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Sammanfattning    
Ur ett globalt perspektiv ökar fetman i takt med den ohälsosamma livsstilen människan 
idag lever. I takt med den ökande fetman stiger antalet överviktsoperationer. En 
överviktsoperation innebär att magsäcken på patienten förminskas eller delvis tas bort 
så att mättnadskänsla uppkommer snabbare och det får plats mindre mängd mat i 
magsäcken. Detta leder i slutändan till att patienten går ner i vikt och får ett 
hälsosammare liv. En stor viktnedgång leder till fysiska hälsovinster, det är också 
viktigt att belysa om psykiska hälsovinster också är ett resultat av viktnedgången. En 
stor viktnedgång leder till att lös hud kan uppkomma, det kan vara något som kan vara 
en bidragande faktor till förändring i självkänsla. Syftet med studien är att undersöka 
om patienters självkänsla förändras efter en överviktsoperation. En litteraturstudie har 
därför gjorts där totalt 11 artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod analyserats 
och sammanställts. Resultatet mynnar ut i fyra teman; självkänsla, det nya jaget, ångest 
och depression och livskvalité. En överviktsoperation leder till en högre livskvalité och 
en högre självkänsla i takt med att viktnedgången fortskrider. Dock är det inte som 
patienterna trodde eller önskade att det skulle vara men det är bättre än innan operation. 
Den lösa huden var något som kunde bidra till en sämre självkänsla och ångest inför sin 
egen kropp och många patienter ville därför genomgå plastikkirurgi för att bli av med 
den lösa huden.  
 
 
 
 
Nyckelord: överiktsoperation, fetma, självkänsla, livskvalité, hälsa,  
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INLEDNING 

Arbetet kommer att beröra huruvida självkänslan påverkas efter att ha genomgått en 
överviktsoperation på grund av kraftig övervikt. Val av ämne till vår uppsats grundar 
sig i att vi båda har träffat på människor under åren som genomgått 
överviktsoperationer. Vi har därför blivit nyfikna på hur livet förändras efter en sådan 
livsomställning som en överviktsoperation innebär. Vi är även intresserade av vad det 
finns för typ av forskning inom ämnet. Det valda ämnet grundar sig även i att fetman 
ökar världen över och det leder till att överviktsoperationer blir allt vanligare. I vår 
framtida yrkesroll kommer vi stöta på fetma och alla de sjukdomar som fetma för med 
sig i stort sett dagligen. Vi vill även med detta arbete få en djupare förståelse av 
problematiken runt övervikt och fetma. 
 
BAKGRUND 

Fetma och ohälsosam livsstil 
Ur ett globalt perspektiv ökar fetman i takt med den allt mer ohälsosamma livsstilen vi 
lever. Det är en ohälsosam livsstil som ligger till grund för den stora ökningen av 
fetman. En ohälsosam livsstil definieras som ett stort intag av energi- och fettrik mat 
kombinerat med en ökad inaktivitet på grund av stillasittande arbete, transportsätt och 
den växande tillgängligheten som innebär att affärer, skola och arbete inte ligger på lika 
långa avstånd längre. Detta leder till att intaget är större än förbrukningen av kalorier 
och kroppen lägger på sig fett (WHO, World Health Organisation, 2014). Vidare 
definierar WHO (2014) fetma som en ansamling av fett som är onormal och överdriven 
och som kan innebära stora hälsorisker. WHO (2014) beskriver också att fetma och 
övervikt är den största orsaken till majoriteten av alla dödsfall världen över, då fetma 
och övervikt är riskfaktorer för en stor andel hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Pallmer, 
Wramner och Wramner (2012 ss. 27-28) har förändringar i sjukdomspanoramat 
förändrats drastiskt från infektionssjukdomar och olika bristsjukdomar till så kallade 
välfärdssjukdomar. De sjukdomar som ingår i välfärdssjukdomar är främst hjärt- och 
kärlsjukdomar och cancer, samt att det sker en ökning av självmord och 
olyckshändelser.  
 

Vad är hälsa? 
Något som också är relevant och svårt att undgå är definitionen av hälsa. Enligt 
Wiklund (2003, s.83) är hälsa något som ständigt är i rörelse. Detta gör att om patienten 
inte hinner med i rörelseprocessen eller stannar upp blir det som patienten känner inte 
förankrat i sig själv. Den levda kroppen kommer i otakt och patienten känner sig då 
splittrad. När det finns ett beroende, mat beroende, så vet säkerligen personen att fel mat 
leder till viktuppgång men ändå äter personen i fråga fel mat. Enligt Dahlberg och 
Segersten (2010 ss. 56-57) handlar hälsa om hur väl vi känner oss själva, vilka vi är, hur 
vi förstår oss själva och vår plats här i livet. Samtidigt i dagens samhälle blir vi matade 
med information om vad som bör ätas och inte ätas. Vi blir även matade med hur vi ska 
se ut. Vidare skriver Dahlberg och Segersten (2010 ss. 56-57) att individer samtidigt 
dras mellan dagens skönhetsideal och att hitta sig själva. Enligt Pallmer, Wramner och 
Wramner (2012 ss.11-13) är hälsa ett begrepp som är svårt att förklara. Förutom WHO:s 
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definition av hälsa, har hälsa gått från att vara ett statiskt tillstånd till att vara en process. 
Hälsa ska också betraktas som en resurs för individen och samhället istället för att vara 
ett mål att eftersträva, för hälsa är närvarande även vid sjukdom.  
 
 
Enligt Pallmer, Wramner och Wramner (2012 ss 55-57) har våra matvanor i Sverige 
förändrats radikalt de senaste 30 åren. Något som ökat är godis-, läsk- och 
saltkonsumtionen, samt minskning har skett i frukt och grönsakskonsumtion. Bukfetma, 
som är en fettansamling runt organen och tarmarna i underhudsfettet, ger en ökad risk 
för fetma relaterade komplikationer. Övervikt och fetma har i sin tur en central roll i 
utvecklingen av olika folksjukdomar som till exempel diabetes typ 2. Vidare lider 
överviktiga personer ofta av olika typer av värk samt depressioner och ångest (Pallmer, 
Wramner & Wramner 2012 ss.60-62). Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, 
sjuklighet och dödlighet, levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer i en befolkning 
(Pallmer, Wramner & Wramner 2012 s. 14).  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har nästan halva Sveriges befolkning en övervikt, 
och andelen människor med fetma har under de senaste åren ökat till 14 %. På bara 
några år har antalet överviktsoperationer tiodubblats. För att få genomgå en 
överviktsoperation i Sverige måste patienten ha ett Body Mass Index (BMI) på 40 eller 
över. Enligt WHO (2014) är en person överviktig om den har ett BMI >25 och det 
räknas som fetma ifall personen har BMI >30. Men även patienter med ett BMI på 35 
eller över kan få genomgå en operation om det betyder stora hälsovinster så som vid 
Diabetes typ 2. Personer med BMI ≥40 har en begränsad livskvalité och utgör en 
hälsofara för sig själva (1177 Vårdguiden, 2014). 
 

Överviktsoperationer 
Det finns tre olika kirurgiska ingrepp som leder till att patienten efter operationen endast 
klarar av att äta små portioner mat. Owers och Ackroyd (2014) beskriver de tre olika 
operationerna i sin artikel. Den vanligaste operationsmetoden i Sverige är Gastric 
Bypass som innebär att en liten del av magsäcken frigörs och kopplas ihop med en 
senare del av tarmen. Den resterande delen av magsäcken kopplas ihop ytterligare en bit 
ner på tarmen så att födan får tillgång till de viktiga ämnen som magsäck och 
bukspottkörteln producerar. Detta gör att det som patienten äter kommer ner i tarmen 
med en gång och patienten upplever mättnad snabbare. Det finns en operationsmetod 
som heter Gastric Banding som var den vanligaste överviktsoperationen. Gastric 
Banding innebär att ett band sätts runt den översta delen av magsäcken så att endast en 
liten portion mat får plats vilket gör patienten mätt snabbare. Nackdelen med den 
operationen är att bandet som har sätts runt magsäcken kan lossna och/eller töjas ut. 
Den tredje operationsmetoden heter Gastric Sleeve där halva magsäcken tas bort och 
lämnar kvar resten av magsäcken i en bananliknande form vilket leder till att inte lika 
mycket mat får plats.  
 
En överviktsoperation leder oftast till att patienten får hjälp med sin viktnedgång och 
målet är att patienten ska uppleva större livskvalité. Till följd av en stor viktnedgång hos 
kraftigt överviktiga patienter finns det risk för att patienten efterlämnas en stor del lös 
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hud. Borttagning av den lösa huden ingår inte i operationen utan ses som en 
plastikoperation (Owers & Ackroyd, 2014).  
 

Självkänsla 
Självkänsla är ett begrepp som handlar om hur en person ser på sig själv. Det visar på 
hur personer värderar sig själva och om känslan av att duga finns. Det handlar inte om 
vad människan presterar och vad vi gör. En hög självkänsla kännetecknas av att känslan 
av att duga finns och en låg självkänsla kännetecknas i att det kan vara svårt att hantera 
kritik och att ha rädslan kring vad andra människor tycker om en. Har man en god 
självkänsla så är man oftast trygg i umgänget med andra och det är därför det med en 
låg självkänsla kan vara svårt att fungera i sociala sammanhang (1177 Vårdguiden, 
2013). Enligt Dahlberg och Segersten (2010 ss.134-137) hänger identiteten och 
självkänslan samman, detta speglar sig i olika beroende på situation så som hur personer 
rör sig i olika sammanhang, hur personens kropp reagerar och agerar i olika situationer 
och har betydelse för hur personen ser på sig själv, uppfattar sig själv eller ser på sig 
själv genom andra.   
 

Livskvalité 
Livskvalité är enligt WHO (2005) människans inställning till hur denne upplever sin 
tillvaro och vad dennes situation har för värde i relation till sina personliga mål, 
förväntningar och intressen i livet. Dahlberg och Segersten (2010 ss.62-63) beskriver 
livskvalitén som en möjlighet för individen att leva det liv som han eller hon vill leva 
samt att genomföra stora eller små livsprojekt i livet. Varje människa har rätt och 
behöver känna känslan av att leva ett gott liv.  
  

Förförståelse 
Övervikt är något som är relativt vanligt. De flesta har en uppfattning om vad övervikt 
är och har stött på någon som är överviktig. Förförståelsen kan ibland kallas för tyst 
kunskap, en kunskap som är nödvändig för att kunna förstå någonting överhuvudtaget 
(Dahlberg 1997, s.28). Thurén (2007, ss. 58-59) beskriver att förförståelse menas att vi 
inte uppfattar verkligenheten enbart genom våra sinnen. Förförståelsen finns med hela 
tiden, det finns inga förutom spädbarn som inte har någon slags förförståelse med sig. 
Detta gör att förförståelsen kan både vara positiv och negativ. Den positiva delen utgör 
att det inte kan uppstå någon förståelse utan förförståelse, samtidigt som den negativa 
delen i förförståelsen är att det kan finnas fördomar eller förutfattade meningar som gör 
att till exempel forskningen blir begränsad och inte lika öppen (Dahlberg 1997, ss. 71-
72). När det kommer till övervikt kan det finnas förutfattade meningar om till exempel 
att personen är ohälsosam, lat och inte bryr sig om sin hälsa, trots att ingen förutom den 
som är överviktig vet orsakerna till övervikten. Det är ingen som vet hur mycket den 
överviktiga kämpar med sin vikt och sin livsstil i det dagliga livet.  
 
Positiv förförståelse är förkunskap och negativ förförståelse är fördomar. Förförståelsen 
präglar oss mer än vad vi tror att den gör. Förförståelsen är också otroligt viktig, den 
visar sig mycket ibland annat vad vi upplever, ser, hör och tänker (Thurén 2007, ss. 59-
61). Dahlberg (1997, s 91) beskriver att den som genomför en forskning måste vara 
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medveten om sin egen förförståelse för att kunna få ett så bra forskningsresultat som 
möjligt. Något som också är viktigt för forskaren är att inte tro att dess egen 
förförståelse är den rätta. Ju mer erfarenhet desto bättre förförståelse som i sin tur gör att 
man ser fler nyanser i sitt arbete. Detta kallas för den hermenuetiska cirkeln (Thurén 
2007, ss. 60-61) 
 
PROBLEMFORMULERING 

Det finns mycket forskning kring sambandet mellan överviktskirurgi och vilka fysiska 
hälsovinster det leder till. I studien gjord av Kennedy, Alberti och Le Roux (2014) 
konstateras det att överviktskirurgi har positiv effekt på bland annat diabetes typ 2. Men 
vilka psykiska hälsovinster kan kopplas till dessa operationer? Vi består av kropp och 
själ, bara för att en person i de flesta fall upplever bättre fysisk hälsa betyder inte det att 
den psykiska hälsan hänger med i samband med den stora viktnedgången. Vi är 
intresserade av vad som sker inuti människans själsliga process.  
 
I Giordani, Victorzon, Stormi & Suominen (2014) studie framkommer det att en stor del 
personer som genomgått överviktsoperationer vill operera bort den lösa hud som 
kvarstår efter en stor viktnedgång. Lös hud är något som uppkommer efter en stor 
viktnedgång och kan i sin tur möjligen påverka självkänslan.  
 
En stor viktnedgång på kort tid lämnar patienten med en annorlunda kropp, en kropp 
som inte patienten är van vid. Det kan vara en stor omställning för patienten och det är 
viktigt att belysa de problem som uppstår eller kan uppstå hos patienten i en sådan 
situation. Hur ser patienten på sig själv? Hur känner patienten kring sig själv? Har 
patientens psykiska hälsotillstånd hunnit med i takt med viktnedgången eller ser 
patienten sig fortfarande som överviktig?  
 
SYFTE 

Syftet var att undersöka hur patienters självkänsla påverkas efter en överviktsoperation. 
 
METOD 

Datainsamling 
En litteraturstudie enligt Friberg (2006) har valts där tidigare gjorda studier kring 
överviktsproblematik och tiden efter en överviktsoperation har studerats. En 
litteraturöversikt valdes därför att i takt med litteratursökningen insåg författarna att 
denna patientgrupp har sedan många år fått utstå mycket undersökningar och därför 
fanns det redan mycket material att samla data ifrån. Sju kvantitativa artiklar och fyra 
kvalitativa artiklar sökta från tre olika databaser; Summon, PubMed och Cinahl. Dessa 
tre databaser valdes då de innehåller vårdvetenskapliga och medicinska artiklar.  
I databasen Cinahl användes sökorden; obesity AND body-image AND bariatric 
surgery vilket landade på 10 träffar. I databasen PubMed användes sökorden; massive 
weight-loss AND post bariatric surgery AND body-image vilket gav 13 träffar. I 
databasen Summon användes sökorden; body-image AND post bariatric surgery AND 
massive weight-loss AND outcomes vilket gav 92 träffar. Inklusionskriterier var att 
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artiklarna skulle vara publicerade mellan 2004-2014, vara peer-reviewed och vara 
relevant för studiens syfte. I alla tre databaser sorterade författarna sedan ut de relevanta 
artiklarna manuellt via granskning av dess abstract. Artiklarnas innehåll har granskats 
med hjälp av Fribergs forskningsmall (2006, s.118). 11 artiklar fanns vara relevanta till 
studiens syfte. Dessa artiklar härstammar från USA, Finland, Colombia, Tyskland, 
Holland, Danmark, Norge och England. 
  

Dataanalys 
Data analyserades genom att artiklarna granskades noggrant, de lästes om flera gånger 
för att få en så djupgående förståelse som möjligt. Det som ansågs vara relevant i 
förhållande till syftet ströks under och skrevs upp på ett blad som sattes framför varje 
artikel. Fribergs (2006, ss.119-122) granskningsmall har använts för att analysera 
artiklarna. Likheter och skillnader identifierades i de olika artiklarna. För att kunna få 
fram en ny helhet har artiklarnas resultat delats upp i mindre delar för att få en så djup 
förståelse som möjligt. Ur delarna identifierades fyra teman som var relevanta för syftet 
med studien. Teman är: Det nya jaget, självkänsla, ångest och depression och 
livskvalité.  
 
RESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om patienters självkänsla påverkas 
efter en överviktsoperation. Efter granskning av valda artiklar identifierades fyra teman. 
Dessa fyra teman anser författarna påverka eller påverkas av självkänsla. De teman som 
arbetades fram var: Det nya jaget, självkänsla, ångest och depression och livskvalité.  

 
Det nya jaget 
Enligt Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) går patienterna från att vara en överviktig 
person som drar till sig uppmärksamhet på grund av sin storlek, efter viktnedgången får 
personen uppmärksamhet i egenskap av sin egen person. Andra människor ser numera 
personen bakom allt det där extra fettet. Det blir en ny person, en upplevelse av ett nytt 
jag. Vidare skriver Natvik et al (2013) att en stor viktnedgång ger en upplevelse av en 
andra chans i livet som en ny människa. Den stora viktnedgången var lösningen på att 
slippa leva ett liv i ofrivillig isolering. När man känner att man kan ingå i sociala 
sammanhang växer man som person och får känna sig så normal som möjligt 
(Stolzenberger, Meaney, Marteka, Korpak & Morello 2013).  
 
Innan operationen karakteriserades patienternas liv av ensamhet, misslyckade försök till 
att gå ner i vikt och frånvaro av framgång. De satte sig själva i ett utanförskap, det vill 
säga att de helst undvek sociala sammanhang samt saknade behovet av att träffa nya 
människor. Efter operationen hade patienterna modet att träffa nya människor och 
expandera sitt sociala umgänge på grund av att de ändrade sitt sätt att se på sig själva. 
De skämdes bland annat inte längre för hur de såg ut (Jensen, Petersen, Larsen, 
Jørgensen, Grønbæck & Midtgaard 2014). 
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Det viktigaste för patienter som genomgått en överviktsoperation är upplevelsen av att 
kunna precis som alla andra delta i olika aktiviteter. Patienterna som genomgått en 
överviktsoperation upplevde att passa in innebar att inte vara utanför (Stolzenberger et 
al 2013). I och med den stora viktnedgången upplevde personerna i undersökningen 
gjord av Natvik et al (2013) att bekvämligheten ökade i sociala sammanhang. De hade 
inte längre känslan av att vara den stora, överviktiga personen som helst ville gömma 
sig i ett hörn på tillställningar. Det var inget som hindrade de längre. Känslan av att vara 
”normal” gjorde de fullständiga.  
 

Självkänsla 
Enligt Natvik et al(2013) var det några av undersökningspersonerna som fick lös hud i 
samband med viktnedgången, detta ansågs vara obekvämt och det var något som 
påverkade deras egen kroppsuppfattning. Den lösa huden blev ett hinder i sociala 
sammanhang och blev en ständig påminnelse om att de en gång varit överviktiga. Även 
Gilmartin (2013) beskriver i sin studie att den lösa huden ansågs vara något som var fult 
och problematisk i jämförelse med dagens skönhetsideal där kvinnan ofta porträtteras 
som väldigt smal, solbränd, ung och med långt hår. Den lösa huden beskrevs till och 
med som att vara fet kändes precis likadant som att ha den lösa huden. Det tillhör inte 
det normala att ha lös hud och då spelar det ingen roll om det är överflödigt fett eller 
överflödig lös hud. Det bestod även av självhat och ångest gentemot den egna 
självbilden.  
 
Stolzenberger et al (2013) beskriver att ”den nya identiteten” innebar för 
undersökningspersonerna att få känna att man är en normalviktig person med ett helt 
nytt självförtroende och självkänsla. Vidare beskriver Stolzenberger et al(2013) att hitta 
sig själv och sitt nya jag är en process som tar en lång tid. De personer som genomgår 
en överviktsoperation har varit överviktiga stora delar av sitt liv, vilket påverkat hur 
dem ser på sig själva. En överviktsoperation leder i många fall till en ganska snabb 
viktnedgång och det är då inte alltid säkert att en persons psyke hinner med i denna 
snabba process som vikten försvinner.  
 
Studien gjord av Jensen et al (2014) beskriver de att undersökningspersonerna innan 
operation undvek att se sig själva i spegeln och att de inte var nyfikna på att träffa andra 
människor. Självkänslan och hur de själva ansåg sig vara värda var låg. De var offer för 
mobbning på grund av övervikten och det var en av anledningarna till att de fortsatte äta 
i för stora mängder. Burgmer, Legenbauer, Müller, de Zwaan, Fischer och Herpertz 
(2014) beskriver att ett år efter genomförd operation så ökade självkänslan signifikant 
hos patienterna som medverkade i studien.  
 

Ångest och depression 
Gilmartin (2013) beskriver att trots den stora viktnedgången kände många 
undersökningspersoner fortfarande ett hat mot den egna kroppen som resulterade i 
humörsvängningar och depression. Detta identifierades som en slags kraftlöshet i större 
delen av det vardagliga livet där man på grund av den lösa huden inte kunde medverka i 
sociala aktiviteter. Vidare beskriver Gilmartin (2013) att undersökningspersonerna som 
genomgått en överviktsoperation kände skam och ångest inför sin egen kropp, detta 
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kännetecknades av en låg självkänsla där man ville skada sig. Det var många av 
undersökningspersonerna som åt antidepressiva läkemedel redan innan operationen.  
 
Efter en överviktsoperation är det vanligt att patienterna fortsätter att uppleva negativa 
tankar, ångest, depression och nedstämdhet (Salazar-Maya, Hoyos-Duque & Bojanini-
Acevedo 2013). Trots detta minskar depressionen signifikant efter genomförd operation, 
och även ångesten hos patienterna minskar. Det resultatet grundar sig främst i ett år 
efter operationen (Burgmer et al 2014). Strain, Kolotkin, Dakin, Gagner, Inabnet, 
Christos, Saif, Crosby och Pomp (2014) beskriver att ångest och depression ofta är 
förknippat med kraftig övervikt, en överviktsoperation behöver inte leda till att 
depressionen försvinner men den inkräktar inte längre på patienternas vardag.  
 

Livskvalité 
Målet med överviktsoperationer är att patienterna ska få uppleva en förbättrad 
livskvalité genom en viktnedgång i riktning mot ett hälsosammare liv. I studien av 
Strain et al (2014) undersöktes en grupp patienter som genomgått en överviktsoperation. 
Syftet med studien var att analysera förhållandet mellan livskvalité, depressiva symtom 
och viktförändring efter en överviktsoperation. Resultatet visar på att livskvalitén hos 
patienter efter en överviktsoperation förbättrades avsevärt i jämförelse med innan 
operationen. Även förmågan att använda den fysiska förmågan förbättras efter en 
överviktsoperation (Zijlstra, Larsen, Woutres, van Ramshorst och Geenen, 2013). 
Jensen et al 2014 beskriver att patienter som genomgått en överviktsoperation upplevde 
kort efter operationen att de hade mer energi och välmående. Något som också är 
intressant är att ju längre tid det gick efter överviktsoperationen och att viktnedgången 
fortskred ökade även självkänslan. Detta kan grunda sig i att de blev mer tillfreds med 
sig själva ju mer de gick ner eller att psyket började komma ikapp viktnedgången och 
även insikten. En högre självkänsla ledde till att patienterna fick mer motivation till att 
engagera sig i det sociala livet, detta i sin tur motiverade till ytterligare viktnedgång. På 
grund av viktnedgången kände de sig oövervinnerliga. De kunde nu börja fundera på 
vad deras drömmar bestod av och att de äntligen hade möjlighet att uppfylla dessa. 
Stolzenberger et al (2013) beskriver att patienters mål med överviktsoperationen är att 
bli fri från mediciner och få ett hälsosammare liv.  
 
Gilmartin (2013) skriver i sin studie att undersökningspersonerna har på grund av den 
lösa huden problem med sexuell intimitet. Rädslan inför att bli avvisad sexuellt ledde 
till att de hade problem med relationer, kände sig misslyckade och deprimerade. I 
studien gjord av Giordani, Victorzon, Stormi & Suominen (2014) undersöktes patienter 
som genomgått en överviktsoperation. Syftet var att undersöka hur många personer som 
hade önskan om att få operera bort den överflödiga hud som viktnedgången ledde till. 
Resultatet visar på att de flesta ville någonstans på kroppen operera bort överflödig hud. 
Singh, Zahiri, Janes, Sabino, Matthews, Bell och Thomson (2012) jämfört livskvalitén 
hos patienter som precis gjort en överviktsoperation och patienter som genom 
plastikoperation för att ta bort överflödig hud. Det visade på att livskvalitén inte var 
högre efter att ha opererat bort överflödig hud. I studien jämfördes också livskvalitén 
mellan patienter som var normalviktiga och patienter som genomgått en 
överviktsoperation och nivån på livskvalitén var jämlik. Då kan det tänkas att den låga 
självkänslan kanske inte alls har med den överflödiga huden att göra utan att patienterna 



 8 

sedan innan drivs av negativa tankar kring sig själva. Även Salazar-Maya et al (2013) 
beskriver i deras studie att livskvalitén hos patienter som genomgått en 
överviktsoperation blir högre än innan operationen. Sutton och Raines (2010) beskriver 
i sin studie att ca 86 % av undersökningspersonerna upplevde bättre livskvalité efter 
operationen. I takt med att livskvalitén ökar leder detta patienterna mot en bättre resa 
postoperativt.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Till en början var det tänkt att syftet med studien skulle besvaras med hjälp av en 
enkätstudie. Då denna patientgrupp är en grupp som genom åren fått genomgå mycket 
undersökningar valdes en litteraturstudie. Överviktsoperationer är ett relativt nytt 
kirurgisk ingrepp på kraftigt överviktiga personer och mycket undersökningar har därför 
gjorts. Det är en livsomfattande operation som kommer att följa en hela livet. Det finns 
många artiklar kring detta ämne men många artiklar fokuserar mest på den fysiska 
hälsovinsten, som till exempel den positiva inverkan på Diabetes typ 2. Fokus har varit 
på den inre resan hos patienten vilket ledde till att hinder uppstod i litteratursökningen. 
En bredare sökning i tre databaser genomfördes. Inklusionskriterier för 
litteratursökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2004-2014, vara 
peer-reviewed och vara relevanta för studiens syfte. Sökta artiklar har en bra spridning 
beträffande olika länder och de kommer från tre olika världsdelar; Europa, Nord- och 
Sydamerika. Eftersom fetma är ett världsomfattande problem och dessa operationer görs 
världen över så kan resultat från studier som gjorts i andra länder vara överförbara.   
 
Under granskningen av artiklarna uppkom det även svårigheter att tolka artiklarnas 
resultat på bästa sätt på grund av att författarna inte har engelska som modersmål samt 
att det språk som ofta används i artiklar inte används i vardagen. Det ledde till att det 
kunde ta lång tid att läsa igenom alla artiklarna. Artiklarna har därför lästs igenom flera 
gånger för att få en djupare förståelse. Författarna diskuterade artiklarna sinsemellan 
efter genomläsning för att se det ur varandras perspektiv. Tre av artiklarna som söktes 
fram och som granskades fick tas bort då de inte överensstämde med studiens syfte. 
Totalt användes 11 artiklar till resultatet.  
 

Resultatdiskussion 
En kraftigt överviktig person består inte bara av en kropp som ska botas från sin fetma. 
Operationen löser kanske inte alla problem, utan att nackdelar med operationen måste 
övervägas. Resultatet visar dock i stora drag att en överviktsoperation har en positiv 
inverkan på både den mentala och den fysiska hälsan. Det har varit intressant att få 
kunskap om hur denna snabba och livsavgörande omställning har yttrat sig på olika 
patienter.  
 
Resultatet mynnade ut i fyra teman; det nya jaget, självkänsla, ångest och depression 
och livskvalité. Dessa teman blev tydliga för författarna efter att de analyserats ut ur 
artiklarnas resultat. Dessa teman genomborrade artiklarna och det var därför de valdes 
ut. Artiklarnas resultat liknade varandra, därför blev studiens resultat något kortare än 
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förväntat. De liknade varandra då artiklarna dels studerat liknande ting samt att det är 
den stora viktnedgången i sig som ger så bra resultat. Det som studerats är 
överviktsoperation och även om varje människa upplever saker och ting olika så vore 
det snarare annorlunda om artiklarna inte visat på liknande resultat. Författarna anser att 
syftet är besvarat, med hjälp av artiklarnas resultat.   
 
Självkänsla 

Författarna hade förväntat sig positiva förändringar i självkänslan efter operationen och 
det var delvis vad resultatet pekade på, det som inte var förväntat var att den lösa huden 
som uppstod i samband med den stora viktnedgången skulle ha en sådan avgörande roll 
i hur patienterna kände inför sin egen kropp. Patienterna gick några steg tillbaka i sin 
process att acceptera sin kropp på grund av den lösa huden. Det är intressant att en 
person som varit kraftigt överviktig och mått dåligt, inte mår bättre efter viktnedgången 
på grund av de ideal som samhället präglas av. Vem är det som definierar vad som är 
normalt, och vad är det som räknas som accepterat?  
 
Resultatet visar på förändring i hur patienterna uppfattar sig själva och hur de tror att 
andra uppfattar dem. Det som är viktigt för denna patientgrupp är vikten av hur andra 
människor uppfattar dem. Innan operationen var att isolera sig vanligt, detta i 
kombination med destruktiva tankar kring den egna självbilden. Efter operationen 
upplevde majoriteten att deras liv tagit en vändning till det positiva. Trots den stora 
livsomställningen och den lösa huden är det tydligt att självkänslan är förbättrad.  
 

Ångest och depression 
Patienter som led av depression innan operationen hade inte helt blivit av med den efter 
operation men den hade inte lika stort inflytande längre. Detta visar att operationen även 
medför psykiska hälsovinster. I studien gjord av Thonney, Pataky, Badel, Bobbioni-
Harsch och Golay (2010) visar resultatet att depression samt graden av ångest hade gått 
ner två år efter en gastric bypass. Detta resultat styrker det faktum att en 
överviktsoperation inte bara ger fysiska hälsovinster utan även psykiska hälsovinster.  
Syftet med studien är att få kunskap i om självkänslan påverkas efter en 
överviktsoperation. Det är inte bara självkänslan som förändras utan det är även många 
andra psykologiska faktorer som påverkas positivt. Hade resultatet visat annorlunda, till 
exempel att många faktiskt mådde psykiskt dåligt efter en sådan operation, kanske det 
hade varit bra att överväga om det är värt att utsätta patienter för detta. Lösningen hade i 
så fall kanske varit att lägga ner mer resurser på att hjälpa patienter genom konservativ 
behandling. 
 
Det är ingen hemlighet att kraftigt överviktiga personer lider av ett beroende, som ofta 
grundar sig i psykologiska problem. Kalarchian och Marcus (2006) beskriver vikten av 
att fånga upp patienterna innan operation och påbörja terapi för att stötta patienten samt 
förebygga att psykologiska problem uppstår eller kvarstår efter operation. Vidare 
beskriver Kalarchian och Marcus (2006) att det är bra om dessa patienter får ta itu med 
sina psykologiska problem innan de genomför operationen för att få ett bättre 
postoperativt förlopp.  
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Livskvalité 

Majoriteten av patienterna kände att de äntligen kunde börja leva, de kunde börja göra 
saker som de alltid hade velat göra men som övervikten hindrat de från att göra. Många 
uttryckte sin önskan om att få vara normal, att passa in och få vara en i mängden istället 
för att vara utanför på grund av sin storlek. Enligt Dahlberg och Segersten (2010, ss. 62-
63) är livskraft något som symboliserar hälsa och välbefinnande. Andra starka ord som 
ingår i livskraft är livslust och livsmod, något som finns latent i de resultatdelar vi 
studerat. I artiklarna som valdes ut såg författarna tidigt att livskraften var något som 
ökade, att personerna ville leva. Deras hälsa blev snabbt bättre, och hand i hand med 
detta så blev även välbefinnandet bättre.  Livskvalitén och även självkänslan ökade i 
takt med att viktnedgången fortskred. En lägre vikt gav ökad livskvalité och ökad 
självkänsla. De blev lyckligare av att väga mindre, kanske för att deras inre 
psykologiska processer började hinna ikapp viktnedgången. Det kan även tros bero på 
att utseendet i dagens samhälle är viktigt och att patienterna genom viktnedgången blev 
mer likt det som är ”normalt”. 
 
Det nya jaget 

I samband med den stora viktnedgången upplevde patienterna att ett nytt jag trädde 
fram. I grund och botten var de fortfarande samma person, men de kunde utöva sina 
egenskaper och sitt sätt att vara på ett helt nytt sätt.  
 
Något som tydliggjorts under arbetets gång är att människan består inte endast utav en 
kropp utan även en själ. Enligt Wiklund (2003, ss 47-49) är människans kropp något 
som speglar en människas livshistoria, mening och självbild. Alla människor har ett 
alldeles eget unikt förhållande till sin kropp. Efter en överviktsoperation, som är en 
livsomställning, finns det ingen annan än patienten som kan uppleva sina känslor. I 
resultatet framgår dock likheter hos patienter som genomgått en överviktsoperation De 
vill ingå i ett sammanhang och vara inom det de anser vara det ”normala”. Varje 
människa är unik. Ingen kan därför veta på förhand hur en person kommer att tackla sin 
nya livssituation. Därför kan ett ytterligare sätt vara att börja någon form av behandling 
innan, till exempel någon slags terapi för att kanske ha lättare att ta sig igenom de 
processer som startar efter operationen. 
 
Författarna anser att överviktsoperationer är ett bra sätt att bota fetma, men då ska det 
vara sista utvägen. Meningen med operationen från början var att operera de kraftigt 
överviktiga personerna som riskerade att dö i förtid på grund av övervikten.  
 
 
SLUTSATSER 

Operationen blir vanligare och hjälper fler människor i kampen mot sin övervikt. Det 
betyder att det behövs mer forskning kring denna patientgrupp och vad som händer i det 
långa loppet. Det är ingen av sökta artiklar som berör patienter som opererats senare än 
fem år och det kan ta lång tid att känna sig tillfreds i sin situation.  
 
En slutsats som dras efter studiens gång är att börja behandla de psykologiska problem 
som kan föreligga innan operationen och genom detta förebygga psykisk ohälsa. 
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Författarna anser att överviktsoperationer är ett bra sätt att bota fetma, men då ska det 
vara sista utvägen. Meningen med operationen från början var att operera de kraftigt 
överviktiga personerna som riskerade att dö i förtid på grund av övervikten.  
 
Självkänsla, hur människan känner och upplever sig själv, är en viktig beståndsdel för 
att uppleva en god livskvalité. Självkänslan hos en överviktig person är individuell, 
precis som hos människor utan en övervikt. Trots att den är individuell verkar det vara 
oundvikligt att en överviktig person som vill genomgå en överviktsoperation har en 
dålig självkänsla. En dålig självkänsla behöver nödvändigtvis inte bli önskvärt uppnådd 
på grund av en operation, det behöver inte lösa alla problem, men en slutsats är att 
självkänslan blir bättre. Inte perfekt, men och andra sidan – vem har en perfekt 
självkänsla?  
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Artikel 1 Teoretiska  
utgångspunkter	  

Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Sutton, D., Raines, 
D.A. 
 
Årtal: 2010  
 
Titel: Health-
related quality of 
life following a 
surgical weight 
loss intervention. 
 
Tidskrift: Applied 
Nursing Research 
 
Land: USA 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats  

Syftet med 
studien var att 
mäta 
självrapporterad 
hälsorelaterad 
livskvalitet med 
fokusering på 
fysisk och 
psykisk funktion. 
Samt att jämföra 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
den allmänna 
livskvaliteten.	  

Kvantitativ 
studie. 87 
medverkande
, två som inte 
svarade på 
enkäten.  
	  

Resultatet visar 
på att 86,1% av 
deltagarna alltså 
74 stycken 
rankade sin 
livskvalitet som 
utmärkt eller 
väldigt god. 
Endast 4,6 % eller 
4 stycken 
personer rankade 
sin livskvalitet 
mindre än bra.  



 16 

 
 
Artikel 2 Teoretiska  

utgångspunkter	  
Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: Singh, 
D., Zahiri, H.R., 
Janes, L.E., 
Sabino, J., 
Matthews, J.A., 
Bell, R.L., 
Thomson, G. 
 
Årtal: 2012  
 
Titel: Mental and 
physical impact of 
body contouring 
procedures on 
post-bariatric 
surgery patients. 
 
Tidskrift: Eplasty 
 
Land: USA 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats 

Syftet med 
denna studie var 
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på att när 
forskarna 
jämförde de som 
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övervikts-
operation med en 
grupp överviktiga 
visade det sig att 
de flesta mätbara 
förhållanden de 
undersökte var 
bättre hos de som 
gjort övervikts-
operationen. 
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livskvaliteten 
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plastikoperation 
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Land: 
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Syftet med 
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patienters 
uppfattning av 
kroppsbilden 
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studie med 
djupgående 
intervjuer. 

Resultatet visar 
på fyra teman; Ful 
kroppsbild, 
Känslan av att 
vara socialt 
marginaliserad, 
Känna sig 
deprimerad och 
Svårigheter med 
sexuell intimitet. 
Det som hittats är 
att man mår bättre 
efter en sådan 
operation men 
den lösa huden är 
ett stort problem 
tycker många 
patienter. Innan 
operationen kände 
sig patienterna 
mindre värda 
vilket ändrades i 
takt med att 
viktnedgången 
fortskred. 
Deppressionen 
som många 
patienter hade var 
inte lika uttalad 
längre och den 
sexuella 
intimiteten har 
påverkats av 
deras tidigare 
dåliga kroppsbild.    
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Artikel 4 Teoretiska  

utgångspunkter	  
Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Natvik, E., 
Gjengedal, E., 
Råheim, M. 
 
Årtal: 2013  
 
Titel: Totally 
changed, yet still 
the same: Patient´s 
lived experiences 5 
years beyond 
bariatric surgery. 
 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
 
Land: Norge 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
patienters 
betydelse av en 
övervikts-
operation 5 år 
efter övervikt-
soperationen. 	  

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie.  
	  

Resultatet visar 
på att patienterna 
i studien upplevde 
det som att de fått 
en andra chans i 
livet. De hade gått 
ner mycket i vikt 
men var ändå 
fortfarande rädda 
för att gå upp i 
vikt igen. De hade 
fått en högre 
fysisk och 
psykisk 
livskvalitet. 
Patienterna fick 
också ett bättre 
socialt liv då de 
nu vågade träffa 
nya människor. 
Patienterna hade 
dessutom fått en 
nyttigare livsstil. 
Något som 
besvärade dessa 
patienter var 
också den lösa 
hud som uppstått i 
samband med den 
kraftiga 
viktnedgången.  
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Artikel 5 Teoretiska  

utgångspunkter	  
Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Stolzenberger, 
K.M., Meaney, 
C.A., Marteka, P., 
Korpak, S., 
Morello, K. 
 
Årtal: 2013  
 
Titel: Long-Term 
quality of life 
following bariatric 
surgery: A 
descriptive study. 
 
Tidskrift: 
Bariatric Surgical 
Patient Care 
 
Land: USA 
	  

Vårdvetenskaplig 
med 
fenomenologisk 
ansats.  

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
meningen med 
livskvalitet över 
lång tid med 
perspektivet från 
patienter som 
genomgått en 
övervikts-
operation. 	  

Kvalitativ 
studie. 
	  

Resultatet visar 
på att patienterna 
tycker att 
livskvalitet är att 
känna sig 
hälsosam, vilket 
blev kontentan av 
deras operation. 
Det som är 
motsatsen till 
hälsosam, 
ohälsosam 
identifierade 
patienterna att de 
levde och kändes 
sig innan. Mest på 
grund av sjukdom 
relaterat till son 
övervikt. Något 
som var viktigt 
för patienterna 
var att känna sig 
normala och 
tillhöra det 
normala. Hitta sig 
själva igen efter 
operationen. De 
var nu mer framåt 
och hade med 
självkänsla och 
självförtroende i 
livet. Patienterna 
började även 
passa in i det som 
de sedan tidigare 
känt att de stått 
utanför. 
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Artikel 6 Teoretiska  
utgångspunkter	  

Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Zijlstra, H., 
Larsen, J.K., 
Wouters, E.J.M., 
van Ramshorst, B., 
Geenen, R. 
 
Årtal: 2013  
 
Titel: The long-
term course of 
quality of life and 
the prediction of 
weight outcome 
after laparoscopic 
adjustable gastric 
banding: A 
prospective study. 
 
Tidskrift: 
Bariatric Surgical 
Patient Care 
 
Land: 
Nederländerna 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
livskvalitet och 
viktnedgång 
Deras hypotes är 
att lägre 
livskvalitet 
hänger ihop med 
lågt BMI på den 
uppföljningen 
som skedde långt 
efter 
operationen. 

Kvantitativ 
prospektiv 
studie. 91 
patienter. 
	  

Resultatet visar 
på att 
livskvaliteten 
ökar avsevärt 
mycket under det 
första året efter en 
övervikts-
operation. 
Patienterna fick 
också bättre 
psykisk hälsa men 
det var endast 
signifikant det 
förta året efter en 
operation. 
Resultatet bevisar 
att deras hypotes 
inte stämmer. 
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Artikel 7 Teoretiska  
utgångspunkter	  

Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Burgmer, R., 
Legenbauer, T., 
Müller, A., de 
Zwaan, M., 
Fischer, C., 
Herpertz, S. 
 
Årtal: 2014  
 
Titel: 
Psychological 
outcome 4 years 
after restrictive 
bariatric surgery. 
 
Tidskrift: Obesity 
Surgery 
 
Land: Tyskland 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats 

Syftet med denna 
studie var dels 
att ta reda på 
förloppet med 
viktnedgången, 
depression, 
ångest, 
livskvalitet och 
självkänsla. Samt 
att ta reda på 
sambandet 
mellan 
viktnedgång och 
dessa andra 
faktorer. 

Kvantitativ 
studie med 
153 blev 
tillfrågade 
men 148 
valdes ut. 
	  

Resultatet visar 
att depression 
minskar för varje 
år som går. 
Ångesten 
minskade mest 
under det första 
året. Personerna i 
studien gick ner i 
vikt mest under 
första året och de 
fortsatte att tappa 
i vikt under andra 
året med, för att 
sedan stå still på 
vågen. När det 
gått fyra år hade 
en del gått upp en 
del i vikt. 
Självkänslan blev 
mycket bättre 
under första året. 
Man fann att 
sambandet att 
viktnedgång ledde 
till en rad positiva 
förändringar.  
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Artikel 8 Teoretiska  
utgångspunkter	  

Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Giordano, S., 
Victorzon, M., 
Stormi, T., 
Suominen, E. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: Desire for 
body contouring 
surgery after 
bariatric surgery: 
Do body mass 
index and weight 
loss matters? 
 
Tidskrift: 
Aesthetic Surgery 
Journal 
 
Land: Finland 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats  

Syftet med 
studien var att ta 
reda på 
patienters önskan 
att ändra på 
kroppen efter en 
övervikts-
operation för att 
se vilka delar på 
kroppen man är 
minst nöjd med 
efter en stor 
viktnedgång. 	  

Kvantitativ 
studie. 
Enkäter 
skickades ut 
till 524 
personer som 
matchade 
inklusions-
kriterierna 
och 360 
svarade. 
	  

Resultatet visar 
att de flesta 
patienter önskade 
att genomgå en 
plastikoperation 
för att operera 
bort sin 
överflödiga hud 
främst runt magen 
och höfterna.  
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Artikel 9 Teoretiska  

utgångspunkter	  
Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

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 srugery: 
A descriptive 
phenomenological 
study. 
 
Tidskrift: Journal 
of advanced 
nursing 
 
Land: Danmark 
	  

Vårdvetenskaplig, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 

Syftet med 
studien var att 
med hjälp av en 
fenomenologiskt 
synsätt beskriva 
unga kvinnors 
levda erfarenhet 
av kroppsbild 
efter de 
genomgått en 
övervikts-
operation.  

Kvalitativ 
metod med 
semi-
strukturerade 
djupgående 
intervjuer.5 
deltagare.  

Resultatet visar 
att innan 
operationen var 
deltagarna 
deprimenrade på 
grund av olika 
anledningar, 
bland annat att de 
inte var nöjda 
med sin kropp. 
Efter operationen 
fick de lära sig att 
äta rätt, att till 
viss del ändra sin 
livsstil. De fick 
nu mer själv 
förtroende över 
sig själva och 
vågade göra mera 
saker. Dessutom 
kände de att de 
fick ett större 
värde att leva och 
var mer 
”normala” och 
tillhörde det 
”normala”. 
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Artikel 10 Teoretiska  
utgångspunkter	  

Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: 
Salazar-Maya, Á., 
Hoyos-Duque, 
T.N., Bojanini-
Acevedo, L. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: Perception 
of quality of life of 
a group of 
individuals 
subjected to 
bariatric surgery. 
 
Tidskrift: Invest 
educ enferm 
 
Land: Colombia 
	  

Vårdvetenskaplig, 
ansats 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
livskvalitén hos 
personer som 
genomgått en 
övervikts-
operation. 	  

Kvantitativ 
studie. 338 
från ett privat 
sjukhus.  
	  

79,6% av 
deltagarna hade 
gjort en gastric 
bypass. 
Resultatet visar 
att nio av tio 
kvalificerade sin 
livskvalitet och 
hälsa som bra och 
mycket bra. De 
bästa poängen var 
på frågorna: har 
du förmåga till att 
flytta dig från ett 
ställe till ett 
annat? Gläds du 
åt livet? Hur nöjd 
är du med dina 
personliga 
förhållanden? Hur 
nöjd är du med 
dina 
levnadsvillkor? 
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Artikel 11 Teoretiska  

utgångspunkter	  
Syfte	   Studiedesign	   Resultat	  

Författare: Strain, 
GW., Kolotkin, 
RL., Dakin, GF., 
Gagner, M., 
Inabnet, WB., 
Christos, P., Saif, 
T., Crosby, R., 
Pomp, A. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: The effects 
of weight loss after 
bariatric surgery 
on health-related 
quality of life and 
depression.  
 
Tidskrift: 
Nutrition & 
Diabetes  
 
Land: USA 
	  

Vårdvetenskaplig 
ansats. 

Syftet med 
studien var att se 
om forskarnas 
hypotes om 
ökning av 
livskvalité och 
förbättring i 
depression 
berodde på 
graden av 
viktminskning. 	  

Kvantitativ 
studie. 105 
deltagande. 
	  

Resultatet visar 
på förbättring i 
livskvalité och 
depression ett år 
efter en övervikts-
operation.  

 


