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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Övervikt och fetma anses idag som ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem, 
med en ständig ökning världen över. Forskning visar på att övervikt och fetma är riskfaktorer 
kopplad till en mängd olika följdsjukdomar och dödlighet. Detta skulle till stora delar kunna 
undvikas genom förändrade levnadsvanor, då övervikt och fetma beskrivs som 
påverkningsbara riskfaktorer. Bariatrisk kirurgi är ett samlingsnamn för kirurgiska 
magtarmingrepp i viktreducerande syfte. Ingreppet beskrivs som en effektiv 
behandlingsmetod för personer med fetma, då adekvata viktminskningsförsök ej lyckats 
resultera till en viktminskning. Operationen innebär en process följt av ett flertal steg, 
inkluderande en grundlig utredning, avvägning, information och krav på personen både före 
och efter operationen.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser i samband med en bariatrisk 
kirurgi. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på 
tio vetenskapliga artiklar och analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: Ur resultatet framkom kategorierna omgivningens betydelse, identitet och 
livsstilsförändringar med tillhörande underkategorier samhällets betydelse, familj och 
närståendes betydelse, hälso- och sjukvårdens betydelse, självbild och självförtroende. 
Resultatet visade att behovet av stöd från omgivningen var av stor betydelse, men där brister 
av stöd påvisades. Före operationen upplevdes en dålig självbild, självkänsla samt 
stigmatisering från samhället. En fysisk förbättring efter operationen påvisades, däremot 
visade sig kost och matintag vara problematisk, vilket även beskrevs som en psykologisk 
kamp.  
Slutsats: Personer som genomgår en bariatrisk kirurgi framlyfter ett starkt behov av stöd, då 
personerna genomgår stora livsstils- och beteendeförändringar. Många personer upplever 
bristande stöd och information från hälso- och sjukvården, vilket indikerar på att en bättre 
omvårdnad av sjukvårdspersonalen bör tillämpas.  
 
Nyckelord: Bariatrisk kirurgi, Personer, Upplevelser. 
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Inledning 

Det sker en ständig ökning av fetma världen över där förekomsten nästan tredubblats mellan 

år 1975 - 2016 (World Health Organization, [WHO], 2017). Idag anses övervikt och fetma 

som ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem (Livsmedelsverket, 2018). 

Folkhälsomyndigheten (2018) anser att övervikt och fetma är bland de största riskfaktorerna 

för sjukdomsbördan i Sverige. Forskning visar på att fetma kan leda till en mängd olika 

sjukdomar, ökad dödlighet samt en generellt försämrad livskvalité (Cannon & Kumar, 2009; 

Fruh, 2017).  

 

En bariatrisk operation bör övervägas för personer med fetma som har en ökad risk för 

sjuklighet och dödlighet. Detta under givna omständigheter att personerna inte lyckats minska 

i vikt med hjälp av lämpliga livsstilsförändringar eller medicinska metoder (Karmali et al., 

2010). Bariatrisk kirurgi innebär en viktreducerande operation, vilket för vuxna personer 

visat sig ha en positiv påverkan på hälsan (Sjöström, 2013). Personer som beslutats att få 

genomföra operationen utifrån en mängd olika indikationer upplever en glädje, men där 

väntetiden upplevs som stressfull, ångestfull och frustrerande (Gregory, Temple Newhook 

och Twells, 2013). Detta medför ett ökat behov av stöd från hälso- och sjukvården inför 

ingreppet. En ökad kännedom om andra individers upplevelser före och efter operationen 

hade resulterat till bättre förutsättningar för kommande patienter (ibid.). 

 

Eftersom antalet personer med fetma som söker bariatrisk kirurgi ökar, behövs det mer 

forskning gällande patientupplevelser av de som genomgått operationen (Wykowski & 

Krouse, 2013). Att genomgå en bariatrisk operation innebär en mängd olika livsförändringar, 

där en ökad förståelse kring personers upplevelser skulle resultera till en bredare kunskap 

kring den individuella omvårdnaden före, under samt efter operationen. 
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Bakgrund 

Övervikt och fetma 

Enligt WHO (2017) var ungefär 13 % av världens vuxna befolkning överviktiga år 2016. Mer 

än 1,9 miljarder vuxna människor beräknas vara överviktiga, där 650 miljoner av dessa anses 

ha fetma. WHO definierar övervikt och fetma som en ökad mängd fett i kroppen, som leder 

till ohälsa (ibid.). Body mass index (BMI) är det vanligast förekommande mätinstrument 

bland vuxna personer i syfte att klassificera normalvikt, övervikt samt undervikt, i 

förhållande till längd och vikt (Lunner, 2009). I befolkningsbaserade studier har BMI varit 

användbart på grund av dess breda spektrum vid definition av specifika kategorier av 

kroppsmassan (Nuttall, 2015). Beräkningen av BMI utförs genom att dividera personvikten i 

kilogram (kg) med längden i meter (m), multiplicerat med två (kg/m2) (WHO, 2017). Ett 

BMI-värde på 25–29,9 klassas som övervikt, medan ett värde på 30 eller mer definieras som 

fetma (Lunner, 2009).  

 

Enligt Lennernäs och Wiberg (2006) är energibalansen, det vill säga intaget av energi genom 

nutrition i förhållande till energiförbrukningen genom fysisk aktivitet och även arvsanlag, den 

störst betydande riskfaktorn för övervikt. Ytterligare förklaringar till övervikt och fetma kan 

även bero på kombinationen av för mycket mat, stor andel fett och socker (Abrahamsson, 

Andersson, Becker & Nilsson, 2006). Sömnbrist och stress kan även förorsaka viktproblem 

(Lennernäs, 2008). Frekvensen samt tidpunkten för intaget av mat påverkar det totala 

fettintaget och där stress medför en åtrå till energität mat, så kallat belöningsbaserat 

stressätande (ibid.). WHO (2017) framhäver att övervikt och fetma är påverkningsbara som 

går att förebygga, trots detta dör allt fler av jordens befolkning av övervikt och fetma än av 

undervikt. 

Bariatrisk kirurgi 

Det finns idag ett flertal olika medicinska metoder för att gå ned i vikt, såsom bantnings- och 

motionskurser, läkemedel och psykologiska metoder. Gemensamt för dessa metoder är att de 

sällan leder till en bestående viktnedgång för personer med sjuklig fetma (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Bariatrisk kirurgi har visat sig vara en metod med god långtidseffekt vid 

viktminskning (Sjöström et al., 2004). Bariatrisk är ett samlingsnamn för kirurgiska ingrepp i 

mag- och tarmkanalen som utförs i syfte till att reducera kroppsvikten hos patienter med 
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sjuklig fetma (Eklund & Forsberg, 2016). De vanligast förekommande 

viktminskningsoperationerna som används är gastric bypass, sleeve gastrectomy och gastric 

banding (Quidley, Bland, Bookstaver & Kuper, 2014). Gastric bypass är den vanligast 

förekommande metoden inom fetmakirurgi där magsäckens övre del kopplas ihop med 

tunntarmen under matstrupens nedre del. Detta innebär att 80 % av magsäcken och hela 

tolvfingertarmen försvinner, vilket leder till en snabb mättnadskänsla där patienter inte kan 

äta lika mycket som innan operationen (Järhult & Offenbartl, 2013). Gastric banding är ett 

ingrepp som med laparoskopisk kirurgi placerar ett justerbart silikonband på övre delen av 

magsäcken, vilket skapar en liten påse. Efter ingreppet måste patienterna äta mycket små 

portioner då en snabb mättnadskänsla infaller (Järhult & Offenbartl, 2013; Eklund & 

Forsberg, 2016). Gastric sleeve som även kallas Sleeve gastrectomy och är en relativt ny 

metod där det inte finns någon långtidsdata. En gastric sleeve operation innebär att 80–90 % 

av magsäcken opereras bort där en tub kvarstår. Detta leder till snabbare mättnadskänsla men 

också en förändring i hungerssignalerna (Eklund & Forsberg, 2016). 

Omvårdnad vid bariatrisk kirurgi 

Innan en operation är det viktigt att det sker en grundlig utredning av patienten (Sundbom, 

2014). Patienten undersöks såvida det finns några medicinska eller psykiska skäl till att 

patienten inte kan opereras (Eklund & Forsberg 2016). Information är något som patienten 

måste erhållas muntligt samt skriftligt. Detta inkluderande vad ingreppet innebär, vilka risker 

som finns och förväntningar av patienten både före och efter ingreppet. Inför operationen 

uppmanas patienten till en preoperativ viktminskning (ibid.). Tidigare studier har visat på att 

den preoperativa viktminskningen resulterat till kortare operationstid och ett bättre 

viktminskningsresultat (Alami et al., 2007; Alvarado et al., 2005). Det är viktigt att patienten 

är medveten om den livslånga uppföljningen och rätten till rådgivning mellan de formella 

uppföljningarna (Sundbom 2014; Eklund & Forsberg 2016). För ett bra kirurgiskt resultat och 

efterförlopp är det viktigt att patienten är väl förberedd inför den nya livssituationen (Grindel 

& Grindel, 2006). Indikationer för en bariatrisk operation är ett BMI >40 kg/m2 eller ett BMI 

på >35 kg/m 2, med samtidiga sjukdomar samt att patienten tidigare haft seriösa försök till 

viktnedgång med konservativa behandlingar utan ett lyckat resultat (Boman et al., 2011).  

Vidare belyser Karmali et al. (2010) att patienten själv måste vara motiverad till 

livsstilsförändringar. Det avgörande beslutet vid genomförandet av operationen görs utifrån 

olika indikationer (Boman et al. 2011). Detta inkluderande medicinska symtom, patientens 

individuella risker samt förutsättningar i syfte till ett tillfredsställande och långsiktigt 
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operationsresultat (ibid.). Efter ett ingrepp är ofta det allmänna välbefinnandet nedsatt 

(Eklund & Forsberg 2016). Efter att en operation genomförts kan patienter uppleva en lättnad 

men där förhöjda ångestnivåer kan vara relaterade till rädslan av resultatet samt den 

förändrade kroppsbilden (Grindel & Grindel, 2006).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter med en positiv inställning och ger patienten stöd 

(Eklund & Forsberg 2016), då sjuksköterskan har ett stort ansvar att bedöma patientens 

upplevda ångest (Grindel & Grindel, 2006). Genom upprepad information om att patienten 

alltid har fri tillgång till rådgivning och undervisning kring hur de anpassar sin livsstil till 

deras nya situation, är det av stor vikt att patienter inte skrivs ut med bristande information 

(Eklund & Forsberg 2016). 

Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses (2009) uppger att sjuksköterskor har ett utmärkt tillfälle att 

stärka hälsofrämjande aktiviteter för att minska riskerna för överviktig eller fetma. För en 

ökad förståelse gällande de omständigheter som påverkar människors matvanor och livsstil, 

måste strategierna som främjar hälsan ta hänsyn till faktorerna som hälsan påverkas av.  

Patientens motivation och beredskap till att förändra sig är väsentlig för behandlingen av 

fetma (ibid.). Fruh (2017) menar på att sjuksköterskans uppgift är att främja och motivera 

patienter till livslånga hälsosamma livsstilsmönster. Sjuksköterskan har en viktig funktion när 

det kommer till underlättningsprocessen vid en viktnedgång för patienter. Sjuksköterskor 

besitter en viktig roll i att hjälpa patienter att uppnå viktminskning utifrån alla aspekter av 

processen inklusive bedömning, stöd, motivation, målinriktning, hantering och behandling 

(ibid.). I alla de operativa faser som bariatriska patienter genomgår, är ofta sjuksköterskan i 

samband med operationen den viktigaste kontaktpunkten. Då personer ofta är nervösa och 

exalterade i att nå sin resa till ett hälsosammare liv är förståelse och känslighet från 

sjuksköterskan betydande. Sjuksköterskans förståelse och känslighet inför personernas 

omfattande beredningsprocess inför operationen krävs i avsikt till en ökad kunskap och stöd 

för personerna. Under sjukhusvistelsen bör sjuksköterskan bidra till en fortsatt främjande 

relation med personerna samt kommunicera på ett sätt som inte förolämpar personerna. Den 

informerade och kunniga sjuksköterskan är avgörande för en framgångsrik behandling av 

bariatriska patienter i sin resa mot ett hälsosammare liv (Neil & Roberson, 2015). 
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Upplevelser 

Det som utgör grunden för människans upplevelsevärld är graden av självmedvetenhet och 

medvetenhet (Eriksson, 2018). En individ har egna, personliga upplevelser som ej helt kan 

förstås eller tolkas av andra (ibid.). Vid kroppsliga symtom och vid sjukdom, har varje 

enskild människa sina unika upplevelser (Håkanson, 2014). Kroppen och själen utgör en 

slags helhet då de är sammanflätade, där enbart summan genom varandra ger en förståelse 

(Lindvall, 2004). Det sammanhang eller den situation som en individ befinner sig i är alltid 

sammankopplad till varje upplevelse (Flensner, 2014).  

 

Upplevelsen av den egna identiteten eller av sig själv, är inte identiska trots den jämlika 

innebörden. Skiljaktigheten av identitet handlar om upplevelsen av en själv som kontinuerlig 

över tid (Vignoles, Schwartz & Luyckx, 2011). I samband med stora förändringar i en 

individs liv, utmanas själva identiteten (Ternestedt & Norberg, 2013). En upplevelse förstås 

både som själva upplevelsen i sig och vad denne innebär för personen. När det gäller 

tidsmässiga sammanhang bär vi med oss erfarenheter av det som varit och vi har också tankar 

om det som ska komma, tillsammans påverkar detta nuet, detta kallas den ”levda tiden” 

(Lindvall, 2004). Med levd upplevelse avses således både själva upplevelsen och dess 

innebörd i dagligt liv, och där både delarna tillhör begreppet livsvärld (ibid.). 

Livsvärldsperspektiv 

Livsvärlden är en värld av upplevelser och erfarenheter, som varje individ är bärare av 

(Ekebergh, 2015). Människors vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas vid ett 

livsvärldsperspektiv. Genom livsvärldsteorin betonas människors upplevelser och 

erfarenheter, där erfarenheterna kan gälla allt från det djupaste existentiella till olika föremål 

eller handlingars funktioner och betydelser i vardagen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i 

människors liv, där relationen mellan dessa ständigt kan vara i rörelse (Lindholm & Eriksson, 

1993).  

 

I ett vårdsammanhang innebär ett livsvärldsperspektiv att personen ifråga anses som expert i 

dennes upplevelser (Flensner, 2014). Utifrån ett livsvärldsperspektiv kan individers 

upplevelser av kropp, tid och rum förtydligas i relation till en sjukdom, hur vardagslivet 

påverkas samt hur det är att leva med en sjukdom (Bengtsson, 2005). Med ett 

livsvärldsperspektiv och en utgångspunkt i personers berättelse kan en ökad förståelse av 
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personens upplevelse och dess innebörd ske (Flensner, 2014). Vårdarens förhållningssätt och 

utförande av omvårdnadshandlingar gentemot patienter kan få stor betydelse för patienters 

självrespekt och identitet (Ternestedt & Norberg, 2013). Själva utformningen av vården ska i 

största möjliga utsträckning utformas tillsammans med personen med det övergripande målet 

att främja hälsa och underlätta det dagliga livet för individen (Flensner, 2014). Därmed ställs 

individens upplevelse av hälsa och behov i centrum (ibid.).  

 

Upplevelser av hälsa samt att uppleva sig själv som en hel människa innebär att personen 

känner respekt eller ödmjukhet för det egna livet och sig själv som en unik människa 

(Eriksson, 1995). Denna ödmjukhet i relation till den egna existensen är väsentlig i varje 

människas ansvarstagande för sin hälsa och dess utveckling (Dahlberg et al., 2003). Genom 

kroppen har människan tillgång till livet, det vill säga utan kropp ingen värld. Vilket betyder 

att varje kroppslig förändring medför en förändring av tillgången till världen och livet, på gott 

och ont (ibid.). Med ett livsvärldsperspektiv innebär hälsa ett tillstånd som rör hela 

människan med upplevelse av att vara i balans (Ekebergh, 2015). Dels handlar det om en 

känsla av inre balans och även en känsla av balans i relation till sina medmänniskor och livet 

i övrigt. Upplevelsen av hälsa samt av att vara i jämvikt varierar mellan individer och 

situationer. Hälsa har olik definition för olika personer och som kan ha olika karaktär i olika 

situationer, därav anses hälsa som mångdimensionellt. Hälsa är inte något konstant, utan 

relativ och speglar människans aktuella och totala livssituation (ibid.). 

 

En person måste alltid förstås i relation till det sammanhang som personen befinner sig i, och 

inte som en avskild beståndsdel (Wiklund, 2003). Personen påverkar och påverkas på så sätt 

av sin värld, där personen står i ett subjektivt förhållande till denne. Vår upplevelse är därför 

central för vår identitet samt att själsliga fenomen har en biologisk förankring (ibid.). 

Kroppen blir central inte bara för människans upplevelser utan också för identiteten. Genom 

våra sinnen, det vi med kroppen ser, hör och känner skapar vi oss en bild av oss själva och 

den värld vi lever i (Merleau-Ponty, 1997). Bariatrisk kirurgi har potential att ge en positivare 

känsla av individens kroppsuppfattning, eftersom viktnedgången går i linje med samhällets 

höga krav på kroppsidealet att vara smal (Jumbe, Hamlet & Meyrick, 2017). Det innebär 

också att om kroppen förändras, förändras människans upplevelse av sig själv och dennes 

tillgång till världen (Merleau-Ponty, 1997).  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva personers upplevelser i samband med en bariatrisk kirurgi. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Kristensson (2014) 

beskriver litteraturstudie som en uppbyggnad av vetenskaplig litteratur, där en strukturerad 

sökning gjorts efter litteratur inom det berörande forskningsområdet och som sedan kritiskt 

granskats och sammanställts (ibid). Den strategiska sökningen strävade efter både en hög 

sensitivitet och en hög specificitet för en relevant träfflista. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver den kvalitativa forskningsansatsen som ett förutsättningslöst förhållningssätt där 

forskaren försöker möta situationen som om den alltid vore ny. För att få en så fullständig 

bild som möjligt av situationen strävar forskaren efter en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden (ibid). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kan kvalitativ ansats 

användas då forskningen inriktas på förståelse om människans upplevelser, händelser, 

relationer och processer. Därav valdes kvalitativ ansats då studiens syfte var att belysa 

upplevelser.   

Datainsamling 

Datainsamlingen i litteraturstudien hade sitt ursprung i databaserna PubMed och Cinahl 

bestående av kvalitativa vetenskapliga artiklar. Enligt Willman et al. (2011) tillhandahåller 

databaserna PubMed och Cinahl vetenskapliga artiklar som omfattar bland annat omvårdnad 

och medicin (ibid.). Sökningen av relevanta tidskrifter/artiklar utfördes i form av sökord som 

därefter bildade sökblock. Karlsson (2017) beskriver sökord som det första steget i 

sökstrategin, ord som bäst beskriver det fenomen eller problem som ska undersökas (ibid.). 

Sökningar gjordes i PubMed och Cinahl utifrån fritextsökningar av ord samt ämnesord, med 

en specificitet samt sensitivitet för att enbart få med artiklar som var relevanta i anknytning 

till syftet. Karlsson (2017) beskriver en fritextsökning precis som det låter, ord som skrivs i 

sökrutan och som sedan söks i databaserna. För en mer bred och exakt sökning användes 

även så kallade ämnesord i sökfältet, som på så vis enbart söker på de ord som används för att 

beskriva innehållet i artikeln. De flesta databaser har sitt eget system av ämnesord. 

Ämnesregistret i de två valda databaserna visar enbart inte på det sökta ämnesordet utan ger 
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även förslag på andra användbara ord, så kallade synonymer (ibid.). Vid sökningen av 

ämnesorden bariatric surgery, life experience och life change events användes Cinahl 

Headings (CH) i Cinahl samt PubMed:s motsvarighet MeSH (Medical Subject Headings). 

Fritextsökningen omfattade följande sökord: bariatric surgery, weight loss surgery, patient 

expectations, Patient experiences och nurse i Cinalh och PubMed (bilaga 1). Bariatric 

surgery söktes som ett ämnesord men även som en fritextsökning i bådadera databaser. 

Sökningen kombinerades därefter med OR i syfte till en bred sökning inom området. 

 

En enskild sökning av de valda sökorden och ämnesordet gjordes i första hand och som 

därefter kombinerades i form av sökblock genom en boolesk sökteknik (bilaga 1). 

Blocksökning innebär att sökningen sker på respektive ord av det som ska undersöka, för att 

sedan kombinera dessa ord med hjälp av de booleska termerna AND, OR och NOT (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Östlundh (2012) beskriver boolesk 

sökteknik som en teknik med ändamål av fler sökord eller en begränsning inom ett visst 

ämnesområde. Tekniken används beroende på vilket samband de utvalda sökorden ska ha till 

varandra (ibid.). De booleska sökoperatorerna AND och OR användes i studien. Enligt 

Östlundh (2012) används AND då sökord kopplas samman till en söksträng där alla orden 

inkluderas och som därmed limiterar sökningen för ett mer preciserat sökresultat. Sök-

operatorn OR används där sökningen ger träffar på endera den ena söktermen, eller den 

andra. Vid en sökning på begrepp med tänkbara synonymer anses OR vara fördelaktig (ibid.). 

 

Utifrån primärkällorna från litteratursökningen av artiklarna, utfördes även en 

sekundärsökning bland liknande artiklar (similar articles) i databasen PubMed. Friberg 

(2012) beskriver sekundärsökning som en mycket effektiv metod som bör tillämpas vid all 

informationssökning, även kallat en kedje- respektive personsökning. På så vis tas intressant 

information tillvara i databaserna. Tillämpningen av sekundärsökningen anses som 

nödvändig för att få fram ett bra slutresultat (ibid.).  

Urval  

Sökningen av artiklarna gjordes utifrån inklusionskriterier med fokus på personers 

upplevelser i samband, det vill säga före och efter en bariatrisk kirurgi.  

Inklusionskriterierna för studien var kvalitativa vetenskapliga artiklar publicerade i 

databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och omfatta 

vuxna personer, män och kvinnor. Filtret All adult användes i Cinahl och 19+ years i 
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PubMed, men där båda sökalternativen klassificerade vuxna som 19 år och över. För ett 

aktuellt forskningsresultat skulle publikationen av artiklarna vara inom tidsramen 10 år, 

mellan åren 2008 och 2018. Artiklarna skulle även erhålla inklusionskriterierna vetenskaplig 

tidskrift (Peer Rewied), vara etiskt godkända av en etikkommitté samt erhålla hög kvalité 

efter kvalitetsgranskning. Peer Rewied innebär att en artikel granskats av personer med 

erfarenheter inom området före en publicering (Willman et al., 2011). Forsberg och 

Wengström (2008) menar på att värdet i en studie ökar då artikeln är etiskt godkänd av en 

etikkommitté.  

 

Av databassökningarna i PubMed och Cinahl lästes 247 artiklar på titelnivå, varav 68 lästes 

på abstraktsnivå. Av dessa 68 lästa abstract ansågs 25 artiklar vara tänkvärda i samband med 

studiens syfte och som därefter lästes individuellt på en fulltextnivå. Författarna diskuterade 

därefter innehållet i artiklarna gemensamt och dess relevans till syftet. Detta resulterade till 

12 kvarstående artiklar, då 13 stycken artiklar inte uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklar 

som exkluderades handlade om kostnadsfrågor från samhället, skönhetsoperationer av 

postoperativ överflödig hud, kroppskonturering, graviditet, primärvården, partners 

erfarenheter och diabetes. De 12 artiklar som slutligen valdes ut kvalitetsgranskades därefter 

enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU, 2014 ] (bilaga 2). 

Kvalitetsgranskning 

För en bedömning av artiklarnas kvalitet användes SBU:s granskningsmall av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik med fokus på patientupplevelser (bilaga 2). Friberg (2012) 

betonar att kvalitetsgranskning av forskningsartiklar kan ske på olika sätt. Utifrån en 

noggrann granskning med kvalitetskrav uppenbaras information om en mängd olika aspekter 

som är av relevans. Artiklarnas resultat är inte enbart av intresse, utan även 

tillvägagångssättet av resultatet, teoretiska utgångspunkter och så vidare (ibid.). Syftet med 

kvalitetsgranskningen var att säkerhetsställa att varje artikel höll en hög vetenskaplig kvalitet, 

och exkludera de som var av låg kvalitet. Detta utfördes utifrån granskningsmallens 

checklista innefattande: Syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Bockmarkeringarna i 

mallen bestod av svarsalternativen ja, nej, oklart eller ej tillämplig. Alternativet ”oklart” 

användes då uppgiften ej framgick från texten och ”ej tillämpligt” valdes då frågan inte var 

av relevans. Den totala bedömningen av studiekvalitén på de enskilda artiklarna utgick från 

hög, medelhög och låg. Uppfyllde frågeställningen ett ”ja” tilldelades en poäng per fråga. 

Artiklar varav låg kvalitet beräknades utifrån en poäng mellan 0–7, som medelhög mellan 8–
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14 poäng medan artiklar vars sammanlagda poäng hamnade mellan 15–21 bedömdes ha hög 

kvalitet (bilaga 2). Av de 12 artiklar som kvalitetsgranskades, exkluderades två artiklar då de 

hade en otydligt beskriven metod eller inte var etiskt godkända av en etikkommitté. 

Resterande tio artiklar ansågs vara av medelhög eller hög kvalité (bilaga 3). 

Dataanalys 

Ett induktivt förhållningssätt användes vid analysen av den insamlade datamassan från 

litteratursökningen. Enligt Henricson och Billult (2017) innebär det induktiva 

förhållningssättet att forskaren exempelvis utgår från urvalspopulationens levda erfarenheter 

av ett fenomen. Dessa levda erfarenheter sammanförs sedan till allmänna principer, som i sin 

tur tillsammans kan bilda en teori (ibid.). I studien användes Granheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys, som utfördes manifest med latenta inslag (ibid.). 

En innehållsanalys användes i syfte till att uppenbara det synliga, manifesta innehållet, men 

där även en innebörd i texter togs fram i tolkningen, det vill säga det latenta innehållet 

(Danielsson, 2017). Enligt Granheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt i 

innehållsanalys användes meningsenheter, koder, kategorier.  

 

Artiklarna lästes inledningsvis enskilt och därefter gemensamt ett flertal gånger för en 

djupare förståelse av innehållet. Innebörden av textmassan diskuterades gemensamt för en 

enhetlig tolkning. Meningar beträffande upplevelser från artiklarnas textmassa togs därefter 

fram och som sedan skrevs in i en gemensam tabell, så kallade meningsbärande enheter. En 

översättning från engelska till svenska gjordes för en ökad förståelse av innehållet samt 

underlätta den fortskridande analysen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

meningsenheter innefattande ett antal ord, meningar eller stycken med ett gemensamt 

budskap och som svarar på syftet (ibid.). De meningsbärande enheterna kondenserades för ett 

väsentligt innehåll från den avgränsade texten. På så vis blev det centrala i meningsenheterna 

framtaget ur texten där det mest väsentliga innehållet tillvaratogs. Efter kondenseringen 

skapades koder, så kallade etiketter bestående av ett ord eller några sammanhängande ord. 

Koder som bland annat framkom var upplevelser av: stigmatisering, fet självbild, socialt 

stöd, kostvanor, hälsa, respons av operation med mera. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver koden som ett textnära stöd för att förstå sammanhangen genom dess relation till 

texten. På så vis kan liknande koder grupperas och bilda underlag till kategoriseringen med 

kategorier, underkategorier samt eventuell tematisering (bilaga 4) (ibid.).  
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Etiska överväganden 

Inför det påbörjade arbetet av en litteraturstudie bör etiska överväganden göras. Riktlinjer 

från vetenskapsrådet inom forskning har getts ut i syfte för en god medicinsk forskning, där 

fusk och ohederlighet inte får förekomma. Beträffande presentation, urval och resultat bör 

etiska överväganden tas vid. Det är viktigt att valet av studier fått ett godkännande från en 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 

2016). Att värna om människors lika värde, integritet och självbestämmande beskrivs enligt 

Kjellström (2017) som essensen i forskningsetik vid examensarbete. Etisk reflektion krävs 

genomgående då etiska aspekter genomsyrar allt som görs inför och under genomförandet av 

det vetenskapliga arbetet (ibid.). I studien inkluderades enbart vetenskapliga artiklar från 

kvalitetsgranskningen med ett etiskt godkännande av en etikkommitté. Benämningen 

personer i studien användes i avsikt till att skydda individerna ytterligare, samt att undvika att 

de skadades eller sårades. Av de tio vetenskapliga artiklar som användes i studiens resultat 

bevarades personernas integritet. 

Resultat 

Analysen resulterade i kategorierna upplevelser av: omgivningens betydelse, 

livsstilsförändringar och identitet med tillhörande underkategorier samhällets betydelse, 

familj och närståendes betydelse, hälso- och sjukvårdens betydelse, självbild och 

självförtroende. Översikt av kategorierna presenteras i figur 1.  

 

Figur 1. Kategoriöversikt  
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Upplevelser av omgivningens betydelse 

Samhällets betydelse 

Många personer upplevde att de hade blivit stigmatiserade av samhället på grund av 

övervikten, med diskriminerade och negativa kommentarer (Graham, Hayes, Small, Mahawar 

& Ling, 2017; Homer, Tod, Thompson, Allmark & Goyder, 2016; Sharman et al., 2017; 

Owers, Halliday, Saradijan & Ackroyd, 2017). “När jag gick ut, kunde människor ropa 

taskiga saker åt mig, barn kunde göra narr av mig och jag var förtvivlad… detta fortsatte om 

och om igen” (Graham et al., 2017, s. 325). Personer upplevde sig ha blivit behandlade som 

“idioter” av samhället på grund av deras fetma (Sharman et al., 2017). De upplevde att andra 

människor dömde dem på grund av deras fetma (da Silva & da Costa Maia, 2012; Graham et 

al., 2017). Vidare upplevde de att människor stirrade och viskade om dem, där känslor av att 

känna sig onormal uppstod (da Silva & da Costa Maia, 2012).  

 
Personerna var förvånade över samhällets negativa reaktioner av bariatrisk kirurgi samt av 

den skuld och skam som många av dem upplevde kring fetman och 

viktminskningsoperationen (Owers et al., 2017). Eftersom en stigmatisering upplevts före 

operationen, uttrycktes en risk vid avslöjandet av den bariatriska kirurgin, där en rädsla och 

en oro fanns att återigen bli dömd. Detta kunde därmed leda till att personer som skulle 

genomföra en bariatrisk kirurgi inte valde att samtala om den genomförda operationen för 

andra människor (Graham et al., 2017; Sharman et al., 2017). Utifrån denna motvillighet av 

själva avslöjandet upplevdes även känslor av genans, exempelvis att det var den “enkla vägen 

ut” eller att det var den “fega vägen ut”, men där operationen beskrevs som allt annat än lätt. 

De upplevde en bristande förståelse från samhället kring svårigheterna med en viktminskning 

samt ett bibehållande före operationen (Sharman et al., 2017). En person hade fått ta del av 

negativa attityder, då den ekonomiska bördan hen skulle kosta samhället, att istället en diet 

skulle vara alternativet (Owers et al., 2017). Däremot upplevde vissa deltagare negativa 

konsekvenser av att delvis, eller inte alls berätta om operationen för andra just på grund av 

rädslan av att bli dömd. En person kände att det var onödigt att berätta för kollegorna om 

operationen då deras stöd ansågs vara utan betydelse (Sharman et al., 2017). En annan person 

hade gjorts till åtlöje av kollegorna på grund av fetman, vilket upplevdes som sårande 

(Graham et al., 2017).  
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Sociala vanor ändrades ofta på grund av begränsningar och förändringar i matvanorna där en 

rädsla fanns, av att människor skulle förstå att de genomfört en bariatrisk operation (Sharman 

et al., 2017). Efter operationen fanns fortfarande en oro över andras åsikter där personer 

beskrev sig som mer ängsliga och medvetna över utseendet än tidigare (Graham et al., 2017; 

Jones, Cleator & York, 2016).  

 
Däremot fanns det personer som hade upplevt positiva reaktioner och stöd efter operationen 

av andra (Aramburu Alegría & Larsen, 2017; Sharman et al., 2017). En uttryckte sig ha fått 

mer respekt efter viktminskningen till följd av operationen (Sharman et al., 2017). Detta 

resulterade till en stolthet över den framgång personerna haft med viktminskningen i följd av 

operationen, där de njöt av beröm från andra som inte hade sett dem sedan innan operationen 

(Jones et al., 2016).  

 

Sociala medier (exempelvis facebook) hade visat sig vara en viktig och inflytelserik källa av 

stöd för de som hade genomgått operationen. Därigenom kunde frågor som tidigare inte hade 

blivit besvarade eller som inte tagits upp bli svarade. Det som upplevdes som svårt att 

samtala med läkaren om, var lättare att samtala med andra om på sociala medier. Alla var inte 

medvetna om den utsträckning eller närvaro av stöd och information som fanns tillgänglig 

från personer som genomfört bariatrisk kirurgi, och som dedikerades till blivande personer 

som skulle genomföra ingreppet (Sharman et al., 2017). 

Familjen och närståendes betydelse 

Personerna beskrev att familjemedlemmar inte förstod deras situation som feta och där de 

tycktes döma eller klandra dem för fetman och de relaterade hälsoproblemen (Homer et al., 

2016). “Min familj och mina vänner säger alltid att jag måste gå ner i vikt” (da Silva & da 

Costa Maia, 2012, s. 17). Det fanns en oro över familjens och vänners reaktioner av de 

kroppsliga och personlighetsmässiga förändringarna (Homer et al., 2016). Det stöd som 

tidigare inte upplevts från närstående omvandlades till ett stöd, då en framgång av 

operationen påvisats (Sharman et al., 2017). “Till en början var det svårt då min partner inte 

var med på beslutet om att genomföra operationen” (Liu & Irwin, 2017, s. 3164). 

Det fanns skiljaktigheter gällandet avslöjandet av den genomförande operationen för 

närstående och det stöd som de upplevt och mottagit (Graham et al., 2017; Sharman et al., 

2017). Största delen av personerna ansåg att familjen hade haft en avgörande roll i samband 

med den bariatriska kirurgin (Faccio, Nardin & Cipolletta, 2016; Sharman et al., 2017). Vid 
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restaurangmåltider upplevdes ett utanförskap ofta av personer, där familjens och vänners stöd 

var av stor betydelse (Graham et al., 2017). Många upplevde att det stöd som visats från 

närstående var av stor vikt, samt att genomförandet inte hade varit möjligt utan familjens stöd 

(Sharman et al., 2017). Personerna upplevde både före och efter operationen att de viktigaste 

elementen var föräldrarna, syskon, partner, sig själv och den egna hälsan (Faccio et al., 2016). 

Många insåg inte hur pass mycket familjens, närståendes och även samhällets uppfattningar 

skulle påverka dem efter operationen eller hur mycket stöd som skulle komma att behövas 

(Owers et al., 2017).  

Hälso- och sjukvårdens betydelse 

För de som skulle genomgå operationen fanns där en oro över tillgängligheten av stöd (Owers 

et al., 2017). Då bristande förståelse från hälso- och sjukvården upplevdes, ledde detta till att 

personerna kände sig åsidosatta från det nätverk som de ansåg som sitt stöd (Homer et al., 

2016). För en lyckad bariatrisk kirurgi krävdes enligt personerna ett stöd, både psykiskt och 

socialt, men där personer upplevt att de inte fått tillräckligt med information gällande 

betydelsen av ett stöd (Owers et al., 2017). Under det första året efter att ha genomgått 

operationen indikeras ett högre behov av stöd, då de skulle lära sig att anpassa sig till de nya 

beteendeförändringarna (Sharman et al., 2017).  

 

Ett starkt stöd från det bariatriska teamet beskrevs av flera personer, både före och efter 

operationen (Liu & Irwin, 2017). Då stödet från hälso- och sjukvården avtog i takt med antal 

minskade möten, uppkom känslor av ångest och övergivenhet (Jones et al., 2016).  

“Det är lite skrämmande efter två års tid, då de säger att vi ses om ett år, och du måste lära 

dig att lita på dig själv och fatta besluten olika” (Liu & Irwin, 2017, s. 3165).  

 

Personerna såg fördelar i att ha en kontaktperson som bidrog med stöd, vara en källa av 

information samt att tillhandahålla stöd och engagera dem till ett hälsosamt livsstilsbeteende. 

För de som såg operationen som ett verktyg snarare än ett botemedel tycktes ta mer ansvar 

för den egna vården, för bidragandet till ett bättre resultat av operationen (Sharman et al., 

2017). Det egna ansvaret uttrycktes exempelvis av en person som även uttryckte en positiv 

respons av operationen: “Jag får mig själva att gå tillbaka regelbundet (till kirurgen) 

eftersom jag har haft problem med min operation och ser till att jag är så proaktiv som du är 

tillåten att vara” (Sharman et al., 2017, s. 40). Få personer som upplevt operationsrelaterade 

svårigheter exempelvis komplikationer, uppsökte inte vård. Däremot ansåg de att en mer 
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regelbunden uppföljning kunde ha varit till hjälp då de upplevt komplikationer (Sharman et 

al., 2017). “Jag upplevde processen som en god upplevelse… de vill verkligen se till att du är 

mentalt förberedd för vad som kan hända” (Liu & Irwin, 2017, s. 3163). 

 

Det uttrycktes ett behov av stöd kring utmaningarna gällande mat och dryck. Personer såg en 

fördel av att få stöd av dietist, gällande kunskap om de förändrade kostvanorna samt 

beteendeförändringen gentemot kosten. De som hade fått bristande stöd uttryckte ett 

missnöje, då ett behov av stöd fanns (Sharman et al., 2017). Då många personer beskrev 

operationen som ett fysiskt botemedel mot ett psykiskt problem, ansågs regelbunden tillgång 

av psykologiskt stöd minimera eller förhindra deras viktuppgång efter operationen (Jones et 

al., 2016). Psykologiskt stöd ansågs som en av de viktigaste men ofta bortsedda 

komponenterna i samband med den bariatriska kirurgin (Sharman et al., 2017). 

 

Medans vissa personer tycktes ha fått tillräckligt med information angående kirurgin, 

upplevde andra att där fanns luckor i informationen, exempelvis gällande den överflödiga 

huden, detaljer i proceduren, nödvändig kostförändring, komplikationer och utövande av 

riktlinjer (Owers et al., 2017; Sharman et al., 2017). Det som även inte diskuterats tillräckligt 

var sidoeffekterna, exempelvis malabsorption, förändringar av håret, tänder och naglar 

(Owers et al., 2017). Det fanns en önskan om en omfattande och tillgänglig information av 

operationen på längre sikt (Sharman et al., 2017). Personerna upplevde en fördel av att kunna 

ta del av information och erfarenheter av de som tidigare genomgått operationen, både före 

och efter ingreppet. Exempelvis beskrev en person att dotterns bariatriska operation varit till 

stor nytta då erfarenheterna varit till stor hjälp (ibid.). De som hade genomgått operationen 

var väldigt angelägna om att dela med sig om tips och råd till andra, som förberedde sig på 

operationen och de kommande nödvändiga livsstilsförändringarna efter operationen (Owers 

et al., 2017; Sharman et al., 2017). “Det skulle ha varit bra att få mer support när du behövde 

mer kunskap- om du hade kunnat ringa någon” (Sharman et al., 2017, s. 40). Personerna 

diskuterade om hur fördelaktigt det hade varit att gå ihop och dela erfarenheter (Sharman et 

al., 2017).  

Upplevelser av livsstilsförändringar 

Vikten beskrevs av personerna som en ständig kamp innan operationen (Graham et al., 2017). 

Operationen ansågs som den enda lösningen som tillvägagångssätt för en minskad vikt. 

Huvudmotivationen till operationen var kopplad till förändringen av deras fetma, med en 
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önskan om en förbättrad hälsa (Aramburu Alegría & Larsen, 2015, 2017; Faccio et al., 2016; 

Homer et al., 2016). “Jag vill inte vara smal, jag vill vara normal, jag vill vara hälsosam och 

det är allt jag vill vara. Jag vill inte ha några mirakel” (Homer et al., 2016, s. 6). Personerna 

upplevde att de hade provat alla slags dieter och metoder för att gå ner i vikt före operationen 

(da Silva & da Costa Maia, 2012; Faccio et al., 2016). En känsla av misslyckande uttrycktes 

över att inte självständigt åstadkomma en viktminskning (Faccio et al., 2016). Hälsan och 

utseendet beskrevs som en långvarig känsla av skam och genans på grund av fetman (Homer 

et al., 2016; Owers et al., 2017). 

 

... Runt omkring mig såg jag bara framgångsrika personer, medans jag 

alltid förblev där, stor och ensam …. Men om jag förlorade vikt? Då ja, 

skulle jag börja att leva! Allt skulle bli bättre! ... (Faccio et al., 2016, s. 

1717). 

 

Personer upplevde svårigheter kring genomförandet av fysisk aktivitet, på grund av fetman 

(Homer et al., 2016; Liu & Irwin, 2017). En konstant trötthet beskrevs av en person där 

aktiviteter med sonen till stor del uteslöts på grund av fetman, och de nödvändiga avbrotten i 

aktiviteterna (da Silva & da Costa Maia, 2012). Promenader resulterade i pustande och 

flämtande samt att en stor smärtpåverkan i kroppen beskrevs och även svårigheter av att gå ur 

sängen (Liu & Irwin, 2017). Fetman upplevdes som problematisk i vardagen i förmågan till 

att utföra dagliga sysslor såsom matlagning, städning och fysisk ansträngning (da Silva & da 

Costa Maia, 2012; Homer et al., 2016). 

 

Det (fetman) påverkar mitt liv på så sätt, att jag inte kan springa runt, jag 

kan inte gå långt. Jag måste göra något åt det, jag inser det, för jag vet 

att jag kommer hamna i en trälåda om jag inte gör något åt det (Homer et 

al., 2016, s. 5).  

 

Upplevelser av skam och genans kring deras dagliga aktiviteter beskrevs som långvarig kamp 

(Homer et al., 2016).  

 

För ett framgångsrikt resultat av operationen på lång sikt var alla personer införstådda att det 

krävdes förändringar i livsstilen (Homer et al., 2016; Liu & Irwin, 2017). De upplevde en 

positivism inför framtiden och över de nödvändiga förändringarna i deras liv. Det fanns även 
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en oro bland vissa personer i anknytning till situationer av de livsförändringarna som skulle 

utföras efter operationen (Graham et al., 2017). Personerna samtalade om att 

viktminskningen, den ökade rörligheten och hälsan skulle resultera till ett avlägsnande av de 

livs- och känslomässiga utmaningarna, och att de skulle få känna sig som en ”normal” person 

igen (Homer et al., 2016). En rädsla upplevdes av att bli avvisade operationen om de 

äventyrade eller inte ändrade sitt beteende och där ett engagemang och motivation krävdes 

(Homer et al., 2016; Liu & Irwin, 2017). 

 

Viktminskningen till följd av operationen upplevdes som en fantastisk upplevelse, där en 

positivism beskrevs (Graham et al., 2017; Jones et al., 2016). Däremot fanns det personer 

som inte upplevde operationen som framgångsrik, då viktminskningen medförde känslor av 

utsatthet och sårbarhet (Jones et al., 2016). Ett missnöje och en oro och skam upplevdes av 

den överflödiga huden efter viktminskningen till följd av operationen (Aramburu Alegría & 

Larsen, 2015, 2017; Liu & Irwin, 2017). 

 

Bland personerna som fortfarande hade kvarstående vikt att gå ner efter operationen, 

upplevdes en rädsla över att återgå till den vikt de hade före operationen (Jones et al., 2016). 

Svårigheter upplevdes gällande bibehållandet av viktminskningen efter operationen 

(Aramburu Alegria & Larsen, 2015; Jones et al., 2016). “Jag började att äta… Jag tyckte det 

var oerhört svårt att behålla viktminskningen” (Jones et al., 2016, s. 7). Några personer var 

oförberedda och omedvetna för den viktuppgång de upplevde efter operationen (Jones et al., 

2016). En frustration beskrevs då operationen valts på grund av dess effektivitet av en 

viktminskning, i tron på en förhindrad viktuppgång. Faktorer som bidrog till viktuppgången 

efter operationen var brist på specifika mål där en viktminskning hade uppnåtts samt en 

minskad motivation. Vid hanteringen av viktuppgången uppkom känslor av maktlöshet och 

okunnighet, där de kände sig rädda, hjälplösa och upprörda. Då viktökningen hade utvecklats 

till ett signifikant problem, vägrade personerna ta ansvar för problemet, där de skyllde på 

andra (ibid.). 

 

Personerna upplevde svårigheter med kosten och matintaget efter operationen (da Silva & da 

Costa Maia, 2012; Graham et al., 2017; Jones et al., 2016; Liu & Irwin, 2017; Owers et al., 

2017; Owers et al., 2017). De upplevde utmaningar gällande vad som kunde ätas, 

portionsstorlekar och vilka slags livsmedel som magen klarade av. Personerna uttryckte en 

bristande kunskap gällande nutrition och vad som var relevant samt viktigt att äta (Graham et 
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al., 2017; Liu & Irwin, 2017; Sharman et al., 2017). “Om du bara går på en diet tänker du åh 

vi går ut och äter imorgon, åh jag tar en paus. Men efter det att du haft operationen finns där 

inga pauser att ta” (Homer et al., 2016, s. 6). Det beskrevs som ologisk, att ena dagen kunna 

äta, och sedan nästa dag inte var möjligt (Sharman et al., 2017). Första året efter operationen 

ansågs som en lärande process, av vad som var möjligt eller inte möjligt att äta (Liu & Irwin, 

2017). 

 

Personerna delade med sig av sina historier kring bakgrunden till fetmatillståndet, där 

komplexa relationer till mat beskrevs (exempelvis matberoende), vilka inte alltid förändrades 

efter operationen även om en viktminskning skett (Sharman et al., 2017). Trots att det inte var 

fysiskt möjligt att äta, beskrevs en kamp i huvudet, då personerna fortfarande ville äta 

(Graham et al., 2017: Sharman et al., 2017). Att hantera matspärrarna beskrevs som 

stressfulla med ett ständigt uppmärksammande av matintaget (da Silva & da Costa Maia, 

2012; Sharman et al., 2017). 

 
Tanken är massiv. jag grät i en månad efter min lap-band för att jag inte 

kunde äta. Och jag var deprimerad, likt fullt ut deprimerad för att jag inte 

kunde äta vad jag ville äta eftersom att jag är beroende av mat…och jag 

förväntade mig inte den reaktionen att inte vara kapabel till att äta mat. 

Det var häpnadsväckande för mig, en riktig ögonöppnare. Och sedan i en 

månad, var jag som ´jag är verkligen beroende av mat. Jag har verkligen 

ett problem´ (Sharman et al., 2017, s. 39). 

 

Den komfort som maten tidigare hade förgyllt, hade i enstaka fall ersatts med andra olika 

typer av beroende, exempelvis alkohol, träning, sex med mera (Sharman et al., 2017). 

 

Att äta ute upplevdes som en signifikant del av livsstilen före operationen för många, men 

som upplevdes som problematiskt efter operationen (Owers et al., 2017; Sharman et al., 

2017). Att gå ut och äta förändrades efter operationen, i form av annorlunda matval och 

portionsstorlekar (Graham et al., 2017; Liu & Irwin, 2017; Owers et al., 2017; Sharman et al., 

2017). En ovisshet över vad som kunde ätas beskrevs, där förrätten numera var huvudrätten 

på grund av den minskade magsäcken (Owers et al., 2017; Sharman et al., 2017).  
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Efter operationen uttrycktes en tydlig förbättring i den fysiska aktiviteten (Aramburu Alegría 

& Larsen, 2017; da Silva & da Costa Maia, 2012). En större lätthet och förtroende beskrevs 

bland personerna gällande aktiviteter som krävde kroppsrörelse och uthållighet (Aramburu 

Alegría & Larsen, 2017). En tacksamhet uttrycktes över den ökade energin, rörligheten och 

den nya förmågan att kunna delta i familjeaktiviteter (Liu & Irwin, 2017). “Vi (min partner 

och jag) kan göra mer tillsammans, vi kan vara mer aktiva, och jag kan leka med min dotter 

på lekplatsen vilket jag inte kunde göra tidigare” (Liu & Irwin, 2017, s. 3161).  

 
Efter operationen upplevdes eufori av befrielse (Jones et al., 2016). Personerna såg 

viktminskningsoperationen som livsförändrande där de hade en positiv inställning till det nya 

livet (Aramburu Alegría & Larsen, 2015, 2017; Graham et al., 2017; Homer et al., 2016; Liu 

& Irwin, 2017; Sharman et al., 2017). De rekommenderade bariatrisk kirurgi till andra 

(Graham et al., 2017). “Gör det, utan att tvivla. Jag menar det beror på vad du vill ha, det är 

inte en skönhetsoperation och du är med i det långa loppet, men det är livsförändrande, 

verkligen” (Graham et al., 2017, s. 332). Det framgick även en ånger över att inte ha 

genomfört operationen tidigare (Liu & Irwin, 2017). Det beskrevs en känsla av att de skulle 

ha dött om de inte genomfört operationen (Homer et al., 2016; Liu & Irwin, 2017). 

Operationen ledde till att fetmarelaterade sjukdomar förbättrades eller försvann helt, där en 

minskning i medicineringen skedde. Efter operationen beskrevs en förbättring av bland annat 

diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol (Liu & Irwin, 2017).  

 

Många förväntade sig att den bariatriska kirurgin magiskt skulle förändra deras liv efter 

operationen (Faccio et al., 2016). Personer beskrev en besvikelse då förväntningarna inte 

förverkligats (Sharman et al., 2017). Bland de personer som inte upplevde operationen som 

lyckad, beskrevs en stor frustration. De stora uppoffringarna och svårigheterna av 

konsekvenserna från operationen beskrevs då inget resultat påvisats (da Silva & da Costa 

Maia, 2012; Faccio et al., 2016).  

Identitet 

Självbilden 

Personerna upplevde sig själva som feta trots en viktminskning efter operationen (Aramburu 

Alegría & Larsen, 2015, 2017; Faccio et al., 2016; Liu & Irwin, 2017; Sharman et al., 2017). 

“Jag känner mig fet. Det är den jag är. En fet person i en smal kropp” (Aramburu Alegría & 

Larsen, 2015, s. 141). När personerna såg sig själva i spegeln såg de fortfarande en fet person 
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(Aramburu Alegría & Larsen, 2017; Liu & Irwin, 2017). De upplevde psykologiskt att de var 

feta, trots en normalvikt Aramburu Alegría & Larsen, 2015, 2017; Jones et al., 2016; 

Sharman et al., 2017). “Jag gillar faktiskt att se mig själv på bilder för första gången 

någonsin” (Aramburu Alegría & Larsen, 2015, s. 140). Förberedelserna innan operationen 

ansågs som otillräckliga då det fanns svårigheter i anpassningen till den nya självbilden av 

den nya kroppen (Faccio et al., 2016).  

 

“Det var svårt, att se så många förändringar och så snabbt, är något grymt .... jag 

förväntade mig inte att förändringen var så plötslig .... det var alldeles för fort …. jag trodde 

att det skulle vara enklare ...” (Faccio et al., 2016, s. 1717). Ett år efter det att operationen 

genomförts uttalade några personer att de äntligen kunde vara sig själva, att de kunde gå ut 

och så vidare (Faccio et al., 2016).  

 

En skillnad i anpassningen av den förändrade kroppen beskrevs av flera personer, där den 

psykiska anpassningen inte skedde i samma takt (Faccio et al., 2016; Liu & Irwin, 2017). “ … 

Efter att du förlorat så mycket vikt, känner du inte igen dig själv … ” (Liu & Irwin, 2017, s. ). 

Det framkom att sinnet tog längre tid att komma ikapp gentemot den fysiska kroppsbilden 

och den kroppsliga förändringen (Aramburu Alegría & Larsen, 2015; Faccio et al., 2016; Liu 

& Irwin, 2017). Några personer beskrev svårigheter att vänja sig vid identifieringen med 

deras förändrade mindre kropp, och behovet av psykologiskt stöd i anpassningen av deras nya 

kroppsbild (Liu & Irwin, 2017). 

 

Komplimangerna som erhölls från andra bidrog till känslor av skam och skuld då operationen 

var anledningen till viktminskningen (Graham et al., 2017; Owers et al., 2017). “Jag kände 

att det var operationen, inte jag som gjorde att jag minskade i vikt och jag kände skuld” 

(Graham et al., 2017, s. 331). Personer upplevde operationen som ett fysiskt botemedel mot 

ett psykiskt problem (Jones et al., 2016). 

Självförtroende 

Före operationen upplevdes fetman som ett hinder i självförtroendet (da Silva & da Costa 

Maia, 2012; Faccio et al., 2016; Jones et al., 2016). Det fanns stora förväntningar på att 

operationen skulle leda till ökat självförtroende, motivation och framförallt ökad livslust 

(Homer et al., 2016). Operationen ledde till att många personer upplevde ett ökat 

självförtroende till följd av viktminskningen (Aramburu Alegría & Larsen, 2015, 2017; Liu & 
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Irwin, 2017). “Definitivt en självkänsla booster, 100%. Jag hade inget tidigare och mitt 

självförtroende och min självkänsla var väldigt låg” (Liu & Irwin, 2017, s. 3164). De 

upplevde även att de blivit mer sociala nu än innan (Aramburu Alegría & Larsen, 2015; Jones 

et al., 2016; Liu & Irwin, 2017). “Jag är mycket mer självsäker och social nu” (Aramburu 

Alegría & Larsen, 2015, s. 140). Personerna uppgav att de var mer socialt integrerade och 

normaliserade inom samhället då deras vikt inte längre utmärkte dom (Jones et al., 2016).  

Personer upplevde en ökning av intimiteten i deras sexuella relationer efter operationen, där 

ett ökat självförtroende och en ökad tillfredsställelse beskrevs. Däremot fanns det även de 

som inte upplevde någon förändring av intimiteten. Den överflödiga huden ansågs som ett 

hinder för ett förbättrat eller mer tillfredsställande sexliv (Aramburu Alegría & Larsen, 2017).  

 

Trots svårigheter att anpassa sig till livet efter den bariatriska kirurgin ångrade inte 

majoriteten av personerna att de hade genomgått operationen. Personerna upplevde en ökad 

livskvalité tack vare viktminskningsoperationen (Aramburu Alegría & Larsen, 2015; Graham 

et al., 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ metod, vilket ansågs som 

relevant då syftet var att beskriva personers levda erfarenheter (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Det induktiva förhållningssättet innebar att författarna tillämpade ett så 

förutsättningslöst sökande som möjligt i artiklarnas textmassa, gällande upplevelser av 

fenomenet, utan ett förutbestämt antagande (Henricsson & Billhult, 2017). Valet av metoden 

i den föreliggande studien baserades på en informationsrik beskrivning av fenomenet utifrån 

ett större antal individer, det vill säga en större population, därav uteslöts patografier. Enligt 

Segesten (2012) innefattar endast patografier en enskild persons upplevelser. En empirisk 

studie var inledningsvis påtänkt av författarna men som sedan uteslöts då det enbart fanns 

möjlighet till att intervjua sjuksköterskestudenter i kandidatuppsatsen på Blekinge Tekniska 

Högskola. Eftersom syftet med studien var att beskriva personers upplevelser i samband med 

en bariatrisk kirurgi ansågs metoden som ogenomförbar. Olsson och Sörensen (2011) menar 

på att examensarbete ofta styrs mot litteraturstudier i avseende av att inte störa verksamheten 

i hälso- och sjukvården. Däremot grundades resultatet i föreliggande studie på empiriska 

studier av kvalitativ design, men där Henricson och Billhult (2017) menar på att resultatet i 
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respektive artikel kan ha påverkats beroende på bearbetning av data, transkriberingen och 

därmed tolkningen av intervjuerna (ibid.). 

 

Databaserna PubMed och Cinahl användes vid datainsamlingen för att finna adekvat litteratur 

vilket ansågs som relevant då de enligt Willman et al. (2011) innehåller en stor mängd 

forskning bland annat inom medicin och omvårdnad. Vidare menar Willman et al. (2011) att 

sökningen av artiklar från mer än en databas är fördelaktigt då det ger en mer övergripande 

och omfattande återspegling av studiens frågeställning (ibid.). Författarna valde att inte 

inkludera ytterligare databaser då sökningen från PubMed och Cinahl resulterade i artiklar av 

hög kvalité och som besvarade studiens syfte.  

 

Vidare menar Willman et al. (2011) att sökstrategier skiljer sig åt utefter frågeställningar där 

en hög specificitet och sensitivitet bör tas vid. På så vis sker en strukturerad sökning inom 

området utifrån sökordens relevans och mängd (ibid.). Författarna i föreliggande studie 

gjorde en strukturerad sökning med en målsättning av att få med alla relevanta studier i 

träfflistan och samtidigt få så icke relevanta studier som möjligt. Utifrån en sökning med hög 

sensitivitet gavs det många träffar då det innefattar en bred sökning, vilket inte ansågs som 

optimalt på grund av dess tidskrävande granskning av träfflista. I sökningarna med hög 

specificitet framkom träffar av relevans i relation till syftet, men med en medförande risk att 

missa relevanta och intressanta studier. Därav kombinerades både hög sensitivitet och 

specificitet då författarna strävade efter att få med alla relevanta träffar inom områdets 

gränser, vilket åstadkoms genom användningen av olika sökstrategier för ett trovärdigt 

resultat. Detta bidrog till att de booleska sökoperatorerna AND och OR samt även 

fritextsökningar och ämnesord valdes i syfte till att smala av eller bredda sökningen. Willman 

et al. (2016) betonar att endast en sökterm vid sökningar av vetenskapliga artiklar inte är 

tillräckligt (ibid.). Förslagsvis användes bariatric surgery OR weight loss surgery för en hög 

sensitivitet och som därefter kombinerades med AND patient experiences för en hög 

specificitet. De tillämpade sökstrategierna påvisade flera relevanta artiklar som sedan kunde 

inkluderas till studien. Några av artiklarna återkom i de olika sökningarna, vilket kan tyda på 

att sökorden, synonymerna, kombinationerna och databaserna var väsentliga för studiens 

syfte, vilket redovisas i databassökningarna (bilaga 1).  

 

Vid sökningen av orden i databasen användes singular och plural ordsökning, såsom patient 

experience(s). Östlundh (2012) menar på att sökningen av ord i databasen bör göras utifrån 
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ordets olika böjningsformer för att möjliggöra ett flertal antal träffar då sökordens 

böjningsform automatiskt inte söks upp (ibid.). Efter ett övervägande författare emellan samt 

efter att ha pratat med personer inom kunskapsfältet av artikelsökning, valdes trunkering att 

bortses. Östlundh (2012) beskriver att trunkering används i syfte att bevara ordstammen av 

ordet och som därefter avslutas med ett trunkeringstecken, vanligtvis en asterisk (*). På så vis 

talar man om för databasen att ordstammen ligger i intresse och fokus. Vidare menar 

Östlundh (2012) att förkortningar på ord kan ställa till förvirring i databasen (ibid.). En 

trunkering på förslagsvis Patient experience* resulterade till en irrelevant och ett smalare 

utbud av mängden artiklar i träfflistan. Detta valdes att inte presenteras i bilagan av 

databassökningen då det inledningsvist söktes i studien, vilket därmed ansågs som grundlöst 

av författarna då det exkluderats.  

 

Utifrån de påvisade artiklarna från primärsökningens träfflista i PubMed gjordes även en 

sekundärsökning i en relevant artikel med hjälp av verktyget similar articles. vilket bidrog till 

ytterligare en väsentlig artikel. Artikeln dök inte upp i primärsökningens träfflista då studiens 

inklusionskriterier av urvalet omfattade vuxna personer, 18 år och äldre. I föreliggande studie 

begränsades sökningen med inklusionskriterier vuxna personer 19 år och äldre. Trots detta 

valdes artikeln med i studien då den yngsta deltagaren påvisades vara 36 år. Eftersom artikeln 

tillhandahöll relevanta fynd som svarade på studiens syfte och som även kvalitetsgranskades 

som hög användes denna artikel i resultatet. Artikeln framgick bland annat i sökning nummer 

19, (bilaga 1) i databasen PubMed, under högerrubriken titles with your search terms, 

nummer två. Att artikeln även påvisades via similar article vid ett flertal lästa abstract 

styrktes dess relevans. 

 

Inklusionskriterier används i syfte till att öka studiens kvalitet och trovärdighet (Henricson, 

2017). Inklusionskriterierna i föreliggande litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2008–2018, då Kristensson (2014) belyser att en litteraturstudie bör 

grundas på aktuell forskning. Därav ansågs den begränsade publiceringstidpunkten som 

relevant då författarna strävade efter en aktuell forskning. 

Nackdelen med den begränsade publiceringstidpunkten var att den möjligtvis skulle kunnat 

ha påverkat resultatet, däremot menar Näslund (2011) att de bariatriska kirurgimetoderna 

ändrats med tiden (ibid.). Personernas upplevelser hade på så vis kunnat se annorlunda ut 

utifrån tidigare bariatriska kirurgimetoder, vilket inte hade påvisat ett aktuellt och relevant 

forskningsresultat. Ytterligare inklusionskriterier i studien var att de vetenskapliga artiklarna 
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skulle vara författade på engelska då dels språket behärskas av båda författare samt att det 

gav en ökad kvantitet av artiklar i liknelse med artiklar författade på svenska. Olsson och 

Sörensen (2011) betonar även engelska som vetenskapens språk. Willman et al. (2011) 

rekommenderar att forskargruppen bör begränsa sig till de språk som behärskas av samtliga 

författare (ibid.). Författarnas engelskkunskaper upplevdes som tillräckliga för att kunna 

skapa sig en god förståelse av artiklarnas innehåll. Ett fåtal slanguttryck i intervjustudierna 

framgick däremot vilket delvis försvårade översättningen men som inte ansågs påverka den 

omfattande innebörden av textmassan. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien 

kom från Storbritannien, Portugal, Italien, Amerika (USA), Canada och Australien, vilket 

resulterade till upplevelser från flera olika delar av världen. Willman et al. (2011) menar på 

att trovärdigheten i studien ökar då flera länder inkluderats (ibid.). Resultaten i studierna 

antydde inte på skillnader beroende på personernas ursprung. Artiklarna omfattade både 

kvinnor och män då bariatrisk kirurgi sannolikt upplevs likvärdigt av båda könen. En 

begränsning av åldersspann användes då bariatrisk kirurgi vanligtvis genomförs på vuxna 

samt att pediatrik inte är anses som relevant för allmänsjuksköterskor. Exkluderingen av 

studier med deltagare under 18 år ansågs som relevant då åldersgränsen för genomförandet av 

bariatrisk kirurgi i de flesta landsting i Sverige är 18 år (Wirén, 2017).  

 

Kvalitetsgranskning utfördes utifrån SBU:s granskningsmall (2014) av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik. Genom att använda granskningsmallar kan en systematisk och kritisk 

granskning av studiers kvalité ske (Kristensson, 2014). Inledningsvis granskade författarna 

artiklarna individuellt för att sedan jämföra granskningen och diskutera eventuella olikheter i 

bedömningen, vilket styrker tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). Vidare anser 

Kristensson (2014) att alla författare till studien gemensamt behöver ta ställning till huruvida 

kvalitén av en artikel ska bedömas, vilka gränser av kriterier och poäng som sätts samt vilken 

kvalitet en artikel bör inneha för att anses som acceptabel för inkluderingen i studiens 

resultat. Av de 12 artiklar som granskade exkluderas två artiklar då de ansågs vara av låg 

kvalité och författarna till studien hade beslutat att enbart inkludera artiklar med högkvalitet 

respektive medelhög kvalité. Tio stycken artiklar bedömdes ha hög kvalité och två artiklar 

bedömdes som medelhöga. De två medelhöga artiklarna inkluderades i studien då de svarade 

bra till syftet.  

 

Till föreliggande studie användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys, en innehållsanalys innebär att det görs en analys av en texts innehåll 
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(Kristensson 2014). Graneheim och Lundmans (2008) menar att innehållsanalys används i 

syfte till att bearbeta stora textmängder. Författarna till studien strävade efter att göra en 

manifest innehållsanalys, dock enligt Graneheim och Lundman (2004) sker det alltid en viss 

tolkning i allt som görs. Detta härledde till att innehållsanalysen genomfördes manifest med 

latenta inslag. I föreliggande studie användes tio vetenskapliga artiklar till innehållsanalysen. 

De vetenskapliga artiklarna lästes inledningsvis enskilt och meningsenheter ströks under och 

plockades ut individuellt, vilket Willman et al., (2011) ökar trovärdigheten då fler personer 

granskat och diskuterat tolkningar. För att säkerställa att viktigt innehåll ur texten inte fallit 

bort diskuterades de sammanställda meningsenheterna och en jämförelse av 

meningsenheterna gjordes. De gemensamt utvalda meningsenheterna från textmassan 

resulterade i 284 meningsenheter, som skrevs därefter in i en gemensam (bilaga 4).  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser i samband med bariatrisk kirurgi. I 

resultatet framkom kategorierna omgivningens betydelse, identitet och livsstilsförändringar 

med tillhörande underkategorier samhällets betydelse, familj och närståendes betydelse, 

hälso- och sjukvårdens betydelse, självbild och självförtroende. 

 

Resultatet påvisade att personer upplevde ett slags utanförskap av samhället, där de beskrev 

sig själva som stigmatiserade, utmärkta på grund av övervikten. Detta styrks i Groven och 

Engelsrud (2016) studie där personerna regelbundet upplevde kritiska blickar och 

kommentarer från andra, vilket fick dem att känna sig objektifierade för sina ”feta kroppar”.  

Vardagssysslor som de flesta människor tar för givet som förslagsvis handla mat eller kläder, 

framkallade en åtskillig ångest bland personerna (ibid.). Personerna beskrev en mobbning av 

omgivningen där människor viskade och stirrade vilket medförde att personerna kände sig 

onormala. I Lewis et al. (2011) studie beskrevs ett direkt stigma från interaktioner med 

främlingar i form av verbala kränkningar. Dessa erfarenheter av stigmatisering från 

omgivningen, utifrån beteenden och attityder, medför att många personer upplever sig som 

annorlunda, avvikande och isolerade (ibid.). I detta sammanhang påverkas personerna av sin 

värld genom kroppen, där en bild av dem själva skapas utifrån det som hörs eller syns 

(Wiklund, 2003). Personernas upplevda stigmatisering före operationen medförde känslor av 

rädsla och oro med en risk av att återigen bli dömd vid avslöjandet av operationen. Resultatet 

styrks enligt Rose, Pories, Roberson och Neil (2018) studie där vissa personer berättade om 

genomförandet av operationen för ett begränsat antal människor för att undvika negativa 
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attityder eller kommentarer. De flesta personerna beskrev sig ha hört kommentarer eller 

uttryck gällande den bariatriska operationen, att det var den ”enkla vägen ut” från andra 

människor (ibid.).  

 

I resultatet framkom en variation av stöd från familjen, närstående och hälso- och sjukvården. 

Största delen av personerna upplevde att dessa element haft en avgörande och betydande roll 

i samband med den bariatriska kirurgin. Den bariatriska kirurgin upplevdes som lyckad för de 

personer som upplevt ett stöd, psykiskt och social. Detta styrks av Liebl, Barnason, Hudson 

(2016) som menar på tillgången av ett gott stöd från familjen och hälso- och sjukvården var 

av betydelse, vilket resulterade i deltagarnas framgång av operationen. Det framkom däremot 

att personerna stött på minst en negativ individ som ej varit stödjande under resans gång. De 

individer som inte visade sitt stöd försökte förhindra personen från att genomgå operationen 

eller senare förhindra upprätthållandet av viktminskningen (ibid.).  

 

Innan operationen upplevde personerna svårigheter i vardagen på grund av fetman, så som 

förmågan att utföra dagliga sysslor resulterade i en stor trötthet och smärtpåverkan. Enligt 

Bengtsson (2005) kan livsvärldsperspektivet påverka vardagslivet vid sjukdom, detta 

förtydligas av individers upplevelse av kropp, tid och rum i relation till en sjukdom (ibid.). 

Efter operationen upplevde personerna en tydlig förbättring i den fysiska aktiviteten och en 

tacksamhet uttrycktes över den ökade energin, rörligheten och den nya förmågan att kunna 

delta i familjeaktiviteter. Detta kan styrkas i flera studier där personerna uppgav att 

operationen resulterade i att personerna hade ökad energi, ökad rörlighet och ett mer aktivt liv 

(Liebl, Barnason, Hudson, 2016; Lier, Aastrom, Rørtveit ,2016; Natvik, Gjengedal, 

Råheim,2013; Ogden, Clementi, & Aylwin, 2006). Den bariatriska kirurgin ansågs som 

livsförändrande och bidrog till ökad livskvalité, där personerna var mycket positiva till deras 

nya liv. Ett fåtal personer beskrev en besvikelse efter operationen då de förväntade att 

kirurgin skulle förändra deras liv. Önskan om en förbättrad hälsa efter operationen 

resulterade till upplevelser av misslyckande. Enligt Ekebergh (2015) definieras hälsa olika för 

olika personer och upplevelsen av hälsa kan ha olika karaktär i olika situationer, därav anses 

hälsa som mångdimensionellt. Hälsa är inte något konstant, utan relativt och speglar 

människans aktuella och totala livssituation (ibid.). Enligt Liebl, Barnason, Hudson (2016); 

Natvik, Gjengedal, Råheim,(2013); Ogden, Clementi, & Aylwin, (2006); upplevde personer 

att de hade fått en ny chans i livet till följd av viktminskningen, då de nu kunde utföra 

aktiviteter de tidigare inte klarat av. Vidare framkom det i studien av Ogden, Clementi, & 
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Aylwin, (2006) att personerna uppgav att viktminskningen till följd av operationen ledde till 

ökat självförtroende, självkänsla, energi och aktiv förmåga, vilket bidrog till en förbättrad 

livskvalité.  

 

I föreliggande studie framkom det att personerna upplever att de fortfarande känner sig feta 

trots en viktminskning efter operationen. Även vid en normalvikt upplevde personerna 

psykologiskt att de fortfarande var feta. Flera personer upplevde att de preoperativa 

förberedelserna som otillräckliga, där de upplevt svårigheter i anpassningen till den nya 

kroppen. Den psykiska anpassningen beskrevs i mindre takt i samband med den fysiska 

förändringen. I Liebl, Barnason, Hudson, 2016; Natvik, Gjengedal, Råheim, (2013) studier, 

påvisas det att personer fortfarande identifierade sig som feta efter operationen. Övergången 

från att förstå den stora kroppen till den nya förändrade kroppen orsakade en sårbarhet för 

kommentarer och blickar från andra. Personernas tidigare övervikt beskrevs ha varit en 

barriär men också en sköld mot världen (Natvik, Gjengedal, Råheim, 2013). För många 

personer var kroppsförändringen en pågående process och många beskrev att de fortfarande 

försökte komma till rätta med förändringarna (Ogden, clementi & Aylwin, 2006). Resultatet 

visade även att många personer upplevde ett ökat självförtroende till följd av 

viktminskningen från operationen. Detta styrks även i ett flertal studier där personer upplevde 

förbättringar i självkänslan och självförtroendet (Liebl, Barnason, Hudson, 2016; Natvik, 

Gjengedal, Råheim, 2013; Ogden, Clementi & Aylwin, 2006). Alla deltagare som hade gått 

ner i vikt beskrev hur deras självförtroende hade vuxit och hur de nu kände sig mycket mer 

positiva om sig själva (Ogden, Clementi & Aylwin, 2006). Återhämtningen av identiteten 

beskrevs som en nyfödelse av personerna som relaterade till ett nytt påbörjande liv efter att 

ha blivit opererade, vilket beskrevs som mycket tillfredsställande (Magdaleno, Chaim & 

Turato, 2010). Möjligheten av att återuppbygga sin identitet är den viktigaste faktorn i 

återhämtningen av självkänslan (ibid.). Enligt livsvärldsperspektivet har människan till gång 

till livet genom kroppen, utan kropp ingen värld. När det sker en kroppslig förändring ändras 

även personens livsvärld. (Dahlberg et al., 2003). Genom våra sinnen skapar vi oss en bild av 

oss själva, det vi ser, hör, känner och den värld vi lever i. När kroppen genomgår en 

förändring, förändras människans upplevelse av sig själv då kroppen är central för våra 

upplevelser och identiteten. (Merleau-Ponty ,1997). 

 

Personerna upplevde svårigheter med kosten och anpassningen till matintaget efter 

operationen. De svårigheter som upplevdes var vilken kost som kunde intas samt vilka 
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näringsämnen som var viktiga att äta och hur stora portioner magen klarade av. Detta belyses 

i flera studier av Lier, Aastrom, Rørtveit (2016); Natvik, Gjengedal, Råheim, (2013); Ogden, 

Clementi, & Aylwin, (2006) där personerna uppgav att operationen ledde till stora 

förändringar i deras relation till mat, förändringen av kost, samt anpassning i ätbeteende och 

mängden mat som kunde intas (ibid.). Det framkom att maten hade varit en tröst, men när den 

inte längre fanns kvar hade den ersatts av andra olika typer av beroende exempelvis alkohol, 

träning, sex med mera. Vilket styrks i studien av Liebl, Barnason, Hudson (2016) där 

personerna diskuterade kring sin relation till maten, flera personer uppgav att de var beroende 

av mat. Personer uppgav även att de gick igenom faser av olika sorters beroende för att fylla 

tomrummet som maten lämnat. Detta styrks även i en studie av Natvik, Gjengedal, Råheim 

(2013) där de förändrade matvanorna orsakade känslor av förlust och tomhet. 

 

Personerna upplevde att operationen hade resulterat till ett mer socialt liv. I Glinsky, Wetzler 

och Goodman (2001) studie beskrevs operationen som ett alternativ till att starta om 

processen av ett aktivt socialt liv. Efter operationen beskrevs den första källan av lättnad 

komma från en stark känsla av acceptans och social återinsättning (Magdaleno, Chaim & 

Turato, 2010). Personerna upplevde att de nu var en del av en värld som de tidigare inte varit 

en del av, vilket framkallade känslor av äkta lycka (ibid.). Upplevelser av acceptans och 

social återkomst anses som en motiverande faktor för upprätthållandet vid utmaningen av 

viktminskning efter operationen (Magdaleno, Chaim & Turato, 2010). Den sociala 

diskriminering kan innebära en riskfaktor som kan leda till att motivationen för en fortsatt 

viktminskningsprocess förloras. En återhämtning av självkänsla och personlig identitet är en 

förbättringsfaktor för livskvaliteten och psykiska symtom (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde en oro över tillgången till stöd av hälso-och 

sjukvården i samband med den bariatriska kirurgin. För personerna som hade upplevt ett 

bristande stöd och en förståelse från hälso- och sjukvården, uttryckets ett missnöje samt att de 

kände sig försummade från det nätverk som de ansågs som sitt stöd. Många personer 

upplevde även att information om ingreppet var otillräckligt, eller att det fanns luckor i 

informationen. Enligt Neil och Roberson (2015) saknar svårt överviktiga personer ofta 

respekt från samhället som helhet, bland annat från vårdpersonal. Sjuksköterskor bör vara 

medvetna om att personer med övervikt eller fetma ofta får ta del av stigmatisering, negativa 

attityder och uppfattningar. Sådan medvetenhet kan få sjuksköterskor att utforska deras egna 

känslor i syfte till att försäkra att överviktiga personer får vård av kvalité, fri från fördomar 
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eller förutfattade meningar (ibid). Enligt Mold och Forbes (2013) är fetma och övervikt ett 

stigmatiserat tillstånd som påverkar förhållandet mellan vårdgivare och patienter negativt. I 

(Poon & Tarrant, 2009): (Brown, 2006) Studier påvisas att en del sjuksköterskor har negativa 

uppfattningar och attityder gentemot personer med övervikt och fetma, vilket beskrivs som 

oroandeväckande. Vidare menar Phelan et al., (2015) att dessa personliga och miljömässiga 

signaler från hälso- och sjukvården kan hindra och förmedla att personer med fetma inte 

välkomnas, eller genom beteenden sänka kvaliteten på kommunikationen i mötet med 

personerna (ibid.).  

 

För ett gemensamt förhållningssätt av världens sjuksköterskor, oberoende av lagar anses 

International Council of Nurses (ICN), etiska kod för sjuksköterskor vara en slags vägledning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande, anses som sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. All 

omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina 

bedömningar och beslut. Respekt för mänskliga rättigheter ligger i vårdens natur, inklusive 

rätten till liv, egna val, värdighet och att bli bemött med respekt. All omvårdnad ska ges 

respektfullt oberoende, sjukdom, politiska eller social ställning med mera (ibid.). Att förstå 

samhällets aspekter som bidrar till negativa känslor och fördomar mot överviktiga personer 

ökar förståelsen för personernas motivation för den bariatriska kirurgin (Neil & Roberson, 

2015). Personernas förberedelse inför den bariatriska kirurgin involverar en process med ett 

flertal steg. Detta är något som sjuksköterskor bör vara medvetna om för att kunna ge en 

sensibel vård baserat på kunskap om patientens långa resa före och efter operationen (ibid). 

Att informationen och stödet från hälso- och sjukvården brister, skulle möjligtvis kunna bero 

på vårdgivares negativa attityder. Det kan konstateras att stöd är av betydelse för personer 

som genomgår den bariatriska kirurgin. Detta förstärker sjuksköterskans betydelse, 

förslagsvis genom att engagera och motivera personerna mot en hälsosam livsstil och ett 

välbefinnande.  
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Slutsats 

I samband med den ökande förekomsten av övervikt och fetma, som numera visar på ett 

folkhälsoproblem, indikeras en ökning av bariatrisk kirurgi. Bariatrisk kirurgi är ett livslångt 

åtagande som kräver stora förändringar i personernas livsstil samt beteende. Stöd är en 

väsentlig del vid genomförandet av operationen och även efter operationen, då det sker stora 

förändringar fysiskt och psykiskt av kroppen. Personernas livsvärld påverkar och påverkas på 

så vis då kroppen genomgår en stor förändring. Med en utgångspunkt i personernas 

berättelser och livsvärldsperspektiv kan därmed sjuksköterskor få en ökad förståelse av 

personernas upplevelse och dess innebörd. Många personer som genomgår operationen 

upplever bristande information och stöd från hälso- och sjukvården. Nuvarande och framtida 

sjuksköterskor bör ha en positiv professionell attityd gentemot personer med övervikt och 

fetma En begränsad mängd sammanställd forskning uppfattades av författarna under 

forskningsprocessen, kring personers upplevelser före, under och efter en bariatrisk kirurgi. 

Personers upplevelser som framgår i studien kan vara betydande i sjuksköterskeprofessionen. 

Med tanke på den ökande förekomsten av fetma och övervikt krävs det mer forskning inom 

detta område, för att förstå hur förekomsten av dessa tillstånd i samband med bariatrisk 

kirurgi upplevs. 

  



 

 
 

31 
 

Självständighet  

Genom hela litteraturstudien har Ida Granqvist och Sofie Rüsslander arbetet gemensamt och 

haft ett gott samarbete. Inledning, bakgrund, metod, analys, resultat, diskussion och slutsats 

har utförts och skrivits gemensamt. Artikelsökningen utfördes tillsammans men på varsin 

dator. Meningsenheterna valdes ut var för sig för att sedan diskuteras, sammanställas och 

analyseras tillsammans. Ida och Sofie har genom hela processen arbetet tillsammans för att 

kunna diskutera och rådfråga när frågetecken uppstått i syfte till ett enhetligt arbete.  

  



 

 
 

32 
 

Referenser 
* = Artiklar i resultatet 
 
Abrahamsson, L., Andersson, A., Becker, W., & Nilsson, G. (2006) Näringslära för 
högskolan (5. rev. och utök. uppl.). Stockholm: Liber 
 
Alami, R. S., Morton, J. M., Schuster, R., Lie, J., Sanchez, B. R., Peters, A., & Curet,  
M. J. (2007). Is there a benefit to preoperative weight loss in gastric bypass  
patients? A prospective randomized trial. Surgery for Obesity and Related Diseases:  
Official Journal of the American Society for Bariatric Surgery, 3(2), 141–145;  
discussion 145-146. doi:10.1016/j.soard.2006.11.006 
 
Alvarado, R., Alami, R. S., Hsu, G., Safadi, B. Y., Sanchez, B. R., Morton, J. M., & Curet, 
M. J. (2005). The impact of preoperative weight loss in patients undergoing laparoscopic 
Roux-en-Y gastric bypass. Obesity Surgery, 15(9), 1282–1286. 
doi:10.1381/096089205774512429 
 
*Aramburu Alegria, C., & Larsen, B. (2017). Contextual care of the patient following 
weight-loss surgery: Relational views and maintenance activities of couples. Journal of the 
American Association of Nurse Practitioners, 29(1), 17–25. doi:10.1002/2327-6924.12372 
 
*Aramburu Alegría, C., & Larsen, B. (2015). ”That’s who I am: a fat person in a thin body”: 
weight loss, negative self-evaluation, and mitigating strategies following weight loss surgery.  
Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 27(3), 137–144. 
doi:10.1002/2327-6924.12158 
 
Bengtsson, J. (Red.). (2005). Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en 
livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Boman L., Lestner E., Norström F., Näslund E., Näslund I. & Samuelsson O. (2011). 
Nationella medicinska indikationer för primär fetmakirurgi och kvalitetskrav på producenter 
av primär fetmakirurgi. Från http://www.sfoak.se/wpcontent/fetmakirurgi-nationella-
medicinska-indikationer.pdf . Hämtad 2018/04/10 
 
Brown, I. (2006). Nurses' attitudes towards adult patients who are obese: literature review. 
Journal of advanced nursing, 53(2), 221-32. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03718  
 
Cannon, C. P., & Kumar, A. (2009). Treatment of overweight and obesity: Lifestyle, 
pharmacologic, and surgical options. Clinical cornerstone, 9(4), 55-71. doi: 
https://doi.org/10.1016/S1098-3597(09)80005-7 
 
Dahlberg, K. Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Danielsson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s.285-297). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
*Da Silva, S. S., & Da Costa Maia, A. (2012). Obesity and Treatment Meanings in Bariatric  
Surgery Candidates: A Qualitative Study. Obesity Surgery, 22(11), 1714–1722. doi:  



 

 
 

33 
 

10.1007/s11695-012-0716-y 
 
Ekebergh, M. (2015). Människans hälsa och lidande. I M. Arman, K. Dahlberg, M. Ekebergh 
(Red.), Teoretiska grunder för vårdande (s. 28–30). Stockholm: Liber 
 
Eklund, M., & Forsberg, A. (2016). Fetmakirurgi. I C. Kumlien & J. Rydstedt (Red.), 
Omvårdnad & kirurgi (s. 289-299). Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap: vetenskapen om vårdandet: om det tidlösa i tiden. 
Stockholm: Liber. 
 
Eriksson, K. (Red.) (1995). Den mångdimensionella hälsan: verklighet och visioner. Vasa 
sjukvårdsdistrikt, instutitionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi: slutrapport. 
 
*Faccio, E., Nardin, A., & Cipolletta, S. (2016). Becoming ex-obese: narrations about 
identity  
changes before and after the experience of the bariatric surgery. Journal of Clinical Nursing,  
25(11–12), 1713–1720. doi: 10.1111/jocn.13222 
 
Flensner (2014). Vem är patienten?. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska: en 
introduktion till yrke och ämne (2. uppl., s. 108–16-117). Lund: Studentlitteratur. 
 
Folkhälsomyndigheten. (2018). Övervikt och fetma. Solna: Folkhälsomyndigheten. Från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/ 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning (2. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Friberg, F. (Red.). (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  
 
Fruh, S. M. (2017). Obesity: Risk factors, complications, and strategies for sustainable long-
term weight management. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 
29(S1), S3-S14. doi:10.1002/2327-6924.12510 
 
Glinsky, J., Wetzler, S., & Goodman, E. (2001). The psychology of gastric bypass surgery. 
Obesity Surgery, 11(5), 581-8.  
  
*Graham, Y., Hayes, C., Small, P. K., Mahawar, K., & Ling, J. (2017). Patient experiences of  
adjusting to life in the first 2 years after bariatric surgery: a qualitative study. Clinical  
Obesity, 7(5), 323–335. doi: 10.1111/cob.12205 
 
Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 
24(2), 105–112. 
 



 

 
 

34 
 

Gregory, D. M., Temple Newhook, J., & Twells, L. K. (2013). Patients’ perceptions of  
waiting for bariatric surgery: a qualitative study. International Journal for Equity in  
Health, 12, 86. doi: 10.1186/1475-9276-12-86 
 
Grindel, M. E. & Grindel, C. G. (2006). Nursing Care of the Person Having Bariatric 
Surgery. MedSurg Nursing, 15(3), 129-145. PMID: 16817295 
 
Groven, K. S., & Engelsrud, G. (2016). Negotiating options in weight-loss surgery : 
"Actually I didn't have any other option". Medicine, Health Care and Philosophy, 19(3), 361-
70. doi: 10.1007/s11019-015-9677-y. 
 
Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s. 111–119). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 
idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s. 411-418). Lund: Studentlitteratur. 
 
*Homer, C. V., Tod, A. M., Thompson, A. R., Allmark, P., & Goyder, E. (2016). 
Expectations and patients’ experiences of obesity prior to bariatric surgery: a qualitative  
study. BMJ Open, 6(2), e009389. doi:10.1136/bmjopen-2015-009389 
 
Håkansson, C. (2014). Kroppslighet och kroppslig omvårdnad. I F. Friberg & J. 
Öhlén.(Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 213-230). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
International Council of Nurses (2009). ICN on Obesity: Creating public awareness of a 
social environmental disease. Från 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/13d_FSObesity.pdf . 
Hämtad den 2018/04/16 
 
*Jones, L., Cleator, J., & Yorke, J. (2016). Maintaining weight loss after bariatric surgery:  
when the spectator role is no longer enough. Clinical Obesity, 6(4), 249–258. 
doi:10.1111/cob.12152 
 
Jumbe, S., Hamlet, C., & Meyrick, J. (2017). Psychological Aspects of Bariatric Surgery as a 
Treatment for Obesity. Current Obesity Reports, 6(1), 71-78. doi: 10.1007/s13679-017-0242-
2 
 
Järhult, J., & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken, vård av patienter med kirurgiska, 
urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber  
 
Karlsson, K. E. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s. 81–96). Lund: Studentlitteratur. 
 
Karmali, S., Stoklossa, C. J., Sharma, A., Stadnyk, J., Christiansen, S., Cottreau, D., & Birch, 
D. W. (2010). Bariatric surgery. Canadian Family Physician, 56(9), 873–879. 
 
Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 
från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s. 57-77). Lund: Studentlitteratur. 



 

 
 

35 
 

 
Kristensson, J. (2014). Litteraturstudien. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik 
för studenter inom hälso- och vårdvetenskap (s. 150–175). Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Lennernäs, M. (2008). Inre miljön lika viktigt som yttre. Näringsvärt, 2, 29. 
 
Lennernäs, M., & Wiberg, K. (2006). Kosten, kroppen, klockan. Att äta, sova och arbeta på 
udda tider. Stockholm: Fitnessförlaget. 
 
Lewis, S., Thomas, S. L., Hyde, J., Castle, D., & Komesaroff, P. (2011). How do obese 
individuals perceive and respond to the different types of obesity stigma that they encounter 
in their daily lives? A qualitative stydy. Social Science and Medicine, 73(9), 1349-1356. 
 
Liebl, L., Barnason, S., & Hudson, B. D. (2016). Awakening: a qualitative study on 
maintaining weight loss after bariartic surgery. Journal of clinical nursing 25(7-8), 951-61. 
doi: 101111/jocn.13129. 
 
Lier, H. Ø., Aastrom, S., & Rørtveit, K. (2016). Patients´ daily life experiences five years 
after gastric bypass surgery—a qualitative study. Journal of Clinical Nursing 25(3-4), 322-
31. doi: 10.1111/jocn.13049. 
 
Lindholm, L., & Eriksson, K. (1993). To understand and alleviate suffering in a caring 
culture. Journal of Advanced Nursing, 18(9), 1354-61. 
 
Lindvall, L (2004). Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Doktrosavhandling. Åbo: Åbo 
akademi. 
 
*Liu, R. H., & Irwin, J. D. (2017). Understanding the post-surgical bariatric experiences of  
patients two or more years after surgery. Quality of Life Research, 26(11), 3157–3168.  
doi:10.1007/s11136-017-1652-z 
 
Livsmedelsverket. (u.å.). Övervikt och fetma. Hämtad 30 mars, 2018, från Livsmedelsverket, 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-
halsa/overvikt-och-fetma 
 
Lunner, K. (2009). Riskfaktorer för och prevention av hetsätning. I K. Edlund & A. Ghaderi 
(Red.), Kognitiv beteendeterapi: vid hetsätningsstörning och övervikt (s. 23–26). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Magdaleno, R., Chaim, E. A., & Turato, E. R. (2010). Understanding the Life Experiences of 
Brazilian Women after Bariatric Surgery: a Qualitative Study. Obesity surgery, 20(8), 
1086-9. doi: 10.1007/s11695-008-9697-2 
 
Merleau-Ponty, M. (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg, Daidalos. 
 
Mold, F., & Forbes, A. (2013). Patients' and professionals' experiences and perspectives 
of obesity in health-care settings: a synthesis of current research. Health expectations: an 
international journal of public participation in health care and health policy, 16(2), 119-42. 
doi: 1o.1111/j.1369-7625.2011.00699.x. 
 



 

 
 

36 
 

Natvik, E., Gjengedahl, E., & Råheim, M. (2013). Totally changed, yet still the same. 
Patients´ lived experiences 5 years beyond bariatric surgery. Qualitative health research, 
23(9), 1202-14. doi: 10.1177/1049732313501888.  
 
Neil, J. A., & Roberson, D. W. (2015). Enhancing nursing care by understanding the bariatric 
journey. AORN Journal, 102(2), 132-140. doi:10.1016/j.aorn.2015.05.014 
 
Nutall, F. Q. (2015). Body Mass index:  Obesity, BMI, and health: A Critical Review. 
Nutrition today, 50(3), 117–128. doi: 10.1097/NT.0000000000000092 
 
Näslund, I. (2011, 6 december). Accelererande utveckling av obesitaskirurgi i Sverige. 
Läkartidningen, 108(49), 2574-2577. Från 
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/17427/LKT1149s2574_2577.pdf 
 
Phelan, M. S., Burgess, J. D., Yeazel, W. M., Hellerstedt, M. J., & Van Ryn, M. (2015). 
Impact of weight bias and stigma on quality of care and aoutcomes for patients with obesity. 
Obesity rewievs, 16(4), 319-326. doi: 10.1111/obr.12266 
 
Poon, Y. M., & Tarrant, M. (2009). Obesity: attitydes of undergrafuate student nurses an 
registered nurses. Journal of clinical nursing, 18(16), 2355-65. doi:10.1111/j.1365-
2702.2008.02709.x. 
 
Ogden, J., Clementi, C., & Aylwin, S. (2006). The impact of obesity surgery and the paradox 
of control: A qualitative study. Psychology & Health, 21(2), 273-93. doi: 
10.1080/14768320500129064. 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen (3. uppl.). Stockholm: Liber AB. 
 
Quidley, A. M., Bland, C. M., Bookstaver, P. B., & Kuper, K. (2014). Perioperative 
management of bariatric surgery patients. American Journal of Health-System Pharmacy:  
AJHP: Official Journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 71(15), 1253- 
64. doi:10.2146/ajhp130674 
 
*Owers, C., Halliday, V., Saradjian, A., & Ackroyd, R. (2017). Designing pre-bariatric 
surgery education: The value of patients’ experiences. Journal of Diabetes Nursing, 21(4), 
119-25  
 
Rose, A. M., Pories, L. M., Robertsson, D., & Neil, A. J. (2018). Bariatric surgery: Not the 
”easy” way out-the ”healthy” way out. Bariatric Times, 15(3), 12-14 
 
Segesten, K. (2012). Användbara texter. Friberg, F (Red.). Dags för uppsats: Vägledning för 
Litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl., s. 47–56). Lund: Studentlitteratur.  
 
*Sharman, M., Hensher, M., Wilkinson, S., Williams, D., Palmer, A., Venn, A., & Ezzy, D.  
(2017). What are the support experiences and needs of patients who have received bariatric  
surgery? Health Expectations, 20(1), 35–46. doi: 10.1111/hex.12423 
 
Sjöström, L. (2013). Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial-  
A prospective controlled intervention study of bariatric surgery. Journal of Internal 
Medicine, 277(3), 219-234. doi: 10.1111/joim.12012 



 

 
 

37 
 

 
Sjöström, L., Lindroos, A. K., Peltonen, M., Torgerson, J., Bouchard, C., Carlsson, B., & 
Sjöström, C. D. (2004). Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after 
bariatric surgery. New England Journal of Medicine, 351(26), 2683-2693. doi: 
10.1056/NEJMoa035622 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Bilaga 5. Mall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. 
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. (2. uppl.) (s. 229-232) 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).  
 
Sundbom, M. (2014). Det kirurgiska ingreppet - hur går det till? I K. Edlund & A. Hänni 
(Red.), Kirurgisk behandling av fetma: Medicinska och psykologiska aspekter (s. 109-118). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening. Från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 
 
Ternestedt, B-M., & Norberg, A. (2013). Identitet. I B. Andershed, B-M. Ternestedt & C. 
Håkanson. (Red.). Palliativ vård. Begrepp och perspektiv i teori och praktik (s. 165-183). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Vignoles, V. L., Schwartz, S. J., & Luyckx, K. (Eds.). (2011). Handbook of identity theory 
and research, Volyme 1. Structures and processes. New York, NY: Springer. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Willman. A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 
omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Willman. A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Wiren, M. (2017). Obesitas, kirurgi (Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping). Från 
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=452 
 
World Health Organization. (2017). Obesity and overweight. Hämtad 17 december, 2017, 
från World Health Organization, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
 
Wykowski, K., & Krouse, H. J. (2013). Self-care predictors for success post-bariatric  
surgery: a literature review. Gastroenterology Nursing: The Official Journal of the  
Society of Gastroenterology Nurses and Associates, 36(2), 129–135. doi: 
1097/SGA.0b013e3182891295 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning 
för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl. s. 57-81). Lund: Studentlitteratur. 



 

 
 

38 
 

Bilaga 1. Databassökningar  
Litteratursökning i PubMed 23 mars 2018 
Limits: Age 19 +, English, publication dates 10 år, Sort by: most recent. 
 
Sökning 
 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract

Lästa 
fulltextartiklar

Antal 
valda 

 

1 Bariatric 
surgery 
(MeSH) 

8170  - - - 

2 Bariatric 
surgery  

9379  - - - 

3 Bariatric 
surgeries 

9381  - - - 

4 Weight loss 
surgery 

12 853  - - - 

5 Weight loss 
surgeries 

7524  - - - 

6 S1 OR S2 
OR S3 OR 
S4 OR S5 

13 933  - - - 

7 Life change 
events 
(MeSH) 

4980  - - - 

8 S6 AND S7 4 - - - 
9 Patient 

expectation 
1399  - - - 

10 Patient 
expectations 

5065  - - - 

11 Patient 
experience

71 364  - - - 

12 Patient 
experiences 

15 565  - - - 

13 S9 OR S10 6130 - - - 
14 S11 OR 

S12 
81 776  - - - 

15 S13 OR 
S14 

86 329     

16 S6 AND 
S15 

1199     

17 S6 AND 
S13 

62 16 7 4  

18 S6 AND 
S14 

1155  - - - 

19 S6 AND 
S12 

80 22 6 1  
(3 dubbletter 
från sökning 
17).

 

20 Nurse 35 826 - - - 
21 Nurses 26 757 - - - 



 

 
 

39 
 

22 S20 OR 
S21 

35 826  - - - 

23 S6 AND 
S22 

61 14 6 2  

 
Sökresultat av den manuella sökningen i PubMed 
 
Titel Författare  År 
Patient experiences of 
adjusting to life in the first 2 
years after bariatric surgery: 
a qualitative study. 

Graham, Y., Hayes, C., 
Small, P. K., Mahawar, K., 
& Ling, J.  
 

2017 

 
Litteratursökning i Cinahl 23 mars 2018 
Limits: Age 19 +, English, publication dates 10 år, Peer Reviewed, Sort by: relevance 
 
Sökning 
 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltextartiklar

Antal valda  

1 Bariatric 
surgery 
(CH) 

854  - - - 

2 Bariatric 
surgery 

1512  - - - 

3 Bariatric 
surgeries

1512  - - - 

4 Weight loss 
surgery 

371  - - - 

5 Weight loss 
surgeries

371  - - - 

6 Life 
experiences 
(CH) 

2345  - - - 

7 Patient 
experience 

8389  - - - 

8 Patient´s 
experiences 

8389  - - - 

9 Patient 
expectations 

1094  - - - 

10 Patients 
expectations 

1094  - - - 

11 S1 OR S2 
OR S3 OR 
S4 OR S5

1603  - - - 

12 S6 AND 
S11 

9 - - - - 

13 S7 OR S8 8389  
14 S6 OR S7 

OR S9 
11 414     



 

 
 

40 
 

15 S11 AND 
S14 

46 16 6 3  

 



 

 
 

41 
 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och 
sjukvården: en handbok. (2. uppl.). (s. 229-232) Stockholm: Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU).  

 



 

 
 

42 
 

 
 
 



 

 
 

43 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt  
 
Författare/år
/Land 

Titel Metod Urval Kvalit
et

Jones, L., 
Cleator, J., & 
Yorke, J. 
(2016) 
Storbritannien

Maintaining weight loss 
after bariatric surgery: when 
the spectator role is no 
longer enough   

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade intervjuer 
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study 
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The dialogical self theory of 
Hermans (Hermans & 
Kempen 1993)

30 deltagare, varav alla kvinnor, i 
genomsnittsåldern 35. 
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A. 
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Portugal 

Obesity and treatment 
meanings in bariatric 
surgery candidates: A 
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Intervjuer med öppna frågor 
Grounded analysis method 
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kvinnor, med en medelålder på 39,17 år. 
 

Hög 

Liu, H. R., & 
Irwin, D. J. 
(2017) 
Canada 

Understanding the post-
surgical bariatric 
experiences of patients two 
or more years after surgery

Fördjupad (in-depth), 
semistrukturerade telefonintervjuer 
 

28 deltagare, varav 7 män och 21 kvinnor, 
i åldrarna 31–70. 

Hög 

Aramburu 
Alegría, C., & 
Larsen, B. 
(2015) 
USA 

”That´s who I am: A fat 
person in a thin body”: 
Weight loss, negative self-
evaluation, and mitigating 
strategies following weight 
loss surgery 

Fördjupad, semistrukturerade 
intervjuer 

11 kvinnor, i åldrarna 23–65. Hög 

Aramburu 
Alegría, C., & 
Larsen, B. 
(2017) 
USA 

Contextual care of the 
patient following weight-
loss surgery: Relational 
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activities of couples

Kvalitativ studie 
Fördjupad, semistrukturerade 
intervjuer. 

22 deltagare, varav 11 par och 11 
deltagare (mottagare av bariatrisk 
kirurgi), från åldern 23–68. 

Hög 

Sharman, M., 
Hensher, M., 
Wilkinson, S., 
Williams, D., 
Palmer, A., 
Venn, A., & 
Ezzy, D. 
(2015) 
Australien

What are the support 
experiences and needs of 
patients who have received 
bariatric surgery 

Semistrukturerade intervjuer 
 

26 kvinnor och 15 män, i åldrarna 24–72. Hög 



 

 
 

45 
 

Owers, C., Halliday, V., 
Saradjian, A., & Ackroyd, 
R.  
(2017) 
Storbritanien

Designing pre-bariatric 
surgery education: The 
value of patients’ 
experiences  

Tvåfasstudie med 
användning av en 
blandning av metoder. 
kvalitativa intervjuer 

11 deltagare med en medelålder på 55, 
från åldern 41–76. 

Medel- 
hög 
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Bilaga 4. Exempel från innehållsanalysen 
 
Meningsenhet (eng.) Översatt 

meningsenhet
Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Since this surgery, i 
have been getting alot of 
positive feedback from 
people”  

Sedan denna 
operation, har jag fått 
mycket positiv 
feedback från 
människor

Positiv feedback 
från andra 
människor 

Upplevelse av stöd  Samhällets betydelse

Omgivningens 
betydelse 

In the postoperative 
group, participants said 
the most important 
elemenst were: ”my 
parents”, ”my partner”, 
”my family”, ”me and 
my health”. 

I den postoperativa 
gruppen, sa 
deltagarna att de 
viktigaste elementen 
var: mina föräldrar, 
min partner, min 
familj och mig och 
min hälsa.

Närstående ansågs 
som de viktigaste 
elementen i den 
postoperativa, även 
en själv och hälsan 

Närstående, en själv 
och hälsan var 
betydelsefulla [före 
op.] 

Familj och 
närståendes 
betydelse 

”when support from 
health professionals 
diminished through 
descreasing frequency of 
appointments…provoked 
anexiety and feelings of 
abandonment” 

När stödet från hälso- 
och 
sjukvårdspersonalen 
minskade genom 
minskade antal av 
möten…framkallades 
ångest och känslor av 
övergivenhet 

Minskade	möten	med	
hälso‐	och	sjukvården	
framkallade	ångest	och	
känslor	av	
övergivenhet 

Minskat stöd från 
hälso- och 
sjukvården 

Hälso- och 
sjukvårdens 
betydelse 

”I still feel fat. That´s 
who I am. A fat person 
in a thin body” 

Jag känner mig 
fortfarande fet. Det är 
den jag är. En fet 
person i en mager 
kropp 

Identifierar sig som 
fet trots en 
normalvikt. 

Identifierar sig som 
fet 

identitet 

Identitet 
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”I am a monster…I look 
at myself and I see a 
monster, a person with 
this body” 

Jag är ett 
monster…jag ser på 
mig själv och ser ett 
monster, en person 
med denna kropp

Ser mig själv som 
ett monster 

Dålig självbild Självbild 

Many continued to view 
themselves as obese 
women much larger than 
their actual size [after the 
surgery]. 

Många fortsatte att se 
sig själv som 
överviktig kvinna, 
mycket större än 
deras verkliga storlek 
[efter operationen]

Många ansåg sig 
vara större än den 
verkliga storleken 

Oförändrad 
självbild 

Självbild 

Participants 
overwhelmingly 
described an increase in 
self-confidence that 
came with weight loss. 

Deltagarna beskrev 
en överväldigande 
ökning av 
självförtroendet som 
kom med 
viktminskningen.

ökat självförtroende 
i samband med 
viktminskningen 

Förändrad självbild Självbild 

”we [my partner and I] 
can do more together, we 
can be more active, and I 
can play with my 
daughter on the 
playground which I 
wasn´t able to do before” 

Vi [min partner och 
jag] kan göra mer 
ihop, vi kan vara mer 
aktiva, och jag kan 
leka med min dotter 
på lekplatsen vilket 
jag inte kunde göra 
tidigare

Kan göra mer 
fysiska aktiviteter 
med partnern och 
barnet. 

Mer fysisk aktiv 
efter operationen 

Ökad hälsa 

Livsstilsförändringar 
All participants 
acknowledged that 
changes to diet and 
physical activity were 
essential if the surgery 
was to be successful in 
the long term.

Alla deltagare förstod 
att förändringar i kost 
och fysisk aktivitet 
var en förutsättning 
för att operationen 
skulle bli 

Alla var medvetna 
om förändringar i 
livsstilen för ett 
framgångsrikt 
resultat 

En medvetenhet 
över nödvändiga 
livsstilsförändringar 
fanns  

Förändringar i 
livsstilen  
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framgångsrik på lång 
sikt. 

 


