 300 

miljoner av dessa lider av fetma. 
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Klassifikation BMI (kg/m2) 

Undervikt <18.50 

Normalvikt 18.50 - 24.99 

Övervikt ≥25.00 

Fetma ≥30.00 

Fetma klass 1 30.00 - 34.99 

Fetma klass 2 35.00 - 39.99 

Fetma klass 3 ≥40.00 

 
Tabell 1. Internationell klassifikation av övervikt/fetma hos vuxna enligt BMI (WHO, 2004) 

 

Socialstyrelsen (2009) skriver i sin folkhälsorapport att den totala ökningen av övervikt 

eller fetma är störst bland män, men ökningen av endast fetma är störst bland kvinnor.   

Från 2005-2007 har andelen kvinnor med fetma ökat från 11% till 14%, medans andelen 

män med fetma varit oförändrad. Socialstyrelsen skriver också att enligt beräkningar 

riskerar personer som lever med fetma att förkorta livslängden med 6-7 år jämfört med 

normalviktiga. Risken ökar gradvis redan vid den övre gränsen av ett normalt BMI och 

beror främst på sjukdomar till följd av fetma. Även SBU (2002) redogör i sin rapport att 

det har gjorts många studier under 1900-talet som påvisat att förekomsten av fetma har 

ett starkt samband med en för tidig död då en rad följdsjukdomar kan kopplas till fetma, 

såsom diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. I rapporten har de beräknat 

sjukvårdskostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar, och rent samhällsekonomiskt 

och ur ett hälsoperspektiv ger viktminskning stora vinster. 

 
 

 

Orsaker till fetma 

 

I SBU:s rapport (2002) finns att läsa att orsaker till att fetma uppkommer beror till 

största del på ett för stort kaloriintag kombinerat med för lite fysisk aktivitet, eller av 

dessa faktorer var och en för sig. Ett överskott på 50 kcal/dag kan räcka för att utveckla 

fetma under en femårsperiod i samband med ett underskott av fysisk aktivitet, då fetma 

utvecklas under en längre tid. Även WHO (2011) skriver att konsumtionen av 

energitäta, näringsfattiga livsmedel som har höga halter socker och mättade fetter har 

ökat i dagens samhälle som i kombination med för lite fysisk aktivitet lett till en ökning 

av fetma. Vidare skriver SBU (2002) att vi idag har ett minskat krav i vårt samhälle på 

fysisk aktivitet, gällande vårt arbete samt vår fritid. Rulltrappor, hissar och olika 

transportmedel blir allt vanligare, samt att fritiden innefattar mer stillasittande 

aktiviteter. Hemmingsson (2007) skriver att det var i samband med den industriella 

revolutionen som en process startade där maskiner tog över och att det som tidigare 

krävt fysiskt arbete nu skedde per automatik. Han menar vidare på att vår instinkt att 

vila är starkare än att röra på oss och att aktivitet i dagens samhälle snarare är ett 

medvetet val vi gör än något nödvändigt.  

Även ärftliga faktorer har påvisats ligga till grund för att utveckla fetma. Dahlman 

(2007) menar på att arvsanlagen har stor betydelse för risken att utveckla fetma och att 
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det växande folkhälsoproblemet kan förklaras med arvsanlag i kombination med vår 

livsstil. Tvilling- och adoptionsstudier har gjorts där det påvisats att barnens vikt och 

fettmassa varit mer identiskt med de biologiska föräldrarna och oberoende av deras 

kostvanor. Detta argument tas även upp i SBU:s rapport (2002). 

  

 

 

Behandling 

 

Förändrad livsstil 

 

Kostbehandling är det mest grundläggande för viktnedgång och innebär råd om hur fett 

och kalorier kan reduceras, till exempel att äta rikligt med frukt och grönt då det är 

kalorisnålt.  Även proportionerna på måltiderna är av stor vikt, att äta många små mål 

mat istället för ett par stora (SBU, 2002). Energibehovet varierar mellan olika individer 

och mängden mat och dryck bör därför anpassas efter behov. Inför en kostbehandling 

bör individen känna sig delaktig i beslut av behandling och ta ansvar för de förändringar 

som behöver göras. Förändringarna bör inte vara för komplicerade så de blir svåra att 

följa (Larsson & Lindroos, 2007). 

 

Ett flertal studier har enligt Hemmingsson (2007) påvisat att fysisk aktivitet i samband 

med kostbehandling ger en effektivare viktminskning. I Socialstyrelsens (2009) 

folkhälsorapport står det beskrivet att fysisk aktivitet har goda effekter på hälsan och 

våra vanligaste folkhälsosjukdomar. Den mängd fysisk aktivitet som rekommenderas är 

en rask 30 minuters promenad om dagen, minst fem dagar i veckan.  

 

Mattsson (2010) tar upp den kognitiva beteendeterapin som innebär att individen skall 

lära sig att hantera sina kognitiva svårigheter genom förståelse och 

bemästringsstrategier. Melin (2007) ger exempel på detta när det gäller att förändra 

ätbeteenden eller att hitta strategier att förebygga återfall. 

 

Kirurgisk behandling 

 

Kirurgisk behandling är ett alternativ vid kraftig övervikt när ingen annan behandling 

gett resultat och när det råder stor risk för allvarliga följdsjukdomar (SBU, 2002). 

 

På Carlanderskas webbplats finns att läsa att gastric bypass är den operation som visat 

sig vara mest framgångsrik och väldokumenterad vid svår fetma. Patienterna har med 

hjälp av denna metod goda förutsättningar att få en bestående viktminskning, 

livsstilsförändring och minskad risk för följdsjukdomar. Operationen innebär att 

magsäcken delas av strax under matstrupen så endast en liten ficka kvarstår. En slynga 

ifrån tunntarmen kopplas till den lilla delen av magsäcken som resulterar i att maten 

hamnar direkt i tunntarmen istället för magsäcken (Carlanderska, 2011). 
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Den subjektiva upplevelsen 

 

Puhl och Heuer (2010) tar i sin litteraturöversikt upp hur överviktiga personer utsätts för 

diskriminering och upplever sig vara stigmatiserade. Vårt samhälle består av sociala 

konstruktioner som ger oss en bild av hur vi ska se ut, och de menar på att samhället 

ofta hänvisar övervikt till att vara ett eget val individen gjort. Detta synsätt är inte till 

hjälp för att individen skall sträva mot en bättre hälsa och ett hälsosammare liv, utan 

leder snarare till en försämrad fysisk och psykisk hälsa. WHO (1948) definierar hälsa 

som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej 

enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp”. 

 

Detta stämmer bra överens med den vårdvetenskapliga hälsobilden, då fokus tas på 

människans upplevelse. Hälsa är att uppleva sin helhet och ha en känsla av 

sammanhang. Syftet med vårdandet är att lindra lidande och ge det stöd och den hjälp 

som behövs för att uppleva hälsa. Detta sker i vårdrelationen, där sjuksköterskan 

använder sin makt på ett positivt sätt, för att främja individens bästa. I en god 

vårdrelation är det viktigt att den bygger på ömsesidig tillit, respekt och ett bra 

bemötande (Wiklund, 2003). 

 

Vidare skriver Puhl och Heuer (2010) att det även finns en risk att det förebyggande 

arbetet av övervikt motverkas om individen skuldbeläggs. Individen känner sig ansvarig 

för sin vikt och känner skuld, detta i sin tur ökar signifikant risken för depression. 

Överviktiga personer upplever även att de har blivit illa bemötta av vårdpersonal och 

drar sig för att söka hjälp för sin övervikt. Istället isolerar de sig och i takt med detta 

stiger deras BMI, då de fortsätter med sitt ätbeteende och den fysiska aktiviteten uteblir.  

 

Som Wiklund (2003) beskriver det, så är kroppen sätet för vår identitet, och det är med 

den som vi upplever omvärlden och skapar oss en bild av oss själva. Vi är vår kropp och 

genom den får vi tillgång till världen. Människan är som en enhet bestående av kropp 

själ och ande. Detta är av stor betydelse för vår sociala identitet. När människan 

upplever skuld och förnedring hotas hennes värdighet, och leder till att hon drar sig 

undan.  

 

Detta kan kopplas till de negativa attityder som Puhl och Huer (2010) beskriver att det 

finns i vårt samhälle gällande fetma. Fördomarna speglar upplevelsen av människans 

självbild negativt och får till följd att människan flyr verkligheten. Detta kan ses som ett 

hälsohinder som leder till lidande, då lidandet enligt Wiklund (2003) kan beskrivas som 

”en form av hot, kränkning eller förlust av människans själv”. Detta minskar 

upplevelsen av välbefinnande och livskvalité. WHO:s definition (1994) av livskvalitet 

är: "Individens uppfattning om sin position i livet i samband med den kultur och 

värdegrund och i förhållande till sina mål, förväntningar, normer och oro. Den 

innehåller på ett komplext sätt individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av 

självständighet, sociala relationer, personliga åsikter och deras relation till framträdande 

dragen i miljön ".  

 

Välbefinnandet utgår ifrån människans livsvärld och uttrycker en känsla. Livsvärld 

innebär den verklighet vi upplever med vår kropp, den levda världen. Allt vi erfar och 

upplever i den verklighet vi lever i tillskrivs olika betydelser och de är unika i varje 
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människas livsvärld. Välbefinnande är svårt att mäta på något objektivt sätt då det 

handlar om människans inre upplevelser, en subjektiv upplevelse, och är därför unik 

och personlig. För att som sjuksköterska kunna främja hälsa och välbefinnande hos 

människan, är det viktigt att ta del av dennes livsvärld genom att observera och vara 

lyhörd (Wiklund, 2003). 

 
 

Tidigare forskning 

 

Det finns ett flertal kvantitativa studier som behandlar upplevelsen av hälsa och 

livskvalitet efter viktminskningskirurgi, de flesta pekar på att det finns en signifikant 

skillnad på välmående efter viktminskningskirurgi och att en förbättrad livskvalitet kan 

kopplas till viktnedgång. Arcila, Velázquez, Gamino, Sierra, Salin-Pascual, González-

Barranco och Herrera (2002) skriver i sin studie att även om anatomin och att både 

matvanorna och toalettvanorna förändrats tycks vinsterna av viktreduktionen vara det 

viktigaste. Uppföljningen sträckte sig minst ett år efter genomgången operation och det 

visade övervägande positiva effekter av kirurgin. De gastrointestinala problem som 

fanns kunde inte kopplas till att påverka livskvaliteten negativt. Även Chang, Huang, 

Chang, Tai, Lin och Wang (2010) påvisar med sin studie att den hälsorelaterade 

livskvalitén ökar efter operation, förutom en svacka efter 3-6 månader där de deltagande 

angav ett lägre värde på den femgradiga skalan som användes. Detta kunde dock 

relateras till komplikationer. Därefter ökade livskvaliteten stadigt inom ett år. 

 

Wee, Jones, Davis, Bourland och Hamel (2006) har gjort delstudie, som ingår i en 

longitudinell studie för att undersöka patientperspektivet efter viktminskningskirurgi. 

Delstudien syftade till att undersöka vad förväntningarna var och vad som motiverade 

individen att genomgå viktminskningskirurgi. De flesta angav att de ville gå ned i vikt 

av hälsoskäl, och förväntningarna på hur mycket de skulle gå ned var orealistiska. 

Nästan samtliga deltagare, 98%, värdesatte att nå sin drömvikt så högt att de till och 

med var villiga att riskera döden.    

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Fetma är ett ökande problem världen över, och viktminskningskirurgi har blivit en allt 

vanligare metod att använda, med en efterfrågan som är större än vad det finns resurser.   

Olika studier har visat att en bättre livskvalitet har kunnat påvisas i samband med 

viktminskning men det är osäkert vilka belägg det finns för det att livskvaliteten ökar 

efter kirurgi eftersom det ofta speglas negativt i media.  

 

Det finns ett flertal studier gjorda med kvantitativ ansats, som belyser individens 

livskvalitet och upplevda hälsa. I de kvantitativa studierna kan inga nyanser av 

upplevelsen urskiljas, utan styrs av begränsade svarsalternativ och kan därför ses som 

generaliserade svar. Det är därför viktigt att framhäva individens egna upplevelser. 

 

Författarna valde att fokusera på den subjektiva upplevelsen efter operation, genom att 

göra en empirisk studie för att få en uppfattning om hur individer upplever sig själva 
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och sin situation efter en gastric bypass. Genom denna studie kan ökad kunskap och 

förståelse fås för hur individen upplever sin situation, för att som sjuksköterska kunna 

ge ett bättre stöd och bemötande till de individer som genomgått viktminskningskirurgi.  

 

 

Frågeställningar som leder studien: 

Hur upplever individen sin hälsa efter en gastric bypass? 

Hur upplever individen sin livskvalitet efter en gastric bypass? 

Hur upplever individen sin kropp efter en gastric bypass? 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som genomgått en gastric bypass 

upplever sig själv och sin vardag. 

 

 

 

METOD 

 

För att uppnå syftet att få reda på den subjektiva upplevelsen av hälsa, 

kroppsuppfattning och livskvalitet efter en gastric bypass så valde författarna att göra en 

empirisk kvalitativ studie. Polit och Beck (2006) menar att en empirisk studie är en 

vetenskaplig undersökning av verkligheten. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar 

till att informanten så exakt som möjligt ska beskriva upplevelser och känslor (Kvale & 

Brinkman, 2009). 

 

Detta gjordes genom att intervjua individer som genomgått en gastric bypass med hjälp 

av en semistrukturerad intervjuguide. Kvale och Brinkman (2009) menar att en 

semistrukturerad intervjuguide hjälper författarna att skapa öppenhet då informanterna 

fritt får berätta runt ett frågeområde. Det ger även författarna tillfälle att ställa eventuella 

följdfrågor. 

 

 

 

Urval 
 

Inklusionskriterier var att personerna genomgått en gastric bypass för maximalt tre år 

sedan. De skulle bo i Göteborg med omnejd alltså på rimligt avstånd av praktiska skäl. 

Exklusionskriterium för studien var att personerna ej skulle ha för nära relation med 

intervjuarna för att minimera begränsad öppenhet i intervjuerna.  
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Datainsamling  

 

De informanter som valdes att ha med studien kom författarna i kontakt med via vänner 

och bekanta. Kontakt togs med dessa åtta personer via telefon där de tillfrågades om 

deltagande i studien. De tillfrågade fick vid det telefonsamtalet information om studiens 

innehåll och syfte. Sex personer tackade ja varav fem var kvinnor och en man. Två män 

ville återkomma med svar och när de kontaktades nästa gång via telefon tackade de nej 

då de förklarade att de kände ett misslyckande efter operationen. De personer som 

tackade ja hade gjort sin gastric bypass för mellan sju månader till tre år sedan. De 

intervjuade var mellan 36 till 48 år. Informanterna fick själva välja tid och plats för 

intervjun. Innan intervjun fick informanterna ännu en gång information om studiens 

innehåll och syfte samt att de fick skriva på ett samtyckesbrev (bilaga 1). Samtycke är 

enligt Kvale och Brinkman (2009) nödvändigt för att kunna använda det insamlade 

materialet. Fem intervjuer genomfördes i hemmen och en intervju genomfördes på 

informantens arbetsplats.  

 

Innan intervjun började förklarade författarna hur intervjun skulle gå till. Frågorna 

skulle ställas som öppna frågor för att resultatet inte skulle vinklas åt något håll. Eide 

och Eide (2008) menar att öppna frågor inbjuder till beskrivningar och förklaringar samt 

ger utrymme till att berätta utifrån egna tankar, upplevelser och känslor. 

 

Författarna ställde tydliga frågor med följdfrågor vid behov, visade respekt och 

vänlighet, lät informanterna prata och tänka i sin egen takt och avbröt ej. Författarna 

lyssnade och antecknade om det kom upp nya spår som eventuellt kunde tas upp i slutet 

av intervjun. Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide (bilaga 2). Författarna hade en 

inledningsfråga samt att nedskrivna stödord lades på bordet under intervjun för att 

kunna ta hjälp av. Frågorna började med hur, för att få en berättande och beskrivande 

historia där egna upplevelser, tankar och känslor kommer fram. Där det behövdes så 

ställdes det även följdfrågor i form av kan du utveckla detta? Hur tänker du då? Under 

intervjuns gång så hamnade informanterna ibland utanför syftet i sin berättelse och då 

var författarna tvungna att försöka komma in på rätt bana igen utan att störa flytet i 

berättelsen, det upplevdes som lite svårt. I och med det så blev någon av intervjuerna 

lite längre och författarna fick då ta bort det som inte var relevant vid utskrift av 

intervjun. 

 

Författarna intervjuade tre personer var och det spelades in med hjälp av varsin Iphone. 

Före intervjuerna så testades utrustningen så att den fungerade och var tillförlitlig. 

Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter. Samt att tid gavs till att bekanta sig och känna 

sig bekväm i varandras sällskap. Detta gjordes över en fika och allmän konversation om 

vardagliga saker så som jobb och intressen om det kunde finnas något gemensamt. Efter 

intervjun gavs tid till eventuella frågor och vid förfrågan om informanterna ville ha 

tillgång till studien när den var klar så ville samtliga detta. När intervjuerna var 

transkriberade ordagrant så lyssnade författarna igenom en gång till för att försäkra sig 

om att allt kommit med korrekt och därefter raderades materialet.   
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Analysprocess 

 

Det insamlade materialet analyserades genom innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter 

där variationer beskrivs genom att hitta skillnader och likheter för att sedan sätta in 

dessa i kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta innebar att alla 

intervjuerna skrevs ut ord för ord på papper. När detta var gjort så lästes intervjuerna 

(analysenheterna) flera gånger av författarna var för sig för att bli bekant med och kunna 

få en helhetsbild av innehållet. Därefter reflekterade författarna tillsammans över vad 

som framkommit och började processen med att leta efter meningsbärande enheter i de 

olika intervjuerna utifrån syftet med studien för att sedan jämföra vad som framkommit. 

En meningsbärande enhet är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) delar av 

den ursprungliga texten som besvarar syftet. De meningsbärande enheterna kodades, en 

kod är en rubrik som kortfattat beskriver innehållet i en meningsenhet. Koderna delades 

upp genom att lägga dem i olika högar utifrån vad de hade gemensamt. Utifrån koderna 

utformades underkategorier. Därifrån letade författarna efter mönster samt likheter och 

skillnader för att få fram kategorier. En kategori utgörs enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) av flera underkategorier. När kategorierna var framtagna så skapades 

ett tema vilket enligt Polit och Beck (2006) är den röda tråden som återkommer i 

kategori efter kategori.  Detta för att på ett lättöverskådligt sätt kunna presentera 

resultatet. Under processens gång lästes intervjutexterna om igen flera gånger och det 

ledde till att koderna fick flyttas på när det framkom att dom hade analyserats in i fel 

kategori (tabell 2). Hela tiden reflekterade författarna tillsammans för att öka 

trovärdigheten. Citat användes i resultatredovisningen för att ytterligare stärka 

trovärdigheten i studien. 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Värsta 
skräckscenarion 
man läst om… 

som tarmvred… 
det var ju värsta 
fasan… det var 

ju det sista man 
ville ha. 

Tarmvred sista 
man ville ha 

Oro för 
misslyckande 

Rädsla för att må 
dåligt                              

Positiva 
förväntningar 

Oro och 
förväntan 

 

Tanken när man 
ska gå in på ett 

café, får jag 
plats i stolen, 
framförallt på 
sommaren, de 

här stålstolarna. 
Det var ju 

knappt man 
kom ner i dem 

men nu behöver 
jag aldrig tänka 
på det mer utan 
jag kan sitta vart 

jag vill. 

Får jag plats, 
behöver aldrig 
tänka på det 

längre 

Att slippa känna 
sig begränsad 

Inte vara 
begränsad        

Ökad lust att göra 
saker 

Känslan av frihet 

 
 
 

      Tabell 2.  Exempel ur analysprocessen 

 

 

Etiskt övervägande 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) så behöver sådant arbete som utförs inom ramen 

för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå inte etikprövas. Denna studie 

som är på kandidatnivå, kräver alltså ingen etisk prövning men författarna valde ändå att 

tillämpa lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Lag 2003:460) som 

gäller information om frivilligt deltagande och rätten att när som helst avbryta sitt 
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deltagande utan vidare förklaring och att det endast är författarna som utför studien och 

den handledare som författarna har som kommer att ha tillgång till materialet som ska 

analyseras. Deltagarna försäkrades även full anonymitet. 

 

Samtliga deltagare informerades muntligt om syftet med studien och fick skriva på ett 

samtyckesformulär innan studien påbörjades, (bilaga 1). Allt inspelat och skriftligt 

material kodades så att ingen obehörig kan tänkas förstå vem som ingår i studien. 

 
 

 

RESULTAT 

De analyserade intervjuerna resulterade i sju kategorier och 14 underkategorier (tabell 

3). För att levandegöra resultatet illustreras det med citat från intervjupersonerna och för 

att lämna möjlighet till läsaren att göra en egen tolkning. 

 
Tema Kategori Underkategori 

 

Känna sig fri och bekräftad 

Oro och förväntan 
Rädsla för att må dåligt 

 Positiva förväntningar 

 

Förbättrad fysisk hälsa 

Mer ork att röra sig 

 
Mindre sjuk 

 

Känslan av ett lättare sinne 

Känner mera glädje 

 
Mår bättre mentalt 

 

Förändrat bemötande 
Upplevt bättre bemötande 

 
Bättre självkänsla 

 

Känslan av frihet 

Inte vara begränsad 

 
Ökad lust att göra saker 

 

Förändrade matvanor 
Inga skamkänslor över maten 

 Rädslan att äta fel 

 

Förändrad kroppsuppfattning 

Stor omställning  

 
Ett förbättrat samliv 

 

    Tabell 3. Presentation av resultatet i Tema, Kategorier samt Underkategorier  
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Oro och förväntan 

Samtliga informanter hade noggrant tänkt igenom sitt beslut att genomgå operation och 

samlat information från internet, vänner och media, förutom den information som ges 

från sjukhuset, vilket resulterade i blandade känslor. 

  

Informanterna upplevde att deras förväntningar av operationen var övervägande 

positiva, även om det bland flertalet funnits en del rädslor för att må dåligt och att det 

skulle misslyckas.  

 
”Jag hade inte så stora förväntningar egentligen. Jag trodde jag skulle må mycket 

dåligare… Jag tror att man hade blivit pumpad med en massa negativa saker, jag 

har ju en fobi mot att må illa och kräkas” (3) 

 

”Värsta skräckscenarion man läst om… som tarmvred…det var ju värsta 

fasan…det var ju det sista man ville ha” (4) 

 

Komplikationerna bland informanterna har varit lindriga och ses inte som något negativt 

då det positiva är överhängande. Dock har det funnits rädslor för det, att det skulle 

påverka livet negativt. Fyra av sex informanter har någon gång haft måltidsrelaterade 

besvär såsom dumping, det vill säga att en för stor mängd obearbetad mat kommer ned 

till tunntarmen och den blir överbelastad. Detta kan leda till illamående, yrsel och 

kräkning. 

  
”Det är ju inte roligt, dumping men jag är ju medveten om att det kan bli så, så det 

är ändå värt det” (6) 

 

Det uttrycks att de inte trott att operationen skulle lösa alla problem, men det är tydligt 

att det skulle underlätta vardagen en hel del. Viktnedgång sågs som ett självklart resultat 

av operationen. 

 
”Min förväntning var att jag vill gå ned i vikt, det var bara att jag skulle gå ner i 

vikt. Jag var beredd att ändra min livsstil och det gjorde jag. Vikten var det 

centrala, jag mådde jättedåligt psykiskt innan, jag mådde så… jag var överviktig” 

(1) 

 

”Förväntningarna innan operationen var väl just att man skulle gå ner i vikt och 

att man skulle få mera ork med allt möjligt, träning och annat” (2) 

 

 

 

 

 

//= Överhoppad del i intervjun, som ej inverkar på innebörden    

(1)=Anger vilken informant som uttalar sig       

 ….= Paus 
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Förbättrad fysisk hälsa 

 

Negativa hälsoeffekter och följdsjukdomar till följd av fetma är något som framkom hos 

samtliga informanter att de oroade sig för. Det framkom även att de upplevde stora 

hälsovinster efter sin genomgångna operation. 

 

Den fysiska hälsan upplevdes att den förbättrades successivt i takt med viktnedgången. 

Inte bara proverna och värdena förbättrades utan de kände sig friskare och att de 

automatiskt blev mer aktiva. Den fysiska aktiviteten som tidigare varit begränsad blev 

nu både lättare och roligare att utföra.  

 
”Nu när jag är smal så rör jag mig mer, är ute mer än förut… då var jag nästan 

alltid inomhus… det kanske hänger ihop med det” (5) 

 

”Det är roligare att motionera nu… man orkar mer nu och man känner inte sig så 

dum”(6) 

 

 

Informanterna beskrev att de upplevde att infektionskänsligheten har minskat, likaså 

fysiska åkommor som huvudvärk, ledvärk och dåliga knän. En av informanterna 

reflekterade över om de minskade infektionerna kanske berodde på att hon var mer 

aktiv och var ute mer än innan operationen. 
”Att man inte är lika sjuk längre… innan var jag nästan alltid förkyld och grejer… 

och blev dålig liksom… men det här året som gått har jag inte varit sjuk en gång” 

(5) 

 

”När jag var överviktig var jag mycket sjuk, mycket huvudvärk. Nu har jag ingen 

huvudvärk, är nästan aldrig sjuk så jag upplever att jag mår mycket bättre för att 

jag gått ner i vikt” (1) 

 

Fyra av sex informanter angav hälsoskälen som grund till beslutet att genomföra 

operationen. De var väl medvetna om att de kunde drabbas av följdsjukdomar, och det 

uttrycktes rädsla att få fetmarelaterade sjukdomar. En del av dem hade heriditet för 

diabetes och högt blodtryck och var redan på väg in i sjukdom. 
 

”Det ger bra hälsoeffekter… min läkare hade ju tänkt sätta in Simvastatin eller vad 

det nu heter mot mina värden… men när vi talades vid efter proverna så sa jag att 

jag skulle in och göra den här operationen… då gör vi inte det sa han för då 

kommer det lösa sig av sig självt… men fel på blodsocker har jag inte haft, men jag 

vet ju att det ligger i släkten med diabetes och så, det får man liksom på köpet då 

om man är kraftig” (4) 

 

 

Känslan av ett lättare sinne 

Med en förbättrad psykisk hälsa menas inte frånvaro av psykisk sjukdom, utan 

fokuserar mer på det psykiska måendet, då det framkom en hel del som passade in under 

denna kategori. De flesta upplevde att de var gladare nu, än innan operation. 
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Även den psykiska hälsan upplevs ha förbättrats. Fem av sex informanter upplever att 

de överlag mår bättre mentalt. Informanterna tyckte de var lyckliga innan och mådde 

väl, men beskriver ändå ett lättare sinne och mindre oro än innan operationen.  

 
”På något sätt så accepterade jag mig själv som jag var, men nu så förstår man ju 

liksom att nu när man är som… ja nu när jag mår som jag gör, så kanske det inte 

var så bra egentligen” (3) 

 

 

”Mentalt så är jag glad, innan när jag låg i sängen på morgonen så tänkte jag att 

jag inte ville leva längre, jag ville inte ta livet av mig men jag ville inte leva heller” 

(1) 

 

En av informanterna upplevde inte att det var någon skillnad och tyckte det var svårt att 

reflektera över begreppet. Med andra ord upplevde informanten inte att denne mådde 

psykiskt dåligt innan och därför inte ”kände sig friskare” nu.  

 
”Jag är ju fortfarande jag… det kanske var lättare ett tag, jag vet inte… Det är 

svårt att säga” (6) 

 

 

Förändrat bemötande 

 

Alla informanterna uttryckte att de fått ett bättre bemötande av omgivningen, en bättre 

självkänsla och känner sig idag mer accepterade. Det framkommer också en känsla hos 

flera av informanterna att människor tidigare undvikit dem på grund av deras övervikt.  

 

Tre av sex informanter beskriver en bättre självbild då de upplever att de fått ett bättre 

bemötande av omgivningen och mycket positiv respons, vilket leder till att de känner 

sig stolta över vad de åstadkommit. 

 
”Jag vet inte om bemötandet är annorlunda men om man säger förr på spårvagnen 

så var det aldrig någon som satte sig bredvid mig… om de så fick stå så satte de 

sig inte… men nu kan det va massa lediga platser och de sätter sig ändå bredvid 

mig… Oj, tänker man då // Man kan nog  tänka nu att man är lika bra som alla 

andra… jag tänkte nog att hade de två kandidater att välja på, så väljer de nog inte 

mig” (5)  

 

”Jag kan ta en person hon sa att jag går på ett helt annat sätt, jag går med huvudet 

upp och rak i ryggen. Som sagt man möter folk med ögonkontakt, öga mot öga 

istället för att titta ner” (1) 

 

Känsla av frihet 

 

Det var även tydligt under intervjuerna hur viktnedgången frigjort informanterna och 

skapat möjligheter som inte tidigare funnits och att livskvaliteten ökat drastiskt. Det 
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framkommer även en insikt om att det endast är ett verktyg de fått och att det handlar 

om frihet under ansvar. 

 

En känsla av frihet upplevs av alla informanter och att vara överviktig upplevdes på 

många sätt som en begränsning, det kunde handla om allt från små enkla saker som att 

ha svårt för att knyta skorna till mer omfattande problem. Det upplevdes skönt att få ett 

större utbud av kläder och att kunna vara modemedveten. Flera exempel av 

begränsningar uttrycktes i gruppen som direkt kan kopplas till att ha haft en negativ 

inverkan på livskvaliteten. En av informanterna beskrev att hon kom till insikt att det 

var dags att göra något åt övervikten, då hon kände att hon började avstå från att göra 

saker. 

 
 

 

”Man kan åka på semester, gå omkring i en stad och titta. Det skulle jag aldrig 

orkat förut” (3) 

 

”Tanken när man skall gå in på ett café // får jag plats i stolen, framförallt på 

sommaren, de här stål stolarna. Det var ju knappt man kom ner i dem men nu 

behöver jag aldrig tänka på det mer utan jag kan sitta vart jag vill” (5) 

 

Förändrade matvanor 

Matvanorna framhävdes av samtliga informanter och det är svårt att lägga om med helt 

nya vanor även här fanns det blandade känslor. Det mest positiva som framkom var 

avsaknaden av den skam de känt innan, då de ätit något onyttigt, samtidigt som rädslan 

för att just det ska få dem att hamna på ruta ett igen. 

 

För samtliga informanter har matvanorna ändrats. Även här kan positiva och negativa 

aspekter urskiljas. Det är svårt i början att vänja sig och det blir en mer strukturerad 

kosthållning. Informanterna uttryckte det som positivt att de känner att de kan unna sig 

det goda utan dåligt samvete, men det är samtidigt en balansgång att få i sig en 

näringsriktig kost. Flera uttryckte en känsla av att vara nöjd med vad de äter, att det tar 

stopp och suget efter mera försvinner. En av informanterna upplevde det som tråkigt att 

äta då det tar så lång tid medans en annan uttryckte att det är tråkigt att inte kunna äta en 

god middag med ett glas vin till, då det blir för mycket på en gång. En rädsla för att äta 

fel och att gå upp i vikt igen upplevdes av två informanter. 

 
”Jag menar man kan ju äta sig tjock igen, man måste ju äta rätt. Det var jättesvårt, 

speciellt i början” (4) 

 

”Jag vet ju att jag har mig själv att skylla, det är så jäkla lätt att välja choklad 

framför det som är nyttigt, men jag vill ju inte att det ska bli som det var förut… det 

är svårt” (6) 

 

Skam är ett begrepp som framkommer i tre av sex intervjuer i form av att de tidigare 

inte kunnat äta godsaker offentligt, de var tvungna att planera vart de skulle göra sina 

inköp då de tror att andra lägger värderingar i deras handlande. Det är en positiv 

upplevelse att inte behöva känna att godsakerna är förenade med skam. 
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”Förr då jag hade ätit en påse godis stoppade jag ner pappret så långt som möjligt 

längst ner i papperskorgen för att ingen skulle se det. Men det gör jag inte längre” 

(2) 

 

”Förr kunde jag absolut inte äta ute för jag kände hur alla stirrade på mig, du vet. 

Nu är det lite bättre det känns inte lika hemskt om man säger så” (6) 

 

 

En förändrad kroppsuppfattning 

 

Kroppsuppfattningen speglade både positiva och negativa aspekter hos informanterna. 

Det upplevdes vara jobbigt hos vissa att gå ned i vikt så snabbt, då reaktioner från 

omgivningen i början kunde vara kommentarer och frågor om hur de mådde och om de 

var sjuka. En del hade svårt för att ställa om sig mentalt och kunde inte riktigt förstå att 

de var smala, de såg sig fortfarande som de var innan då de varit stora under en längre 

tid. Även de negativa fysiska aspekterna av hur kroppen förändrats tydliggjordes. 

Överskottet av hud var främst hos kvinnorna det mest negativa, och upplevelsen av att 

inte ha så mycket av brösten kvar. 

 
”Ställa om sig mentalt är ju gôrsvårt det var lite jobbigt, jag såg nästan sjuk ut. 

Det var folk som frågade hur man mådde, de trodde jag hade fått cancer. Det var 

jobbigt” (4) 

 

 

”Jag kände mig finare innan när jag vägde 134 kg, jag kände mig finare naken. Nu 

känner jag mig som en gammal tant, allting hänger ju bara” (5) 

 

Trots det känner fem av sex sig finare efter operationen. De upplever även att samliv 

och att relationen blivit bättre. Innan kunde det upplevas jobbigt under intima stunder på 

grund av att de kände sig obekväma med sin kropp. Idag är de mer tillfreds med sina 

kroppar och det har lett till ett ökat välbefinnande i relationen. 

 

 

 

 

Känna sig fri och bekräftad 

 

Studien belyser informanternas egna upplevelser från att vara överviktig till att bli 

normalviktig, och hur deras livsvärld har förändrats. Det framkommer tydligt hur de 

upplever världen på ett nytt sätt då deras kropp förändras och hur resultatet av 

operationen påverkat deras samspel med omvärlden. Mötet med andra människor blir 

lättare då informanterna känner sig sedda och bekräftade. Känslan av att passa in och 

inte vara annorlunda, skapar en känsla av att ha återfått kontrollen över sin kropp och 

därmed en känsla av sammanhang som ger dem ett ökat välbefinnande i sin vardag. 
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Indirekt uttrycks ett livslidande då det upplevts en känsla av att inte vara accepterad och 

att duga som den man är. Begreppet hälsa har många dimensioner och även om ett 

flertal av informanterna upplevde hälsa som överviktiga, så upplevs den fysiska och 

psykiska hälsan vara förbättrad efter viktnedgången. Detta kan tolkas som en känsla av 

att känna sig fri och bekräftad.  

 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Författarna valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att uppnå syftet med studien. 

Intervjuerna ställdes utifrån en intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor vid 

behov. Enligt Eide och Eide (2008) så leder öppna frågor till att berätta om egna tankar, 

upplevelser och känslor. Detta gjordes för att säkerställa att informanternas egna 

berättelser skulle framträda och för att resultatet inte skulle vinklas åt något håll utifrån 

vår egna förförståelse. Förförståelse innebär enligt Wiklund (2003)  att vi pga. tidigare 

upplevelser och kunskaper aldrig kan vara helt objektiva, således blir våra tolkningar av 

möten baserade på vår erfarenhet. Det kan leda till en egen uppfattning istället för att 

sätta sig in i hur det egentligen är. 

 

 

När det gäller urvalet så kommer frågan om det är rättvis data när de informanter som är 

med i studien är bekantas bekanta. Kanske det blir så att de inte svarar eller berättar allt 

för författarna, det hade eventuellt varit bättre om informanterna hade blivit tillfrågade 

om att deltaga i studien via någon obesitasmottagning. Samtidigt som det kanske är så 

att de som har deltagit känner att de kan berätta helt från hjärtat just på grund av att de 

känner sig bekväma. Det hade varit önskvärt om det hade varit jämt fördelat mellan 

kvinnor och män i studien för precis som Polit och Beck (2006) menar så ska forskaren 

i kvalitativa studier sträva efter maximal variation när det gäller deltagarna. 

 

Analysprocessen visade sig vara svårare än vad författarna trodde från början. Under 

processen så fick författarna gå fram och tillbaka och många meningsenheter kändes 

som de tillhörde flera kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påtalar att 

det kan vara svårt att få delar av en berättelse att passa in i endast en kategori, då 

upplevelser ofta är sammanflätade. Båda författarna lyssnade på intervjuerna innan och 

efter att de transkriberades ordagrant för att få en så bra helhet som möjligt. Efter 

utskrift lästes intervjuerna igenom flera gånger och även efter det att de meningsbärande 

enheterna kategoriserats så lästes intervjuerna om igen för att vara säkra på att 

meningsenheterna stämde ur rätt sammanhang. Enligt Lundman och Graneheim 

Hällgren (2008) så stärks tillförlitligheten om forskarna tillsammans läser intervjuerna 

och analyserar, diskuterar och reflekterar över resultatet. 

 

En tanke som slog författarna, var precis som Kvale och Brinkmann (2009) skriver att i 

kvalitativa intervjumetoder så är det svårare att säkerställa anonymiteten genom att i 

resultatet används informanternas citat som skulle kunna avslöja personen vid 
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oförsiktighet. Vidare skriver de att det är viktigt att tänka på problemet med 

anonymiteten som skyddar informanterna eftersom de också kan fungera som ett alibi åt 

forskaren för tolkning av uttalanden utan att bli motsagda. För att undvika egna 

tolkningar analyserades intervjuerna tillsammans.  

 

Författarnas erfarenhet som intervjuare kan ha inverkat på resultatet eftersom att 

intervjuer aldrig hade genomförts tidigare. Dock märktes det skillnad på första intervjun 

och de nästkommande på så sätt att det blev lättare och mer naturligt under den andra 

och tredje intervjun. Kvale och Brinkman (2009) menar att det behövs mycket träning 

för att få en skicklig intervjuteknik. Vidare menar de att både intervjuaren och 

informanten bidrar till att det ska bli bra kvalitet på intervjun.  För att genomföra 

intervjun på ett så bra sätt som möjligt så läste författarna in sig på Kvale och 

Brinkmann (2009) vad som bör tänkas på under en intervju samt att fakta om gastric 

bypass lästes på för att skaffa kunskap om det aktuella området och att vara tydliga 

under intervjun.  

 

Resultatet går ej att generalisera på grund av få deltagare och det eventuellt inte är så 

representativt när studien bygger sitt resultat på fem kvinnor och en mans berättelser. 

Det var två män som tackade nej för att de kände ett misslyckande med operationen och 

det hade varit intressant vad som kändes som misslyckande och undran finns varför man 

då inte skulle vilja berätta om detta. Åldersfördelningen på de som var med i studien var 

rätt så snäv och det hade varit intressant med fakta om vilket åldersspann som det är på 

de personer som genomgår denna operation, kanske har ändå den mest representativa 

åldersgruppen prickats in. 

 

De tidigare studier som hittats och använts speglar samma tidsperspektiv efter 

operationen som görs i denna studie. Det kan ha att göra med att metoden är så pass ung 

så att det inte finns så mycket forskning som tar upp förhållandena under längre tid än 

så. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Information och eftervård 

 

Informanterna som deltog i studien var eniga om att fördelarna övervägde nackdelarna. 

En del upplevelser så som vikten av information innan operation och eftervård framkom 

under intervjuerna. Författarna valde dock bort att redovisa detta i resultatet då de inte 

var relevant till studiens syfte, men det upplevdes ändå vara en viktig reflektion som 

författarna ville belysa. Detta styrks även i en studie av Kruseman, Leimgruber, 

Zumbach och Golay (2010) där deras resultat visar vikten av information innan samt 

uppföljning efter operation för att nå ett så bra resultat som möjligt. Informationen och 

förberedelsen inför operation upplevdes som positiv och de intervjuade trodde att det 

hade stor inverkan på deras förväntningar.  Även att samtala med andra som tidigare 
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gjort gastric bypass ansågs vara värdefullt för att känna sig trygga i sina beslut. Två av 

informanterna upplevde att deras skyddsnät försvann efter operation. De beskrev en 

känsla av att de nu fick klara sig på egen hand som om allt skulle bli bra efter 

operationen. Kontakten med dietisten blev glesare och med ett matmissbruk i botten 

kände de sig osäkra på att de skulle klara att hålla vikten. En av dem betonade att de 

hade önskat kognitiv beteendeterapi trots att operationen hade genomförts, då det 

fortfarande var lätt att välja en chokladkaka framför ett äpple. Detta är något som 

Sarwer, Wadden, Moore, Eisenberg, Raper och Williams (2010)  tar upp i sin studie, att 

den psykosociala balansen är viktig för att nå ett gott resultat och att kognitiv beteende 

terapi är något som borde erbjudas.  

 

Kvalitativt kontra kvantitativt 

 

Resultatet stämmer bra överrens med de kvantitativa studier som författarna tittat på. 

Det framkommer tydligt i studien att trots att vissa av informanterna haft dumping, som 

kan ses som en negativ aspekt av operationen, så ses inte detta som ett hälsohinder. Inte 

heller kan det kopplas till en sämre livskvalitet. De rädslor informanterna haft innan de 

beslutat sig att genomgå operation kanske kan knytas an till hur media vinklar 

situationen. Som privatperson är det lättare att ta åt sig det som framkommer i media än 

att studera och leta efter aktuell forskning. Det var på grund av den negativa speglingen 

media gjort, som intresset fångades att titta på tidigare forskning. Författarna tror att 

media har en maktposition att ge tittarna fakta som ger bäst tittarsiffror och där av den 

negativa vinklingen. Det kan hända att de människor som uttalat sig negativt om 

operationen hänger ihop med det som Wee, Jones, Davis, Bourland & Hamel (2006)  

skriver om i sin studie, att de haft orealistiska förväntningar på resultatet.  

 

Sjuksköterskans roll 

 

Här har sjuksköterskan ett stort ansvar att kunna leda individen rätt i 

informationsdjungeln och bistå med korrekt information om aktuell forskning. Precis 

som Pellmer och Wramner (2007) skriver krävs det att sjuksköterskan har en god 

kompetens att stödja individen till en positiv hälsoutveckling och att det är bemötandet 

som är avgörande för individens följsamhet. Studiens informanter upplever att 

informationen inför operationen har varit god, att det getts både skriftligt och muntligt. 

Här synliggörs hur stort behovet av undervisning/information är för att förbereda sig 

och känna sig trygg inför kommande ingrepp. Patientundervisning är något som varit 

centralt under utbildningen och som känns som stor relevans att knyta an till.  

 

Efter att ha gjort denna studie har författarna fått insikt i hur viktig rollen som 

sjuksköterskor är för att främja hälsoutvecklingen positivt då övervikt/fetma är ett 

ökande problem. Genom att ta del av individers egna berättelser och upplevelser hjälper 

det sjuksköterskan att förstå hur denne skall bemöta dem i framtiden och skapa en god 

vårdrelation. 
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Förbättrad hälsa 

 

Av berättelserna författarna tagit del av framgår att informanterna mår bättre fysiskt 

såväl som psykiskt. De upplever en större frihet att vara mer aktiva, kunna äta vad de 

vill utan att skämmas. Detta kan styrkas med en kvalitativ artikel av Ogden, Clementi 

och Aylwin (2006) som har gjort en studie på individer som genomgått kirurgisk 

behandling för maximalt fyra år sedan. Det framkommer att de innan operation kände 

sig värdelösa och att de inte dög. I takt med viktminskningen upplevde deltagarna en 

stärkt självkänsla, självförtroendet blev bättre och även kroppshållningen förbättrades. 

Detta kan kopplas till att i samband med de kroppsliga förändringarna förändras också 

den verklighet de lever i, deras livsvärld. Idag känner de sig mer accepterade och tycker 

att de får ett bättre bemötande, vilket också skapar en ökad känsla av välbefinnande.  De 

som tidigare haft hälsoproblem upplevde att de minskade och de mådde fysiskt bättre. 

En av deltagarna uttryckte dock att trots en känsla av att vara attraktiv, fanns det en 

känsla av att ha svikit sig själv och gått emot sina tidigare principer att skönhet inte 

handlar om att vara smal. Studien tar även upp de psykologiska aspekter som 

framkommit i denna studie, så som att de har svårt att uppfatta sig som smala och ser 

sig fortfarande som sitt forna jag. 

 

I Kruseman, Leimgruber, Zumbach och Golays (2010) studie så har de gjort en 

uppföljning ett år samt åtta år efter operationen där det visade sig att mer än hälften 

hade gått upp minst fem kilo däremellan. Detta gjorde att de kände skuld och skam. Det 

framkom även att den största viktminskningen gjordes i början efter en operation. Detta 

gör att författarna har reflekterat över hur resultatet i denna studie hade blivit om det 

hade gått längre tid efter operationen för våra informanter.  

 

 

Precis som informanterna i denna studie uttryckt så är operationen ingen helhetslösning, 

utan ett verktyg de har fått, då de kämpat med sin övervikt i många år. Puhl och Huer 

(2010)  skriver om negativa attityder gentemot fetma och hur individen snarare isolerar 

sig än att ta tag i problemet. Här beskrivs ett lidande. Wiklund (2003) menar att när 

människans identitet hotas, att hon inte kan leva upp till de förväntningar omgivningen 

har, skapas ett lidande. Genom att göra en gastric bypass ger det en skjuts i rätt riktning, 

det leder till en bättre självbild och styrkan att bibehålla den.   

 

Fortsatt forskning 

 

Då det i dagens läge finns större efterfrågan på operation än vad det finns resurser, kan 

vi anta att operationerna kommer att öka i antal och då vår studie inte är så omfattande 

kan dock ett behov om ytterligare forskning av kvalitativt slag ses. Kinzl, 

Schrattenecker, Traweger, Mattesich, Fiala och Biebls (2006) studie visar att de med 

fler än två psykiska åkommor går ned mindre i vikt och har svårare att hålla den än de 

som inte har några psykiska besvär. Detsamma gäller de med svår barndom. Med tanke 

på detta och vad som framkommit i denna studie kan förslag på ytterligare forskning 

vara: 
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-  Om psykosociala behandlingsstrategier kan användas för att uppnå en mer jämn och 

hållbar viktnedgång. 

Man kan börja med att göra en kvantitativ studie för att få en uppfattning hur många 

som skulle tycka att det hade varit bra och därefter göra en kvalitativ studie för att se 

hur och vad för strategier som efterfrågas. 

 

En doktorsavhandling som handlar om upplevelsen efter en gastric bypass eftersom att 

det är en så stor ökning på detta patientklientel och mycket resurser läggs på området 

vore av vikt. För att få ett underlag på hur samhället/vården på bästa sätt kan hjälpa 

dessa patienter. Då skulle det förmodligen bli: 

 

-  Ett större urval och jämnare könsfördelning. 

-  Studien görs när det gått längre tid efter operation 

-  Kvalitativa studier men under ett längre tidsperspektiv. 

 

 

 

 

 

Kliniska implikationer 

För att förbättra vården efter en gastric bypass och öka kunskapen om 

patientupplevelsen, följer här några förslag till förbättrings arbete: 

 Att god information ges, och anpassas till patientens nivå. Informationen bör 

med fördel upprepas och ske i dialog med patienten. 

 Det är av stor vikt att lägga fokus på en god vårdrelation för att öka patientens 

förutsättningar att använda verktyget de fått och gynna deras hälsoprocess. 

 Mer kvalitativ forskning inom området och i större skala bör göras för att öka 

kunskapen om patientupplevelsen och sjuksköterskans förhållningssätt i mötet 

med patienten. 

 Då gastric bypass operationer stadigt ökar och blir allt vanligare, bör även 

resurser läggas på någon form av eftervård för att skapa trygghet för patienten. 

Exempel på detta kan vara tätare besök med dietist och eventuellt psykolog. 

 

 

  

 

Konklusion 

 
Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja hälsa, och för att kunna göra detta krävs 

det att vi ser till hela människan och dess livsvärld. Denna studie har gett oss en inblick 

i upplevelser efter en gastric bypass, och hur olika dessa upplevelser kan vara. Som 

sjuksköterska är det av stor vikt att ha kunskap om att varje individs upplevelse är unik 

och inte kan ses objektivt, därför gäller det att vara lyhörd för de behov som uttrycks. 

Det framkom även att informanterna upplevde stor trygghet i vårdpersonal som 
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informerade noggrant, och just att undervisa och att ge information är ett av 

sjuksköterskans kompetensområde som är värt att belysa. 

Då gastric bypass operationerna bevisligen ökar drastiskt och efterfrågan är större än det 

finns tillgång till, bör det tas i beaktning att mer kunskap behövs på området om hur 

sjuksköterskan skall förhålla sig i mötet med dessa individer. Detta för att en så god 

vårdrelation som möjligt skall kunna skapas, vilket är av stor vikt för patientens 

hälsoprocess. Det har i studien dels framkommit rädslor och en osäkerhet om hur det 

skall gå att hålla vikten på längre sikt och inte falla in i gamla vanor, och dels att 

informanter känt att de blivit släppta med för lite stöd efter operation. Detta kan tala för 

ett ökat behov av stöd under den första tiden med tätare och regelbundna kontroller, då 

även en tidigare nämnd studie visat på att patienter gått upp i vikt igen.  Sjuksköterskans 

mål är trots allt att understödja en god hälsa och bidra till att patienten upplever 

trygghet, blir sedd och bekräftad i sin nuvarande situation. 
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BILAGA 1 

 
 

Information till och samtycke från de personer som ingår i studie om välbefinnande/livskvalité 
efter magsäckskirurgi. 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Högskolan i Borås på institutionen för 
vårdvetenskap. Vi går nu termin sex och ska göra vår kandidatuppsats. Vi är intresserade av 
hur livskvalité upplevs efter en magsäckskirurgi och därför vill vi intervjua dig för att få en 
uppfattning om detta. 
 
Vi kommer att göra en intervjustudie som kommer ta ca: 45min-60min. Intervjuerna kommer 
att spelas in på band och sedan skrivas ut ordagrant av oss. Texterna kommer endast att läsas 
utav oss och vår handledare Claes Wikström, Universitetsadjunkt vid Institutionen för 
vårdvetenskap, Borås Högskola. Materialet och resultatet kommer inte att kunna kopplas ihop 
med någon enskild person. Det vill säga att full anonymitet garanteras. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst utan att motivera varför avbryta ditt 
deltagande. 
 
Vid frågor kontakta någon av oss 
 
Pernilla Kronander 
xxxxx 
 
 

Joanna Nikola 
xxxxx 
 
 

 
Jag har tagit del av studiens syfte samt att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst 
kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ort och datum                                                             underskrift av deltagande 
 
 
Tack för din medverkan 
 
 Pernilla Kronander och Joanna Nikola 

 

 



 

 

BILAGA 2 

 

 

 
 

Intervjuguide 
 

 

Öppen inledningsfråga: 

 

Hur upplever du dig själv och din vardag idag relaterat till innan operationen?  

 

Specifika frågor: 

Hur upplever du din kropp idag relaterat till innan operationen? 

Hur ser du på din hälsa/livskvalitet idag relaterat till innan operationen? 

Hur ser du på ditt beslut att du operarerade dig? 

Finns det några konsekvenser som du inte räknat med? 

 

 

 

 

Följdfrågor vid behov: 

 

Hur menar du? 

Kan du utveckla? 

Kan du berätta mer? 

Kan du förklara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


