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Bakgrund: Antalet personer med övervikt och fetma har fördubblats under de senaste 20 
åren och därigenom kommit att bli ett av våra stora folkhälsoproblem. Ökningen av övervikt 
och fetma har resulterat i att antalet viktminskningsoperationer har stigit dramatiskt. Genom 
att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal får större kännedom gällande patientens 
upplevelser efter sin viktminskningsoperation, kan förståelsen och kunskapen för en allt mer 
förekommande patientgrupp öka. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser efter att ha genomgått en 
viktminskningsoperation. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserats på 6 vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna har granskats med hjälp av ett granskningsprotokoll från Willman, Stoltz och 
Bahtsevani och därefter analyserats med inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av 
innehållsanalys. 
Resultat: I studien framkom det att personer som genomgått en viktminskningsoperation 
upplevde förändringar och svårigheter både psykiskt, fysiskt och socialt, vilket ledde till 
svårigheter gällande anpassningen till det nya livet.  I analysen framkom en huvudkategori 
och fyra kategorier.  Huvudkategorin var det nya livet. Kategorierna var en förändrad utsida, 
förändrade sociala relationer, relationen till mat och fysisk hälsa. 
Slutsats: Personer som genomgått en viktminskningsoperation upplevde att de inte var 
tillräckligt förberedda på hur stora förändringar operationen skulle innebära för dem. Trots 
stora förändringar och en del svårigheter psykiskt, fysiskt och socialt upplevde personerna att 
viktminskningsoperationen hade räddat deras liv. Personerna ansåg att 
viktminskningsoperationen var det bästa som hänt dem. Det kommer behövas mer forskning 
om personers upplevelse efter sin viktminskningsoperation och följden av deras viktförlust, 
för att vägleda och stötta dessa personer på bästa sätt. 
 

Nyckelord: Upplevelse, Viktnedgång, Överviktskirurgi  
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Inledning 
Under de senaste decennierna har övervikt och fetma kommit att bli ett av världens största 

folkhälsoproblem. Antalet personer i världen som lider av fetma har under de senaste 20 åren 

fördubblats och utvecklingen av fetmarelaterade sjukdomar har ökat. Fetare mat och mer 

stillasittande anses enligt World Health Organisation (WHO) vara orsaken till att allt fler 

personer i världen tillhör dem som medicinskt klassas som gravt överviktiga (WHO, 2013). 

Green (2012) skriver att det är relativt få av de personer som lider av fetma som klarar av att 

genomföra en viktnedgång på egen hand. De flesta behöver hjälp av sjukvården, genom bland 

annat överviktskirurgi. Detta är en metod som medför stora förändringar i den opererade 

personens liv och kan påverka välbefinnandet på flera plan (Green, 2012).  

 

Då antalet personer med fetma ökar i samhället, sker även en ökning av antalet 

överviktsoperationer. Detta medför att sjuksköterskan i allt större utsträckning kommer möta 

personer som genomgått en viktminskningsoperation. Dessa personer kan uppleva 

förändringar och svårigheter både psykiskt och fysiskt med anpassningen till det nya livet. 

För att möjliggöra god omvårdnad är det av stor vikt att sjuksköterskan och vårdpersonal tar 

del av relevant forskning inom området för att på så sätt får en bättre kännedom om dessa 

personers upplevelser efter sin viktminskningsoperation. Genom att i en litteraturstudie 

sammanställa befintlig forskning inom området kan förståelsen och kunskapen för dessa 

personer öka och därmed bidra till en bättre omvårdnad för en allt mer förekommande 

patientgrupp. 

Bakgrund 
Övervikt och fetma 
WHO (2013) klassar idag övervikt och fetma som ett av världens största folkhälsoproblem, 

som sträcker sig över olika åldersgrupper. WHO definierar övervikt som ett BMI på >25 och 

fetma som ett BMI på >30. Dessa gränser är samma för alla vuxna, oavsett kön och ålder. 

Green (2012) beskriver BMI som ett indirekt mått på mängden fett i kroppen och mäter 

vikten i förhållande till längden. Dock skiljer inte metoden på fett och muskler och kan därav 

ha felmarginaler gällande hälsoriskerna. Andra mätvärden som har inverkan på individens 

hälsotillstånd är midjemått, mängden bukfett, den procentuella andelen fett på kroppen, 
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muskler samt metaboliska värden. Enligt WHO (2013) är fetma idag den femte vanligaste 

orsaken till en för tidig död, vilket främst beror på de följdsjukdomar som orsakas av 

övervikten. WHO skriver att personer med övervikt och fetma till en högre grad drabbas av 

hälsorelaterade problem i jämförelse med personer som klassas som normalviktiga. 

Följdsjukdomar som är vanligt förekommande för överviktiga personer är sömnapné, 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma kan även leda till psykiska besvär, 

så som depression och ångest. En av anledningarna till att fetman ökar är enligt WHO (2013) 

att kaloririk mat generellt sett kostar mindre, vilket leder till att allt fler konsumerar dessa 

varor. I samband med att vi idag blir allt mindre fysiskt aktiva ökar antalet överviktiga i 

världen konstant. 

 

Överviktskirurgi 

Enligt Kaser och Kukla (2009) kan behandling av fetma ske på olika sätt. För personer som 

räknas till de som lider av extrem fetma är överviktskirurgi ett av alternativen som anses ge 

störst chans till viktminskning och därmed ett liv utan de följdsjukdomar som relateras till 

övervikt och fetma. WHO (2013) klassificerar extrem fetma som ett BMI på > 40. Hydrock 

(2005) skriver att kriterierna för att få genomgå överviktskirurgi varierar beroende på var i 

världen du befinner dig. Vanligast är att personer vars BMI överstiger 40 är de som får 

möjlighet till kirurgisk behandling för sin fetma. Dock kan personer med lägre BMI vara 

aktuella om de drabbats av fetmarelaterade följdsjukdomar. Hydrock beskriver vidare att 

utöver BMI-värde och fetmarelaterade sjukdomar bör patienten vara i psykisk balans för att 

få genomgå en viktminskningsoperation. Tidigare försök att gå ned i vikt med hjälp av diet 

eller medicinering gås noggrant igenom. Åldern på den som genomgår viktminskningskirurgi 

är samma i de flesta länder och ligger mellan 18-65 år.  

Förberedelser inför operationen 

Hydrock (2005) beskriver att det krävs en grundlig preoperativ utredning för att få genomgå 

en viktminskningsoperation. Detta för att få personen införstådd med de risker som 

behandlingen innebär samt de förändringar den kräver gällande exempelvis kostvanor och 

livsstil. Enligt Ide, Farber och Lautz (2008) påvisar de personer som är väl informerade om 

operationen ett bättre resultat gällande viktminskningen. Hydrock (2005) skriver vidare att 

det i den preoperativa bedömningen av personen även ingår rutinmässiga blodprov, en 

anamnes som tas av sjuksköterskan, personens tidigare erfarenheter av viktminskningsförsök, 

matvanor, eventuell fetma i familjen, samt personens psykiska balans. En dietist ger råd om 



 

6 
 

kost och vård, vilket syftar till att minska mängden fett, socker och kolhydrater under minst 

två veckor före operationen. Dietisten ger även råd om hur dieten bör se ut för personen efter 

operationen. 

Metoder av överviktskirurgi 

Kaser och Kukla (2009) förklarar att syftet med en viktminskningsoperation är att begränsa 

den plats som finns i magsäcken genom att avgränsa en del av magsäcken. Enligt Green 

(2012) förekommer det idag flera olika metoder inom överviktskirurgi och vilken metod som 

används avgörs bland annat av personens önskemål, BMI-värde och matvanor. Den metod 

som används mest idag är en Gastric bypass. Denna metod är den metod som generellt sett 

leder till större procentuell viktminskning. Vid denna typ av operation avskiljs ca 30ml av 

magsäckens övre del och låter återstående del ligga vilande. Tunntarmen kopplas om med en 

del direkt förbunden till den avgränsade magsäcken, vilket innebär att näring inte kan tas upp 

i samma utsträckning som tidigare. Ytterligare två metoder tillhör dem som flitigast används i 

vikminskningssyfte, Gastric banding och Vertikalt bandad gastroplastik. Metoderna liknar 

varandra och går ut på att ett åtstramande band sätts på magsäcken vilket gör att maten 

stannar längre i den avgränsade delen och skapar mättnadskänsla vid en mindre mängd mat. 

Green (2012) påpekar att skillnaden mellan dessa metoder är att banden placeras olika samt 

att vid Gastric banding ansluts en dosa till bandet där läkaren efter hand kan injicera vätska 

för att justera passagens storlek. Hydrock (2005) påvisar att det alltid förkommer en viss risk 

för komplikationer vid överviktskirurgi, beroende på vilken metod som används. De mest 

förekommande är kräkningar, inflammation i matstrupen och även brist på vitaminer och 

näringsämnen. På längre sikt kan personen drabbas av depression eller psykiska besvär. 

Tiden efter operationen 

Barth och Jenson (2006) skriver att patienten bör mobiliseras så snart som möjligt efter 

operation bland annat för att säkerställa adekvat hydrering. Personen uppmanas att dricka 

flytande vätskor en vecka efter operationen för att därefter övergå till passerade livsmedel 

under tre till fyra veckor. Efter detta bör personen successivt återinföra normalkost på inrådan 

av en dietist. Enligt Green (2012) är det viktigt att få hjälp med att etablera goda matvanor 

och att personen förstår behovet av att äta långsamt. Då risk för vitaminbrist föreligger på 

grund av bortkoppling av delar av mag- och tarmkanalen ges rådet att äta vitaminer dagligen 

under resten av livet (a.a.). Efter operationen kan personen känna en konstant hungerskänsla. 

Något som kan få följden att personen vill äta hela tiden (Zijlistra, Boeije, Larsen, Ramshorst 
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& Geenen, 2009). Det är viktigt för personen att förstå vikten av omlagda matvanor. En av de 

biverkningar som annars kan uppstå är dumpning. Detta sker i samband med att personen äter 

kolhydratrik mat. Då kan symtom som illamående och kallsvettningar uppstå i samband med 

pulsökning. Den opererade personen bör även vara införstådd med att det inte längre får plats 

lika mycket i magsäcken. Exempelvis kan dryck i samband med måltid leda till att innehållet 

inte ryms i magsäcken. En del personer upplever även smakförändringar och kan efter 

operationen inte längre känna samma smaker som tidigare (Ogden, Avenells & Ellis, 2011). 

Målet med omvårdnaden efter en viktminskningsoperation är enligt do Rego Furtado (2010) 

att hjälpa personen bli av med sin övervikt. Målet kan nås genom att sjuksköterskan 

undervisar personen hur denne bör äta mer hälsosamt samt om personen är införstådd med 

vikten av fysisk aktivitet. Utbildning är en mycket viktig del för att uppnå en lyckad 

viktminskning efter operationen. Detta sker kanske i form av olika stödgrupper och en inom 

området kunnig vårdpersonal. Sjuksköterskan har en av de viktigaste rollerna i eftervården av 

dessa personer då det är hon som har den mesta och närmaste kontakten med personerna. 

Sjuksköterskan är därmed den som bäst förstår personerna och dess behov och förhoppningar 

(a.a.).  

  

Upplevelse efter en viktminskningsoperation 
För personer som genomgått en viktminskningsoperation förändras livet på olika sätt. 

Upplevelsen efter en viktminskningsoperation varierar mellan olika personer, dock finns det 

även upplevelser som dessa personer har gemensamt (Zijlstra, Larsen, Wouters, van 

Ramshorst & Geenen, 2013). Travelbee (1971) menar att olika personer kan uppleva liknande 

händelser olika, beroende på deras tidigare erfarenheter. Detta menar även Eriksson (1991) då 

varje människa har sina unika upplevelser. En upplevelse kan således inte delas med eller 

tolkas av andra personer utan är knuten till en person. Den enskilda personens upplevelser 

kan aldrig förstås fullt ut av en annan person, men genom att bli accepterad av andra blir det 

lättare att hantera upplevelserna. Dahlberg och Segesten (2010) menar att upplevelser kan 

beskådas genom livsvärldsperspektivet. En persons livsvärld kan ses som dess dagliga 

tillvaro och är unik för varje människa. Genom att ta del av en persons livsvärld och dess 

upplevelser kan sjuksköterskan skapa en bättre förståelse för den enskilda individen. 

Upplevelser som är unika för varje individ. Genom den förändring som sker i livet efter en 
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viktminskningsoperation förändras även den dagliga tillvaron. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att detta kan leda till förändringar i de opererade personernas livsvärld på flera olika 

sätt då det inte enbart kroppen som genomgår en förändring, utan även sinnet (a.a.). Något 

som kan leda till att personerna upplever att hela deras livsvärld förändras i samband med 

viktnedgången. Personer som genomgått en viktminskningsoperation upplevde en tydlig 

påverkan på det dagliga livet i form av en större uppskattning av livet efter sin operation 

(Shiri, Gurevich, Feintuch & Beglaibter, 2007). Genom att de efter sin viktminskning kunde 

utföra saker de aldrig tidigare kunnat på grund av sin fetma, förändrades hela deras livsvärld. 

(Wysoker, 2005).  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan vi utifrån livsvärldsperspektivet förstå hur varje 

kroppslig förändring leder till en förändring av hur vi upplever tillgången till omvärlden och 

därmed förändras hela livsvärlden för personen. Personen får därmed försöka finna en ny 

identitet och även mening med livet (a.a.). För att som sjuksköterska möjliggöra en god 

omvårdnad är det betydelsefullt för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att få en 

uppfattning om hur personer kan uppleva sin situation efter en viktminskningsoperation. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelser efter att ha genomgått en 

viktminskningsoperation. 

Metod 
För studien valdes en litteraturstudie med kvalitativ ansats som metod. Enligt Olsson och 

Sörenssen (2011) bör en litteraturstudie använda sig av aktuell forskning för det valda 

problemområdet. Därefter analyseras och sammanställs data. De skriver vidare att 

litteraturstudier bör genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet som de primära 

källor som anges. Med primärkälla menas att rapporten eller artikeln är författad av samma 

person som har genomfört undersökningen (a.a.). Då syftet med studien var att undersöka 

upplevelser hos personer, beslöts att kvalitativa studier var bäst lämpade för analys. En 

litteraturstudie som är kvalitativ innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att synsättet är 

objektivt och forskaren försöker möta situationen som om den alltid vore ny och sträva efter 
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en helhetsförståelse av fenomenet, allt för att få en så fullständig bild som möjligt av 

situationen. Forskaren försöker bortse från sin förkunskap och söker efter det centrala i 

beskrivningarna för att kunna identifiera kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden/individens livsvärld. 

 

Datainsamling 

Litteratursökningen har skett i referensdatabaserna, CINAHL och PubMed, då dessa 

referensdatabaser anses som mest relevanta för det aktuella ämnet. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) beskriver CINAHL som en referensdatabas med fokus på 

omvårdnadsvetenskap och med indexerade referenser från alla tillgängliga, engelskspråkiga 

omvårdnadstidsskrifter. PubMed innehåller referenser inom omvårdnad, medicin och hälso- 

sjukvårdsadministration och är således en referensdatabas med något bredare sökfält (a.a.). 

För att finna rätt sökord användes Cinahl headings samt svenska MESH.  I sökningarna 

kombinerades sökorden med de booleska sökoperatörerna AND och OR då sökningen med 

hjälp av dessa får ett rätt urval och gör det enklare att hitta forskning som är relevant inom det 

valda ämnet (Willman m.fl., 2011). Sökningarna som gjordes i referensdatabaserna CINAHL 

och PubMed, kompletterades ytterligare genom en manuell sökning i aktuella artiklars 

referenslistor, då detta enligt Willman m.fl. (2011) anses sammanfoga befintlig kunskap inom 

ämnet så grundligt som möjligt. 

Sökord 

Sökorden som använts är bariatric surgery, gastric bypass, life experience, experience. 

Urval  

Sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed gav totalt 272 stycken träffar.  Varav 151 i 

Cinahl och 121 i PubMed (Bilaga 1). I databasen Cinahl hittades efter läsning på titelnivå 48 

vetenskapliga artiklar som stämde överrens med studiens syfte och inklusionskriterier. Av 

dessa artiklar valdes 26 bort då dessa inte ansågs vara relevanta för studiens syfte.  Abstrakt 

lästes noggrant igenom på de kvarvarande 22 artiklarna. Ytterligare 15 artiklar exkluderades 

då dessa efter läsning inte ansågs svara på studiens syfte. Vid sökning i databasen PubMed 

gav sökningen totalt 121 träffar. Artiklarna lästes igenom på titelnivå, vilket resulterade i att 

52 artiklar valdes bort, då titeln inte svarade till studiens syfte. Efter läsning av abstrakt 

exkluderades ytterligare 56 artiklar. Kvarvarande 13 artiklar lästes igenom i fulltext, varav 2 

av artiklarna visade sig överrensstämma med studiens syfte. Dock hade dessa artiklar redan 
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påträffats i databasen Cinahl, vilket medförde att sökningen i databasen Pubmed resulterade i 

0 valda artiklar. Totalt valdes 7 artiklar ut för vidare granskning.  

Inklusionkriterier  

Inklusionskriterierna för att ingå i föreliggande studie var artiklar som beskriver upplevelser 

hos personer som genomgått överviktskirurgi. Då övervikt och fetma enligt WHO (2013) är 

ett globalt folkhälsoproblem och överviktskirurgi bedrivs över hela världen, inkluderas 

kvalitativa artiklar från olika delar av världen. För att erhålla en aktuell information inom 

området kom sökningen att begränsas till artiklar publicerade mellan åren 2003-2013. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då detta är de språk som författarna utöver 

modersmålet anser sig behärska. Vidare skulle artiklarna som valdes ut vara granskade, så 

kallat peer reviewed, vilket enligt Willman m.fl. (2011) innebär att artikeln har kontrollerats 

av experter före publicering och därmed förstärker artikelns tillförlitlighet. 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna gjordes utifrån Willmans m.fl. (2011). 

kvalitetsbedömningsprotokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (Bilaga 2). 

Antalet vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades var 7. Artiklarna kunde få betyget 

hög, medel eller låg, där en artikel med hög kvalitet hade > 11 stycken ”JA”, medel mellan 8 

och 10 ”JA” och en artikel med låg kvalitet hade < 7 stycken eller lägre ”JA”. Av de 

vetenskapliga artiklar som genomgick kvalitetsgranskning bedömdes 6 artiklar ha hög 

kvalitet enligt granskningsprotokollet och inkluderades i studien. 1 vetenskaplig artikel 

bedömdes som låg och uteslöts därmed ur studien (Bilaga 3).  

Analys 
För att analysera artiklarna inspirerades författarna av Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av kvalitativ innehållsanalys, anpassad till vårdvetenskap. Innehållsanalysen kan 

antingen ha en manifest eller latent ansats. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en 

manifest kvalitativ innehållsanalys som ett hjälpmedel för att granska texter, där det synliga i 

texten analyseras. Den latenta ansatsen används när en djupare tolkning av texten vill nås. Då 

en viss tolkning är svårt att undvika i allt som görs användes i föreliggande studie en manifest 

ansats med tolkande (latenta) inslag. 
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De vetenskapliga artiklarna som tagits ut till resultatet lästes först igenom enskilt flertalet 

gånger för att få en översikt av innehållet i artiklarna. Därefter togs de meningsbärande 

enheter som överensstämde med studiens syfte ut enskilt, för att sedan diskuteras gemensamt. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar en meningsenhet som ord, meningar och stycken 

av en text vars innebörd behålls i sitt sammanhang, samt stämmer överrens med studiens 

syfte (a.a.). De utvalda meningsenheterna översattes därefter gemensamt till svenska för att 

lättare kunna hanteras av författarna.  De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket 

innebär att den meningsbärande enheten förkortas och förenklas utan att innehållet förloras. 

Därefter kodades varje meningsenhet, något Graneheim och Lundman (2004) beskriver som 

en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll (a.a.). Slutligen sorterades 

koderna efter innehåll och koder med liknande innehåll kategoriserades. Kategoriseringen 

gjordes genom att klippa och klistra i datorns wordprogram. Analysprocessen resulterade i en 

huvudkategori och fyra kategorier som svarade mot studiens syfte. Huvudkategorin och de 

fyra kategorierna kommer utgöra rubrikerna i studiens resultatdel (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori Huvud-

kategori 
The majority of 
everyone said be 
careful who you 
tell because 
everyone thinks 
“well you took the 
easy way out”, 
“well, anyone can 
go in and just 
have a surgery 
and have your 
stomage stapled”. 
You know they 
don´t think there´s 
any effort in your 
part (Earvolino- 
Ramirez, 2008, s. 
21). 

De flesta av de 
jag har pratat med 
har sagt åt mig att 
vara försiktig 
med vem jag 
berättar för 
eftersom alla 
tänker: ”Du tog 
den enkla 
utvägen”, ”vem 
som helst kan 
genomgå en 
operation där de 
häftar din mage”. 
Du vet, de tror 
inte att du 
behöver göra 
någon 
ansträngning alls  

Vara försiktig 
med vem man 
pratar med. De 
flesta tror inte att 
jag behöver 
anstränga mig 
alls. 
 

Omgivningens 
förutfattade 
meningar 

Sociala 
relationer  
 

 

 

 

 

 

 

 
Det nya 

livet 

Food was my best 
friend and now I 
had lost it  

Mat var min bästa 
vän och nu hade 
jag förlorat den 

Förlorade maten 
som bästa vän 

Mat som vän Förhållande till 
mat 
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Etiskt övervägande 
Enligt Lag om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) finns det olika riktlinjer 

för samtycke vid forskning som avser människor. Enligt Lag om etikprövning ska individen 

skyddas och respekt ska visas för deltagarna vid forskning. Polit och Beck (2012) menar att 

det är av yttersta vikt att skydda de deltagande individernas mänskliga rättigheter vid 

forskning. Deltagarna ska medverka på frivillig basis och ges möjlighet att när som helst 

lämna studien utan några dröjsmål (a.a.). De artiklar som ingick i studien och inte innehöll 

etisk granskning samt godkännande från en etisk kommitté, ansågs ändå uppfyllt målen för 

etisk övervägning då de tydligt beskrev att deltagarna fått information om studien och 

inkluderades därmed i studien. 

Resultat 
Resultatet i föreliggande studie baserades på 6 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 

(Bilaga 3). En huvudkategori och fyra kategorier utformades (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 1 huvudkategori och 4 kategorier. 

 

I analysen av artiklarna framkom en huvudkategori och fyra kategorier. Huvudkategorin var 

det nya livet och de fyra kategorierna var en förändrad utsida, förändrade sociala relationer, 

relationen till mat och fysisk hälsa. Den förändring som personerna upplevde som svårast 

under viktminskningsprocessen var relationen till mat. Personerna upplevde både mentala 

och fysiska förändringar efter sin viktminskningsoperation, då de inte insåg hur stor 

omställning operationen skulle innebära för dem.  

Det nya livet 

En förändrad utsida Förändrade sociala relationer Relationen till mat Fysisk hälsa 
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Det nya livet 
En viktminskningsoperation sågs av många som en sista chans till överlevnad. Tilltron till att 

operationen skulle komma att göra avsevärd skillnad för personernas möjlighet till ett långt 

liv, visade sig vara oerhört stor. För många av de personer som genomgått en 

viktminskningsoperation upplevdes operationen ha förändrat deras liv radikalt 

(LePage,2010).  Under tiden för viktminsknigen som sker efter operationen kände sig 

personerna fantastiska och viljan av att aldrig gå upp i vikt igen infann sig hos många av dem 

(Sutton, Murphy & Raines, 2009). Personerna beskrev hur deras viktnedgång var ett bevis på 

att de hade lyckats och att de aldrig skulle glömma hur mycket en viktminskningsoperation 

betytt för dem. Trots att det varje dag innebar en kamp för att hitta de positiva aspekterna 

istället för att fokusera på allt det tuffa och arbetsamma (LePage, 2010). Stolzenberger, 

Meany, Korpak & Morello (2013) beskriver att personerna upplevde att de var fysiskt, 

känslomässigt och mentalt på en bättre nivå än innan operationen. Då de tack vare 

viktminskningsoperationen hade möjlighet att göra så mycket mer i livet (a.a.).   

 

Efter viktminskningsoperationen var det många personer som tvingades inse att deras liv 

skulle förändras, vilket ledde till att dem kände sig vilsna och upplevde en förlust av den 

person de tidigare varit. Personerna trodde att operationen skulle bota deras dåliga vanor 

gällande livsstilen, vilket den inte gjorde. Detta blev en ny insikt för många. Operationen 

ändrade inte dåliga vanor, utan de måste lära sig ta itu med dessa för att förändra sitt liv och 

därmed lyckas med sin viktnedgång och även för att så småningom behålla vikten 

(Stolzenberger, Meany, Korpak & Morello, 2013; LePage, 2010). 

 

I wasn’t prepared for a major life style change [and] neither was my 

family. Neither was my wife and I think all that preparation leading up to 

it got me in that frame of mind and I thought I had a good idea what my 

life style change was going to be before it happened. (Stolzenberger, 

Meany, Marteka, Korpak, & Morello, 2013, s. 35). 

 

Earvolino-Ramirez (2008) & Stolzenberger, Meany, Marteka, Korpak, och Morello (2013)  

beskriver att trots information och förberedelse innan operationen insåg personerna inte hur 

mycket operationen skulle komma förändra deras liv. De upplevde att de inte fick tillräckligt 

med stöd ifrån vården för att bearbeta denna förändring. Natvik, Gjengedal & Råheim (2013) 
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återger hur personerna upplevde att de trots detta för det mesta inte saknade någonting av 

livet före operationen, då de hade fått ett helt nytt liv efter viktminskningsoperationen. De 

kände sig inte lika deprimerade och skämdes inte längre över sig själva. De upplevde att de 

kände en livsgnista som de aldrig hade känt tidigare och att de numer njöt av varje sekund av 

livet (a.a.). 

 

I’m no longer as depressed as I used to be, and [short pause] now I know 

more of what to do to recover. . . . I can live with my depressions, and I’m 

no longer ashamed. . . . I feel a spark of life, which I haven’t felt in years. 

(Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013, s. 1209). 

 

En förändrad utsida 

Personerna beskrev hur deras självbild förändrades efter viktnedgången, då de plötsligt kunde 

göra saker som de tidigare inte kunnat på grund av sin fetma (Stolzenberger, Meany, Korpak 

& Morello, 2013). De menade att de efter operationen var tvungna att lära sig tänka på ett 

annat sätt. De kunde även sakna den person de var före viktminskningsoperationen. Innan 

operationen förväntade sig många att de skulle bli en helt annan person när de blev smalare. 

Detta fick de dock omvärdera eftersom de var samma person som innan fast i en mindre 

kropp. Personerna beskrev även hur de upplevde att de mentalt fortfarande trodde att de 

vägde för mycket trots viktnedgång. Det visade sig vara svårt att mentalt inse att de hade gått 

ned i vikt och de betedde sig som om de fortfarande vore feta (Natvik, Gjengedal, 

Råheim,2013). Ogden, Clementi & Aylwin (2006) menar att de personer som genomgått en 

viktminskningsoperation många gånger upplevde att de förlorade uppfattningen av hur 

mycket de faktiskt gått ned i vikt (a.a.). De beskrev hur de blev chockade över att se sina 

spegelbilder. De kunde uppleva att det var en annan person i spegeln. Många fann svårigheter 

med att vara en ny person på utsidan, medan de på insidan fortfarande var samma person 

(Earvolino-Ramires,2008).  

 

I expected to become a different person when I became slimmer, that my 

life would become so easy. But in fact the world is the same [laughing], 

and I have the same people around me. (Natvik, Gjengedal & Råheim, 

2013, s. 1212.). 
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Upplevelsen av att kroppen förändrades och att de nu mådde bra och älskade sin kropp gjorde 

att många personer ifrågasatte om de verkligen tagit rätt beslut. De hade svårt att förstå hur 

mycket vikt de verkligen hade förlorat och vilken förändring operationen inneburit för dem 

(Ogden, Clementi & Aylwin, 2006).  Efter den snabba och markanta viktminskningen var det 

många som försökte förneka den person de var före operationen. De upplevde det som en tid 

av sorg och obehag samtidigt som de var stolta över vad de lyckats prestera, något som 

krävde bearbetning (LePage, 2010; Sutton, Murphy & Raines 2009).  

Förändrade sociala relationer  

Tiden efter en viktminskningsoperation upplevdes som en kamp för att få omgivningen att 

verkligen förstå att de vara samma person, trots sin viktminskning. Upplevelsen av att 

personer i omgivningen tyckte att de valt den enkla utvägen och att de därmed inte fått det 

stöd de hoppats på såg många som ett hinder i viktminskningen (Earvolino-Ramirez, 2008).  

The majority of everyone said be careful who you tell because everyone 

thinks “well you took the easy way out”, “well, anyone can go in and just 

have a surgery and have your stomage stapled”. You know they don´t 

think there´s any effort in your part.(Earvolino-Ramirez, 2008,  s. 21). 

Personerna beskrev hur de efter sin operation kunde gå in i vanliga klädesbutiker och faktiskt 

bli behandlade som normalviktig. Där personalen ville hjälpa dem och inte som tidigare när 

personalen i butiken nästan drog sig undan. Personerna upplevde även att de kunde gå ut 

bland allmänheten utan att andra i omgivningen tittade på dem. Personerna beskrev att de 

kom att bli mer sociala och att omgivningen tog kontakt med dem på ett annat sätt än tidigare, 

innan operationen. . Personerna upplevde efter sin viktminskning att omgivningen plötsligt 

betraktade dem som en normal person. En person som inte längre var osynlig i sociala 

sammanhang. En reaktion som personerna inte var förberedda på och därmed inte visste hur 

de skulle hantera då de aldrig lärt sig det sociala samspelet (Stolzenberger, Meany, Marteka, 

Korpak och Morello,2013). 

 

 I feel that I can go out and nobody is going to look at me unless I want to 

be looked at. I can go about my business being a human being and not be 

a freak.  (Stolzenberger, Meany, Marteka, Korpak och Morello, 2013, 

s.34).   

 



 

16 
 

Från att inte ha vågat lämna eller orkat lämna sitt boende, ökade personernas sociala samvaro 

markant efter viktnedgången. Omställningen ansågs av personerna som positiv då deras 

förändrade sociala samvaro resulterade i ett bättre välmående på flera plan (Natvik, 

Gjengedal & Råheim, 2013).    

Relationen till mat   

Relationen till mat var en process som personerna fick arbeta hårt med då många hade trott 

att operationen automatiskt skulle ge dem ett dämpat sug efter ätbara frestelser. Efter 

viktminskningsoperationen ifrågasatte personerna sig själva eftersom de upplevde att de inte 

kände sig hungriga trots att de före viktminskningsoperationen brukade älska och längta efter 

mat. De fick en annan syn på mat och kände sig nästa oövervinnliga (Sutton, Murphy & 

Raines, 2009). Personerna beskriver hur deras besatthet av mat inte längre existerade. Det 

fanns även många personer som fortfarande kände sig hungriga fast de visste att de inte 

kunde äta något på grund av att magen var full (LePage, 2010). Sutton, Murphy och Raines 

(2009) beskriver att personerna efter operationen blev tvungna att inse att de inte längre 

kunde använda maten som en vän. Något som ledde till att många fick känslan av att förlora 

en vän. Denna förändring upplevdes av många som en utmattande kamp som aldrig tog slut. 

Det blev viktigt att finna motivation för att fortsätta kämpa i sin vardag och finna kraften till 

återhämtning. Många gånger var de rädda att de skulle göra något fel eller äta något som 

ledde till att de förstörde sin viktnedgång. Även om en del upplevde att de kunde äta precis 

vad som helst och ändå gå ner i vikt. Många upplevde även att maten inte längre smakade 

lika bra som innan (a.a.).  Det var vanligt med illamående och många kände sig obekväma då 

magsäcken var så liten. Vilket ledde till att de struntade i att äta och dricka (Ogden, Clementi 

& Aylwin, 2006). 

 

Personerna beskrev hur de efter hand fick lära sig vad som var lämpligt att äta för att de 

skulle må bra. m de bara åt en liten tallrik med mat kom de inte att må dåligt efteråt. En del 

av personerna som tidigare ständigt ätit pizza och godis, ville efter 

viktminskningsoperationen inte ens tänka på den typen av mat. De kunde inte längre äta på 

samma sätt som tidigare. En del beskriver även hur de trots sin viktnedgång hela tiden kände 

sig feta och utvecklade så småningom bulimi (Stolzenberger, Meany, Marteka, Korpak & 

Morello, 2013). Om de åt för mycket mådde de illa och det var verkligen inte värt detta 

obehag. Vissa gånger var det till och med svårt att äta alls, då de mådde dåligt oavsett hur lite 

eller mycket de åt (Ogden, Clementi & Aylwin, 2006).  
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Personerna menade att de ständigt var tvungna att övervaka allt de stoppade i sig för att inte 

gå upp i vikt igen. (Stolzenberger, Meany, Marteka, Korpak & Morello, 2013). De berättade 

hur det hade varit en process med mängder av lärande och olika prövningar. De beskrev hur 

de efter operationen visste att om de åt något olämplig så som en pizza eller hamburgare 

skulle det ta flera dagar innan magen och kroppen var i form igen. Personerna beskrev att de 

kunde känna sig proppmätta precis efter en middag, för att bara efter någon timme senare 

vara hur hungriga som helst. Vissa gånger hade personerna till och med varit tvungna att stiga 

upp mitt i natten för att äta (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013).  

 

Sometimes, the food tastes so nice; I just have to eat, even if I am full. 

Then I vomit. . . . We eat dinner, and I feel chock-full, but after a couple of 

hours, I feel hungry again. . . . It has happened that I have gotten out of 

bed at night to grab a sandwich (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013, s. 

1210). 

 

Personerna som genomgått en viktminskningsoperation kunde efter en tid känna sig 

övergivna och ensamma eftersom de inte längre behövde banta på samma sätt som tidigare 

(LePage, 2010). De beskriver att den svåraste utmaningen med operationen var relationen till 

mat. Personerna visste aldrig hur de skulle klara av att hantera situationen kring måltiden. De 

kunde ändå känna sig bekväma med vad de skulle äta och vad de behövde undvika att äta. 

Personerna berättar om hur de var mer medvetna om kvaliteten på den mat de åt efter sin 

operation. De beskriver även hur de inte behövde ägna sig åt bantning och andra dieter utan 

åt lyckan med att kunna ge sin kropp den energi och näring som de verkligen behöver. 

(Stolzenberger, Meany, Marteka, Kopak & Morello, 2013).  

Fysisk hälsa 

Earvolino-Ramirez (2008) påvisar att personerna blev friskare efter sin viktminskning. De 

njöt mer av livet och kom till insikt om att viktminskningsoperationen var den rivstart de 

behövde för att förändra sitt liv (a.a.). Vissa personer kunde sluta med sina läkemedel efter 

sin viktminskning. Efter viktminskningen kunde de uppleva att de förmådde medverka i fler 

aktiviteter då de inte tappade ork på grund av sin fetma. I flera fall hade personerna blivit av 

med den smärta i kroppen som deras fetma orsakat. Detta berodde framför allt på att de efter 



 

18 
 

sin viktminskning fått kontroll över sin motion, sitt ätbeteende och sina kostvanor 

(Stolzenberger, Meany, Marteka, Korpak & Morello, 2013).  

 

Sutton, Murphy och Raines (2009) skriver att personerna som genomgått en 

viktminskningsoperation upplevde kroppen som fantastisk. De menar att operationen gav 

dem ökad rörlighet, flexibilitet och en känsla av frihet.  De ville aldrig mer gå tillbaka till den 

kropp som de hade före viktminskningsoperationen (LePage, 2010; Sutton, Murphy & 

Raines, 2009) Personerna beskrev hur mycket de kämpat med träningen. För om de inte hade 

tränat, hade deras kropp aldrig varit i den form den var i idag. En kropp som de flesta av 

personerna var stolta över (Earvolino-Ramirez, 2008). 

 

Personerna berättade om hur de efter sin operation kände sig mycket friskare fysiskt genom 

att de sluppit sina smärtor och kunde vara ute i omgivningarna. De beskrev även hur deras 

matspjälkning började fungera bättre efter viktminskningsoperationen. De kände sig inte bara 

friskare utan var lyckliga och stolta över att de äntligen hade en kropp och fysik som kunde 

jämställas med den kropp personer i deras omgivning hade. De kunde även utföra olika 

aktiviteter som de inte kunnat göra innan operationen (Stolzenberger, Meany, Marteka, 

Korpak & Morello, 2013). Personerna beskrev hur de i samband med att deras fysiska hälsa 

förbättrades började kunna ta promenader och att de faktiskt njöt av att göra det. Något de 

tidigare inte hade kunnat göra. Samtidigt berättar personerna hur deras motion ibland gick 

över styr då de rörde på sig hela tiden. Bara för att de var rädda för att de skulle hamna i 

samma inaktiva situation som tidigare. Något som kunde leda till att vissa personer blev 

utmattade. Många beskrev att anledningen till deras motionsvanor förändrades efter 

operationen var att de försökte kompensera den tid de förlorat med familj och vänner (Natvik, 

Gjengedal & Råheim, 2013). Personerna upplevde att de efter sin operation kom att känna sig 

som vilken person som helst. De kunde handla, laga mat, städa och umgås med sina barn på 

deras aktiviteter på ett sätt som de aldrig kunna göra innan (Stolzenberger, Meany, Marteka, 

Korpak & Morello, 2013). Varje dag gjorde de saker som de inte ens tänkt på att göra 

tidigare. De levde ett mycket mer aktivt liv och gladdes åt denna förändring då de fysiska 

förbättringarna innebar ett längre och friskare liv (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). 

 

Every day I do things I never even thought of before. I live a much more 

active life, a better [strong emphasis] life. The physical improvements are 

perhaps most important to become older than fifty, but mentally, I really 
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feel a lot better. I don’t miss anything, because I’ve got a new life. 

(Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013, s. 1209). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Då syftet med den aktuella studien var att beskriva personers upplevelser efter att ha 

genomgått en viktminskningsoperation valdes en metod med kvalitativ ansats. Willman m.fl. 

(2011) menar att kvalitativa studier används för att nå en djupare förståelse för en individs 

personliga upplevelse av en händelse (a.a.). Den aktuella metoden ansågs därför passa 

studiens syfte. En litteraturstudie valdes då den ansågs generera ett bredare resultat då flera 

olika studier vägs samma. En nackdel med en litteraturstudie skulle kunna vara att materialet 

redan tolkats av forskare och därmed kan data ha försvunnit. En empirisk studie skulle med 

fördel kunna ha använts när en upplevelse avses beskrivas. Det ansågs att en empirisk studie i 

sammanhanget inte hade gett ett lika brett resultat samt ansågs svårt under de förutsättningar 

som fanns för studien.   

 

Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna Cinhal och Pubmed. Dessa databaser valdes 

därför att de berör områden inom omvårdnad och medicin, de består av vetenskapliga artiklar 

samt uppdateras regelbundet. Sökningar bör göras i mer än en databas för att täcka det 

utvalda forskningsområdet (Willman m.fl., 2011). Om fler databaser ingått i sökningarna av 

artiklarna kan resultatet blivit bredare, dock ansågs de utvalda databaserna innehålla 

tillräckligt med relevanta artiklar för att svara mot studiens syfte. Det utfördes även en 

manuell sökning, för att ytterligare bredda möjligheten att täcka det valda forskningsområdet. 

Dock resulterade denna sökning inte i några artiklar lämpliga för studien. 

 

Sökningarna gjordes med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR. AND 

användes för att specificera och avgränsa sökningen. OR användes för att bredda urvalet och 

för att inte missa artiklar.  Artiklar från hela världen inkluderades då syftet var att beskriva 

patientens upplevelse vilken anses lika intressant oavsett vilken del av världen patienten 

befinner sig i. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna efter år 2003. 

Detta på grund av att endast ny forskning var av intresse samt att studien avsåg att beskriva 

upplevelser i nutid. Om äldre artiklar hade inkluderats hade resultatet kunnat påverkas då 
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urvalet hade breddats.  Artiklar söktes endast på engelska då detta är ett språk som författarna 

anser sig behärska och majoriteten av dagens forskning är publicerad på detta språk. För att 

förebygga risk för feltolkningar har lexikon använts vid översättning av engelska till svenska. 

Enligt Willman m.fl. (2011) bör språk som behärskas av samtliga författare användas. 

Sökningar efter artiklar på svenska genomfördes ej, vilket kan ses som en svaghet i studien. 

Artiklar skrivna på svenska som motsvarade syftet kan därmed ha missats, vilket skulle 

kunna ha påverkat resultatet då fler upplevelser annars hade kunnat inkluderas samt 

eventuellt gett ett mer varierat resultat. Artiklarna var även granskade peer review då 

Willman m.fl. (2011) menar att detta ökar studiens trovärdighet (a.a.).  

 

Artiklarna kommer från länder som har olika sjukvårdssystem vilket kan påverka personers 

upplevelser av sjukvård. Möjliga skillnader i resultatet hade kunnat framkomma om en viss 

geografisk tillhörighet valts, beroende på landets sociala utformning. Det ansågs dock vara en 

styrka att resultatartiklarna representerade stora dela av världen, då operationsformen är den 

samma överallt. I urvalet fokuserades inte heller på kön eller ålder på personerna som ingick i 

studien då detta inte ansågs som relevant för studien. Det ansågs istället som en fördel att 

personerna som ingick i studien var av båda könen samt i blandade åldrar. Det gjordes inte 

heller något urval angående antalet år som passerat efter den aktuella 

viktminskningsoperationen, då syftet var att fokusera på upplevelsen av hur livet kom att bli 

efter en operation. 

 

Av de 7 artiklar som slutligen kvalitetsgranskades, fick 6 artiklar hög eller medel poäng i 

kvalitetsgranskningen och inkluderades därför i studien. 1 artikel fick låga poäng och 

exkluderades. Artiklarna som användes i studien ansågs omfångsrika gällande beskrivning av 

upplevelse hos individerna och ansågs därför som relevanta i antal.  

 

Granskningsprotokollet som användes i studien var Willmans mfl (2011) 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Alla frågorna i granskningsprotokollet ansågs 

relevanta och därför gjordes inga ändringar på det aktuella protokollet. För att säkerställa att 

inte artiklar med sämre kvalitet skulle ingå i studien poängsattes de vetenskapliga artiklarna 

mellan 1-14. Artiklarna kunde bli bedömda som låg-, medel-, eller hög kvalitet. 

Granskningen gjordes tillsammans för att komma fram till ett noggrant övervägt val av 

kvalitet på artiklarna. Ingen av studiens resultatartiklar har samma författare, vilket kan ses 

som en styrka för studien. Om artiklar från samma författare hade använts hade det kunnat 
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påverka resultatet då artikelförfattarna skulle kunna ha förförståelse och därmed omedvetet 

vinklat sitt resultat. Av de valda artiklarna var det en som enbart inkluderade kvinnor, vilket 

kan ha påverkat resultatet genom att det blir mer inriktat på just kvinnor. Dock hade 

författarna inte för avsikt att jämföra kvinnor och män, vilket därför inte ses som negativt och 

en svaghet för studien.  

 

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

innehållsanalys (Bilaga 3). Den valda innehållsanalysen ansågs som pedagogisk och 

upplevdes ge en hjälp i att skapa en djupare förståelse för innehållet i de vetenskapliga 

artiklarna. Ambitionen var att göra en manifest innehållsanalys, dock menar Graneheim och 

Lundman (2004) att det sker en viss tolkning i allt som görs. Därför var innehållsanalysen 

som genomfördes en manifest innehållsanalys med latenta inslag. I studien användes sex 

vetenskapliga artiklar till innehållsanalysen. De vetenskapliga artiklarna lästes individuellt 

och likaså ströks meningsenhet under och plockades ut individuellt, vilket kan ses som en 

styrka för studien då Willman m.fl. (2011) menar att granskningen får större tyngd om två 

personer granskar och sedan sammanför sina tolkningar. Detta görs även för att inte påverka 

varandra (a.a.) Då en text kan uppfattas olika diskuterades därefter texten gemensamt för att 

säkerställa att avgörande text inte fallit bort. Kondenseringen gjorde att den stora mängden 

text blev mer lätthanterlig.  Diskussionen var till hjälp och upplevdes viktig för att inte någon 

information skulle gå förlorad i analysutförandet. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) påpekar att det alltid finns en egen form av förförståelse, vilket kan påverka 

vid ett analysförfarande (a.a.). Meningsenheterna lästes därför igenom ännu en gång och nya 

kategorier skapades. Inledningsvis uppkom flertalet kategorier och underkategorier samt ett 

antal meningsenheter som inte passade in någonstans. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att alla meningsenheter som svarar till studiens syfte ska få plats i en kategori och inte 

i flera. Dock menar de även att i texter som handlar om upplevelser kan denna regel vara svår 

att tillgodose (a.a.). Citaten som användes i resultatet valde författarna att inte översätta då 

det fanns en risk att innebörden skulle gå förlorad, vilket ses som en styrka i studien. 

Resultatdiskussion 
Enligt livsvärldsperspektivet har människan inte sin kropp, utan den är sin kropp. När 

kroppen förändras, ändras även personens livsvärld. För att ha möjlighet att hantera detta 

krävs att personen skapar en ny förståelse för sin kropp (Dahlberg & Segesten , 2010). Då 

personerna som genomgått en viktminskningsoperation inte var förberedda på denna 
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förändring upplevdes en vilsenhet och förlorat fokus på den person de var. Detta beskriver 

även Munoz, Chen, Fischer, Sanchez-Johnsen, Roherig, Dymek- Valentine, Alverdy och Le 

Grange (2010) som anser att det kan bero på att personerna som genomgår en 

viktminskningsoperation många gånger har flera år av misslyckade bantningsförsök bakom 

sig (a.a.). Samtidigt upplevdes en stor glädje av att äntligen ha lyckats med något i livet, 

vilket var en ny och oförväntad känsla för dem. När personerna började inse vad operationen 

innebar för deras livskvalitet insåg de allt mer att det var upp till dem själv att genomföra de 

förändringar som krävdes. Karlsen, Lund Størdal,  Røislien, Tonstad, Natvig, Sandbu och 

Hjelmesæth (2013) påvisar vikten av att inte endast fokusera på personens övervikt eller 

fetma för en lyckad viktminskning. Fokus bör istället läggas på att se till hela personen och 

den process som personen utsätts för efter sin viktminskningsoperation (a.a.). Föreliggande 

studie påvisade dock att trots psykiska och fysiska påfrestningar för individerna, var 

viktminskningsoperationen det bästa de gjort och de ville aldrig mer gå tillbaka till det liv 

som de hade före viktminskningsoperationen. Karlsen, Lund Størdal, Røislien, Tonstad, 

Natvig, Sandbu och Hjelmesæth (2013) menar att personer som genomgått en 

viktminskningsoperation för första gången i sitt liv hade möjlighet att känna samhörighet med 

andra personer. De kände sig ”normala” för första gången i sitt liv. Personerna får även en 

förbättrad självkänsla. Positiva effekter av viktminskningsoperationen var att personerna 

sällan ångrade sin viktminskningsoperation (a.a.). 

 

Resultatet visar att personerna som genomgått en viktminskningsoperation många gånger 

frågade sig själva varför de valt operation. Detta berodde främst på deras förändrade 

matvanor. Efter viktminskningsoperationen kände sig personerna inte längre någon hunger 

och upplevde att de förlorat sin bästa vän, maten. Detta var något som personerna inte var 

beredda på, då de ofta trodde att deras problem gällande maten skulle lösa sig av sig självt 

och att de efter sin viktminskningsoperation skulle kunna äta vad som helst utan att gå upp i 

vikt. Vilket kunde leda till att de åt mer än vad som kunde få plats i deras krympta magsäck 

och därmed orsakade illamående. Något som kunde resultera i att personerna varken åt eller 

drack för att slippa detta obehag. För de flesta av personerna var relationen till mat det 

absolut svåraste hindret att övervinna efter sin viktminskningsoperation. Dock upplevde 

personerna att de efter sin viktminskningsoperation åt mer näringsriktig mat då kroppen 

krävde detta för att få tillräckligt med energi och inte bara fyllnad av magsäcken. Karlsen, 

Lund Størdal, Røislien, Tonstad, Natvig, Sandbu och Hjelmesæth (2013) styrker detta när de 

beskriver att viktminskningsoperationen många gånger medförde att personerna fick bättre 
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kontroll över sitt matintag (a.a.). Resultatet visar på att även om personerna upplevde att 

relationen till mat var en svår process, hade denna process lett till att maten inte längre styrde 

deras vardag.  

 

I studiens resultat framkom att personerna upplevde känslan av att kunna gå utanför dörren 

utan att känna skam för sin kropp. Personerna ökade även sitt sociala umgänge. Dock 

upplevdes att människor som personerna kände sedan innan sin viktminskningsoperation inte 

längre insåg att de var samma person. Resultatet påvisar även att många av individerna inte 

var förberedda psykiskt på hur mycket vikt de skulle förlora efter operationen samt hur 

mycket viktminskningsoperationen skulle komma att förändra deras liv. Zijlstra, Larsen, 

Wouters, Ramshorst och Geenen (2013) påpekar att personer som genomgått en 

viktminskningsoperation tvingas till snabba förändringar i sin livsstil. Vilket ofta leder till att 

deras psykiska hälsa försämras (a.a.). 

 

 I studien framkom att personerna i efterhand inser hur betydelsefull den mentala processen är 

under viktminskningen. De upplevde att de mentalt inte hängde med i den takt som kroppen 

förändrades.  Något som innebar att individerna kände sig lika stora som tidigare trots en 

stadig viktminskning. Enligt Zijlstra, Larsen, Wouters, Ramshorst och Geenen (2013) är 

personer som genomgår en viktminskningsoperation inte mentalt förberedda på de 

förändringar som viktminskningsoperationen innebär.  Vilket kan leda till att kroppen 

förändras rent fysiskt, men uppfattningen av kroppen förändras mycket långsammare. Något 

som kan innebära en psykisk påfrestning för personerna (a.a.). Munoz, Chen, Fischer, 

Sanchez-Johnsen, Roherig, Dymek- Valentine, Alverdy och Le Grange (2010) påvisar att 

personer som genomgår en viktminskningsoperation har en normal kroppsuppfattning, men 

att denna förändras då den dramatiska viktnedgången sker. På grund av detta förändras den 

tidigare normala kroppsuppfattningen till en mer osund kroppsuppfattning. Något som kan 

leda till att personerna tappar kontrollen över sig själva (a.a.). Dock menade personerna att de 

positiva effekterna som viktminskningsoperationen medförde övervägde alla nackdelar. De 

menade att de inte ville gå tillbaka till det liv som de levt tidigare. Personerna upplevde att 

viktminskningsoperationen hade gett dem ett helt nytt liv och en livsgnista som de aldrig 

tidigare känt av.  
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Slutsats  
Syftet med föreliggande studie var att beskriva personers upplevelser efter att ha genomgått 

en viktminskningsoperation. Det framkom att personer som genomgår en 

viktminskningsoperation påverkas på flera plan.  Personerna var betydligt lyckligare efter sin 

viktminskningsoperation än de var före. Något som till stor del berodde på de förändrade 

sociala relationerna som viktminskningsoperationen medförde. I studien framkom även att 

personerna inte ville gå tillbaka till det liv de hade före sin viktminskningsoperation, oavsett 

de negativa påföljder som viktminskningsoperationen kunde ge. Slutsatsen som kan dras av 

studien är att en viktminskningsoperation påverkar den opererade personen fysiskt så väl som 

psykiskt. Antalet personer som genomgår en viktminskningsoperation ökar, vilket medför att 

detta är ett område som behöver belysas mer inom forskningen. Alla patienter har sina 

individuella behov och det är sjuksköterskans ansvar att urskilja och ta hänsyn till dessa för 

att individen ska uppnå bästa möjliga kvalitet på livet under sin viktminskning. Då resultatet i 

studien påvisade att operationen innebär en förändring fysiskt, men att personerna hade svårt 

att ändra sitt beteende, ses vidare forskning med fokus på hur sjukvården bör förbereda dessa 

personer på vad livet efter operationen kommer att innebära betydelsefull.  

 

Självständighet  
Genom hela arbetet med studien har Rebecka Persson och Sandra Kellander arbetat 

tillsammans och båda upplever lika delaktighet för studien. Rebecka och Sandra har innan 

arbetets start var för sig läst på i kurslitteraturen gällande utformande och skrivande av en 

kandidatuppsats. Sökningar av artiklar till bakgrund samt resultat gjordes gemensamt. Dock 

hade Rebecka största ansvaret gällande sökningar av artiklar. Artiklarna lästes därefter enskilt 

för att sedan granskas gemensamt. Sammanställning av bakgrund och resultat skrevs även 

detta gemensamt. Sandra har genom hela arbetet haft huvudansvaret för textredigering. 

 

 



 

25 
 

Referenser 
*= Artiklar som används i resultatet. 

Barth, M. M., & Jenson, C. E. (2006). Postoperative nursing care of Gastric bypass patients. 
American Journal of critical care, 15(4), 378-387. 
 
Dahlberg, K, & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.O., & Fagerberg, I (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Do Rego Furtado, L.C. (2010). Nutritional management after Roux-en-Y gastric Bypass. 
British journal of Nursing, 19(7), 428-436. 
 
*Earvolino-Ramirez, M. (2008). Living with bariatric surgery. Totally different but still 
evolving. Bariatric nursing and surgical patient care, 3(1), 17-25. 
 
Eriksson, K. (1991). Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112. 
 
Green, N. (2012). Bariatric surgery. An overview. Nursing Standard., 26(36), 48-56. 
 
Hydrock, C.M. (2005). A brief overview of bariatric surgical procedures currently being used 
to treat the obese patient. Critical Care Nurse Q, 28(3), 217-226. 
 
Ide, P., Farber, E.S., & Lautz, D. (2008). Perioperative nursing care of the bariatric surgical 
patient. Academic Journal, 88(1), 30-58. 
 
Karlsen, T. I., Lund Størdal, R., Røislien, J., Tonstad, S.,  Natvig, G.K., Sandbu, R., & 
Hjelmesæth, J. (2013). Health related quality of life after Gastric bypass or intensive lifestyle 
intervention. A controlled clinical study. Health and quality of life outcomes, 11(17), 1-10. 
 
Kaser, N.J., & Kukla, A. (2009). Weight-loss surgery. Online Journal of Issues in Nursing, 
14(1), 10. 
 
*LePage, C.T. (2010). The lived experience of individuals following Roux-en-Y Gastric 
Bypass surgery. A Phenomenological study. Bariatric nursing and surgical patient care, 
5(1), 57-64. 
 
Munoz, D., Chen, E.Y., Fischer, S., Sanchez-Johnsen, L., Roherig, M., Dymek-Valentine, 
M., Alverdy, J.C. & LeGrange, D. (2010). Changes in desired bodyshape after bariatric 
surgery. Eating disorders, 18, 347-354. 
 



 

26 
 

*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), 1202-1214. 
 
Ogden, J., Avenell, S. & Ellis, G. (2011). Negotiating control: Patients´experiences of 
unsuccessful weight- loss surgery. Psychology and Health, 26(7), 949- 964. 
 
*Ogden, J., Clementi, C., & Aylwin, S. (2006). The impact of obesity surgery and the 
paradox of control. A qualitative study. Psychology and Helath., 21(2), 273-293. 
 
Olsson, H. & Sörenssen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm. Liber. 
 
Polit, F.D., & Beck, C.T. (2012). Essentials of nursing research. Appraising Evidence for 
Nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 
 
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ hämtad: 2013-10-16. 
 
Shiri, S., Gurevich, T., Feintuch, U., & Beglaibter, N. (2007). Positive psychological impact 
of bariatric surgery. Obesity surgery, 17(5), 663-668. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf hämtad: 2013-10-07. 
 
*Stolzenberger, K.M., Meany, C.A., Marteka, P., Korpak, S., & Morello, K. (2013). Long-
term quality of life following bariatric surgery. A descriptive study. Bariatric surgical patient 
care, 8(1), 29-38. 
  
*Sutton, D H., Murphy, N., & Raines, D A. (2009). Transformation: The “life-changing” 
experience of women who undergo a surgical weightloss intervention. Bariatric nursing and 
surgical patient care, 4(4), 299-306.  
 
Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: FA. Davis Company. 
 
World Health Organization. (2013). Obesity and overweight. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html hämtad: 2013-10-14. 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wysoker, A. (2005). The lived experience of choosing bariatric surgery to lose weight. 
Journal of the American psychiatric, 11(1), 26-34. 
 
Zijlstra, H. Boeije, H. Larsen, J. Ramshorst, B. & Geenen, R. (2009). Patients´explanations 
for unsuccessful weight loss after laparascopic adjustable gastric banding (LAGB). Patient 
Education and Counseling, 75, 108- 113. 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html


 

27 
 

Zijlstra, H., Larsen, J.K., Wouters, E.J.M., van Ramshorst, B., & Geenen, R. (2013). The 
long-term course of quality of life after and the prediction of weight outcome after 
laparoscopic adjustable gastric banding. A prospective study. Bariatric surgical patient care, 
8(1), 18-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S. 1 Bariatric surgery 2053 131022 0 0 
S. 2 Gastric bypass 861 131022 0 0 
S. 3 S1 OR S2 2562 131022 0 0 
S. 4 Life experiences OR 
Life experience* 

13181 131022 0 0 

S. 5 Experience* 153861 131022 0 0 
S. 6 S.4 OR S.5 153861 131022 0 0 
S. 7 S3 AND S6 138 131022 0 0 
S. 8 S3 AND S6 Limiters: 
2003-2013, engelska, peer 
reviewed 

121 131022 22 7 

  
 
Sökningar i PUBMED 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S. 1 Bariatric surgery 15819 131023 0 0 
S. 2 Gastric bypass 7656 131023 0 0 
S. 3 S1 OR S2 17627 131023 0 0 
S. 4 Life experiences OR 
Life experience* 

61377 131023 0 0 

S. 5 Experience* 673264 131023 0 0 
S. 6 S.4 OR S.5 688288 131023 0 0 
S. 7 S3 AND S6 1999 131023 0 0 
S. 8 S3 AND S6 Limiters: 
2003-2013, engelska, peer 
reviewed 

151 131023 2 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Protokollet är hämtat ur:Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C.(2011).Evidensbaserad 

omvårdnad.En bro mellan forskning och klinisk verksamhet.s.156-157.Lund:Studentlitteratur. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Earvolino-Ramirez,  M. (2008). 
USA 

Living with bariatric 
surgery. Totally 
different but still 
evolving. 

Kvalitativ: 
Djupintervjuer 

Antal: 1 
Ålder: 55 år 
Kön: kvinna 

12/14 poäng 
Kvalitet: Hög 

LePage, C. T. (2010). USA The lived experience of 
individuals following 
Roux- en-Y Gastric 
bypass surgery. A 
phenomenological 
study. 

Kvalitativ: 
Djupintervjuer 

Antal:12 
Ålder: 28-56 år 
Kön: 8 kvinnor och 4 män 

13/14 poäng 
Kvalitet: Hög 

Natvik, E., Gjengegdal, E., & 
Råheim, M. (2013). Norge 

Totally changed, yet still 
the same: Patients lived 
experiences 5 years 
beyond bariatric 
surgery. 

Kvalitativ: 
Djupintervjuer 

Antal: 8 
Ålder: 43-53 år 
Kön: 4 kvinnor och 4 män 

13/14 poäng 
Kvalitet: Hög 

Ogden, J., Clementi, C., & 
Aylwin, S. (2006). England 

The impact of obesity 
surgery and the 
paradox of control. A 
qualitative study. 

Kvalitativ: 
Djupintervjuer 

Antal: 15 
Ålder: 39- 53 år 
Kön: 14 kvinnor och 1 man 

11/14 poäng 
Kvalitet: Medel 

Stolzenberger, K. M., Meany, C. 
A., Marteka, P., Korpak, S., & 
Morello, K. (2013). USA 

Long-term quality of 
life following bariatric 
surgery. A descriptive 
study. 

Kvalitativ: 
Fokusgrupper 

Antal: 61 
Ålder: Alla åldrar 
Kön: Inte beskrivet. 

12/14 poäng 
Kvalitet: Hög 

Sutton, D. H., Murphy, N., & 
Raines, D. A. (2009). USA 

Transformation. The 
”life-changing” 
experience of women 
who undergo a surgical 
weight loss intervention. 

Kvalitativ: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Antal: 14 
Ålder: 18-60 år 
Kön: Kvinnor 

13/14 poäng 
Kvalitet: Hög 
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