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Abstract 
 

Background: Obesity is one of the biggest health concerns on a global scale. 38% of 

women are at the time of signing up for maternal health overweight or obese. Surgical 

treatment of obesity is described as a natural alternative when diet, exercise, and 

lifestyle changes remaine unsuccessful. The gastric bypass procedure has seen a tenfold 

increase since the 1990s including women of childbearing age. In light of the increase in 

gastric bypass surgery, more knowledge and insight into how the procedure affects the 

woman during her pregnancy, both physically and mentally, is required. 

The aim: To describe the effects women experience during pregnancy post gastric 

bypass.  

Method: Netnographic method was used. The authors acted as observers and conducted 

a covert study on an internet discussion forum in which pregnant women who had had 

gastric bypass openly shared their experiences with each other by participating in 

discussion threads. Data were analyzed using a qualitative research method. 

Results: Several of the women became pregnant within a year after their gastric bypass 

surgery although this is not recommended. Several differences in the way the 

reproductive health clinics handle these women were discussed. In addition, many 

women felt that the midwife had inadequate knowledge and subsequently lacked 

proficiency in terms of dealing with those having received gastric bypass and their 

situation. The women tend to experience anxiety over the pregnancy-related weight 

gain. Some women described the increasing problems with "dumping" during their 

pregnancy.  

Conclusion: The women experienced frequently that the midwife had a lack of 

knowledge when it came to the protocol of treatment of those who've had gastric 

bypass. It is vital that the midwife is proactive during the first encounter with a post 

gastric bypass pregnant woman by discussing the woman's potential feelings and 

perceptions with regards to the possible weight gain that a pregnancy entails. Uniform 

and universal guidelines should, according to the authors, be developed to promote 

midwifery care. The midwife will then be better equipped to offer an expanded 

psychosocial support throughout the pregnancy. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Fetma är idag ett av de största hälsoproblem vi har globalt sett. 38% har vid 

inskrivning på mödrahälsovården övervikt eller fetma. Kirurgisk behandling av fetma 

beskrivs som ett naturligt alternativ då kost, motion och beteendeförändringar inte givit 

något resultat. Gastric bypass operation har ökat tiofaldigt sedan 90-talet inkluderat 

kvinnor i fertil ålder. Graviditet efter gastric bypass operation avråds de första 12-18 

månaderna med anledning av stor viktnedgång och eventuell näringsbrist. Med tanke på 

den ökade gastric bypass kirurgin krävs mer kunskap och insikt i hur följderna av 

operationen påverkar kvinnan i relation till både psykiska och fysiska faktorer under 

graviditet.  

Syfte: Att beskriva gastric bypass opererade kvinnors erfarenhet av sin graviditet 

Metod: Netnografisk metod användes. Författarna verkade som observatörer och 

genomförde en dold studie på ett internetforum där gastric bypass opererade gravida 

kvinnor delar sina erfarenheter med varandra i ett diskussionsforum. Data analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Flera av kvinnorna blev gravida inom ett år efter sin operation trots att detta 

inte rekommenderades. Flera skillnader av mödrahälsovårdens handläggning av gastric 

bypass opererade kvinnor diskuterades. Kvinnorna diskuterade också flera skillnader i 

riktlinjer mellan olika landsting. Många kvinnor upplevde att barnmorskan hade 

bristfällig kunskap om gastric bypass opererade kvinnor. Kvinnorna upplevde oro över 

den graviditetsrelaterade viktuppgången. En del kvinnor beskrev ökade problem med 

dumping under graviditeten, vilket innebär att föda snabbt passerar ut i tarmen efter 

måltid och kan ge upphov till bland annat illamående och hjärtklappning. 

Slutsats: Kvinnorna upplevde många gånger att barnmorskan hade bristande kunskaper 

när det gällde handläggningen av gastric bypass opererade. Enhetliga nationella 

riktlinjer bör, enligt författarna, utarbetas för att främja barnmorskans omhändertagande. 

Det är viktigt att som barnmorska redan vid första besöket med en gastric bypass 

opererad kvinna diskutera känslor inför den eventuella viktuppgång som följer med 

graviditet. Barnmorskan kan då erbjuda ett utökat psykosocialt stöd under hela 

graviditeten. 
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1. Inledning 

Den svenska mödrahälsovården (MHV) inrättades i slutet av 1930-talet och når idag 

mer än 99% av alla gravida kvinnor (Santesson, 2009). MHV:s grundläggande syfte är 

att tidigt kunna upptäcka eventuella komplikationer hos den blivande modern och det 

ofödda barnet. I barnmorskans arbete ingår också att tidigt kunna identifiera faktorer 

som kan påverka graviditeten och barnet ogynnsamt (Hildingsson, 2016). Andelen 

kvinnor med högt kroppsmassindex, BMI, ökar. Högt BMI kan leda till komplicerad 

graviditet och förlossning. En ökande andel kvinnor har genomgått kirurgi för 

viktreduktion så kallad gastric bypass, (GBP). GBP har ökat tiofaldigt sedan 90-talet 

inkluderat kvinnor i fertil ålder (Collberg & Ellis, 2014). Det innebär att barnmorskan i 

framtiden kommer handlägga fler gravida kvinnor efter genomgången GBP, vilket 

ställer krav på MHV:s handläggning och kompetens.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av övervikt och fetma 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver fetma som en växande pandemi och 

därmed ett av de största hälsoproblem vi har i modern tid. Kroppsmasseindex dvs vikten 

i förhållande till längden utgör den måttstock efter vilken människor delas upp i 

normalviktiga (BMI under 25), överviktiga (BMI 25-30) eller obesa (BMI över 30). 

Måtten på BMI är enbart baserade på kroppsvikt i relation till kroppslängd. De senaste 

åren har det varit mer fokus på hur fettet är lokaliserat på kroppen. Bukfetma ökar 

exempelvis risken för hjärt- och kärlsjukdomar oavsett vilket BMI-intervall personen 

befinner sig i (Hänni, 2014). Kroppsfettets mängd och distribution har också betydelse 

för reproduktiv hälsa. Kvinnor med bukfetma har exempelvis högre risk för infertilitet 

på grund av ovulationsstörning och troligtvis också en störd endometriefunktion 

(Läkartidningen, 2003).  

 

2.2 Övervikt och fetma under graviditet 

Gravida kvinnor med övervikt och fetma har ökat markant sedan mitten av 90-talet 

(Lendahls, 2016). Enligt Medicinska födelseregistret är 38 % av de gravida kvinnorna i  

Sverige idag överviktiga eller obesa i tidig graviditet. De konsekvenser som följer med 

fetma under graviditet och förlossning är välkänt men dock inte lika uppmärksammat 
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(Läkartidningen, 2015). De kvinnor som har fetma uppvisar upp till tio gånger högre 

risk att utveckla hypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes (Hänni, 2014). Det finns 

också en ökad risk för kvinnan att drabbas av bland annat prematur och instrumentell 

förlossning. Överviktiga och obesa mödrar har i jämförelse med normalviktiga en större 

risk att föda barn som är stora för sin gestationsålder (LGA). Risken för missbildningar 

samt intrauterin fosterdöd är också ökad (Cnattingius & Stephansson, 2010). 

 

2.3 Gastric bypass 

Kirurgisk behandling av fetma beskrivs idag som ett naturligt alternativ då kost, motion 

och beteendeförändring inte givit något långsiktigt resultat. Under 1960-talet utvecklade 

doktor Edward Mason den metod som kom till att bli den mest dominerande för 

kirurgisk behandling av fetma, GBP (Hänni, 2014). Sjuttio procent av alla operationer 

som utfördes för behandling av fetma under 2015 utgjordes av GBP. Detta motsvarar 

4346 operationer registrerade i SOReg, ett skandinaviskt kvalitetsregister för 

obesitaskirurgi (SOReg, årsrapport 2015). Svensk sjukvård har följt de internationellt 

vedertagna indikationerna runt BMI som innebär att patienter med BMI över 40, liksom 

patienter med BMI över 35 och med samtidiga överviktsrelaterade komplikationer kan 

vara aktuella för kirurgisk behandling av fetma. Bedömningen grundar sig i en rad olika 

utredningar bestående av ett multiprofessionellt team av psykologer, dietister, kirurger 

med fler (Hänni, 2014). GBP innebär att större delen av magsäcken förbikopplas och 

intagen föda passerar istället till en liten magsäcksficka och därefter direkt ut i 

tunntarmen (Sundbom, 2014). Den förändrade anatomin efter GBP resulterar i en 

viktnedgång för patienten då stora portioner inte längre går att inta. Hungerhormonet 

ghrelin utsöndras i större utsträckning och medför en snabb mättnadskänsla. Samtidigt 

ökar frisättningen av insulin vilket leder till ett förbättrat glukosupptag perifert (Hänni, 

2014). Vikten förändras i tre steg efter genomförd GBP; en viktminskningsfas där 

viktminimum nås mellan ett halvt till ett år efter operation, sedan en följande 

viktuppgångsfas under några år och därefter en stabil viktfas (ibid.) 

 

2.4 Effekter och komplikationer efter gastric bypass 

Efter GBP sker en medicinsk uppföljning vid tre, sex och tolv månader postoperativt 

och därefter årliga kontroller eller vid behov. Uppföljningen syftar till att säkerställa en 

fullgod nutrition samt diagnostisera och behandla uppkomna bristtillstånd eller 
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följdsjukdomar. Psykologiska faktorer såsom uppkommen ätstörning kan kräva utökat 

stöd från exempelvis psykolog (Hänni, 2014). Efter operation finns en ökad risk att 

drabbas av tarmvred, inre bråck och näringsbrist. Personer med fetma har ofta redan 

brist på en del av kroppens viktiga näringsämnen som fettlösliga vitaminer, folsyra, 

kalcium och zink. Efter fetmakirurgi kan dessa bristtillstånd öka och andra uppkomma 

(Hänni, 2014). Ett minskat energiintag kräver tillskott i form av vitaminer och mineraler 

men också pga. att den förändrade anatomin medför ett försämrat upptag. Den 

förändrande anatomin gör också att allt fler upplever så kallade dumpingsymtom. Föda 

passerar då hastigt ut i tarmen efter måltid och ger upphov till symtom som illamående, 

buksmärta, hjärtklappning och svettning. Livsmedel som innehåller mycket snabba 

kolhydrater kan ge upphov till dessa symtom (Laurenius, 2014).  

 

Studier tyder på en ökad eller förbättrad ovariefunktion efter GBP (Badwy & Elnashar, 

2011). Rådgivning om adekvat antikonception preoperativt liksom postoperativt är 

därför av stor vikt (Laurenius, 2014) 

 

2.5 Graviditet efter gastric bypass 

Graviditet avråds det första postoperativa året. Anledningen till detta är att den 

opererade dessförinnan ska ha uppnått viktstabilitet samt att eventuell brist på 

näringsämnen ska ha korrigerats. Vanligtvis sker detta inom loppet av 12 månader efter 

operation (Akademiska sjukhuset, 2014; Capio S:t Görans sjukhus, 2014; Carlanderska, 

2013). Endast 59 % av de gastric bypass opererade (GBPO) fortsätter att ta ordinerade 

vitamintillskott postoperativt. Gravida kvinnor som inte är förenliga med att ta 

vitamintillskott bör göras medvetna om de ökade risker som följer efter en GBP 

(Saltzman & Karl, 2013). Det finns rapporterat att man fann fler fall än väntat av 

neuralrörsdefekter hos barnen och i samtliga fall hade de blivande mödrarna inte följt 

ordinationer om supplementering med vitaminer och mineraler. En av anledningarna 

kan vara brist på folsyra hos gravida, vilket ökar risken för denna typ av defekt (ibid). 

Folsyrabrist har påvisats hos ca hälften av de GBPO mödrarna liksom järnbrist (Hänni, 

2014). Även K-vitamin brist hos GBPO kvinnor finns rapporterat, vilket lett till fall med 

blödningskomplikationer hos både mor och barn (Saltzman & Karl, 2013). 
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2.6 Graviditetsutfall 

Risken för graviditetskomplikationer i form av graviditetsdiabetes, preeklampsi och 

makrosomi minskar med kirurgin, däremot ökar risken för intrauterin tillväxthämning 

(Maggard et. al., 2008). Enligt studier föds barn till kvinnor som genomgått GBP ofta 

för tidigt och är ofta lätta för sin gestationsålder, small for gestational age (SGA) 

(Collberg & Ellis, 2014; Roos et. al, 2013). Gravida kvinnor med BMI <25 löper två 

gånger högre risk att föda prematurt samt två gånger högre risk att föda ett barn som är 

SGA. Denna patientgrupp bör därför betraktas som högrisk graviditet (Roos, Neovius, 

Cnattingius, Trolle-Lagerros, Sääf, Granath & Stephansson, 2014). Incidenten av 

kejsarsnitt har varierat mellan olika studier men ser inte ut att minska efter GBP 

(Saltzman & Karl, 2013).  

 

2.7 Mödrahälsovårdens handläggning av gastric bypass opererade  

Idag följer de flesta kliniker specifika pm för GBPO gravida kvinnor. Författarna har 

granskat ett pm från år 2015 som berör handläggning utifrån kosthållning, medicinering, 

viktrekommendationer, provtagning, glukosbelastning och psykosocialt stöd. Vid 

inskrivning på MHV noterar barnmorskan den medicinering kvinnan brukar. Sedvanliga 

inskrivningsprover tas vid besöket och vid misstanke om näringsbrist tas utökade 

prover. En tillväxtmätning med ultraljud görs i graviditetsvecka 32 på grund av den 

ökade risken för SGA. Någon glukosbelastning utförs inte på grund av risk för 

dumpingsymtom. Vid indikation på glukosbelastning mäts istället faste- och tvåtimmars 

plasmaglukos.  

 

2.8 Teoretisk ansats  

I den här uppsatsen har vi valt att belysa begreppet kroppsuppfattning som innefattar 

förhållandet till vår kropp, hur den upplevs och ser ut, samt vilka uppfattningar vi har 

om den.  På senare tid har utseende och kropp blivit alltmer viktigt då den enligt många 

av oss representerar den vi är för andra. Redan tidigt i livet lär vi oss genom media hur 

en kropp bör se ut; att vara smal och se vältränad ut (Parling, 2014). Två personer som 

av omgivningen anses vara ungefär lika överviktiga, smala eller vältränade kan ha helt 

skilda kroppsuppfattningar. Personer med fetma är ofta missnöjda över sin kropp. Detta 

missnöje kan i många fall leda till en negativ kroppsuppfattning (ibid.) Livskvaliteten 

hos patienter med fetma är välkänd och rapporteras oftast nedsatt med depression, 
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negativ självbild, låg självkänsla och ätstörningar. Många överviktiga känner sig mindre 

värda och har uppfattningen att folk ser ner på dem (Forsberg, Engström & Söderberg, 

2013). Idag väljer allt fler personer med fetma att genomgå GBP. De flesta som 

genomgått en GBP rapporterar en generell förbättring avseende självförtroende, 

livskvalitet och psykosociala funktioner (ibid.). Parling (2014) menar dock att det finns 

personer som trots viktnedgång ser med missnöje på sin kropp, vilket benämns med 

begreppet “fantomfetma”. Det tyder på att kroppen är mer än bara ett objekt. Sett ur ett 

fenomenologiskt och existentiellt perspektiv är kroppen sammanflätad med både 

minnen, erfarenheter och upplevelser. Kroppen är således både psykisk och fysisk. 

Människan lever genom sin kropp. En förändring av kroppen innebär också en 

förändring av världen och till livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3. Problemformulering 

Idag är mer än var tredje kvinna som föder barn i Sverige överviktig eller lider av fetma 

i tidig graviditet. En ökande andel fertila kvinnor har innan graviditet genomgått 

fetmakirurgi - GBP. De risker som följer med övervikt och fetma under graviditet ser ut 

att minska efter GBP, däremot ses en ökad risk för bland annat intrauterin 

tillväxthämning och barn som föds med låg födelsevikt. Studier tyder på att GBPO 

upplever ett ökat självförtroende postoperativt, liksom förbättrad livskvalitet. Hur 

GBPO kvinnor upplevt och erfarit sin graviditet är ännu inte studerat.  Med tanke på 

den ökade kirurgin krävs mer kunskap om GBP men också insikt i hur operationen kan 

påverka kvinnor under graviditet.  

 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva GBPO kvinnors erfarenhet av sin graviditet. 

 

5. Metod och genomförande 

5.1 Netnografi 

För att kunna besvara studiens syfte har författarna valt att använda sig av en 

netnografisk  metod. Netnografi lämpar sig för studier som beskriver interaktioner och 

gemenskaper på internet. En netnografisk studie har som syfte att studera sociala 

samspel i en miljö där människan interagerar via dator, mobil eller surfplatta (Kozinets, 
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2011). Då internet idag framstår som ett självklart inslag av våra sociala världar måste 

forskaren få en djupare förståelse för hur det påverkar vårt sätt att kommunicera (Berg, 

2010). Studier som utförs på internet erbjuder oftast ett material som är äkta och 

naturligt förekommande, eftersom forskaren själv inte provocerat fram något material 

(Kozinets, 2011). Författarens deltagande i studien kan vara begränsad eller mer 

djupgående beroende av det sammanhang som studeras. Författaren kan således agera 

passiv eller som deltagande observatör genom att lyssna, läsa eller på andra sätt 

interagera med det studerade fenomenet (ibid.) Författarna har valt att genomföra en 

dold studie på ett nätforum där GBPO kvinnor delar sina erfarenheter i samband med 

graviditet. Studien kan beskrivas som en form utav passiv netnografi vilket innebär att 

författaren antar rollen som fullständig observatör.  

 

5.2 Urval av kvinnor och forum  

Inledningsvis började författarna söka efter ett passande forum för studien med fokus 

utifrån dess syfte. Initialt gjordes en fritextsökning på sökmotorn Google där fyra olika 

diskussionsforum identifierades, inriktade på graviditet och föräldraskap. Författarna 

bekantade sig med respektive forum avseende dess generella stämning, medlemmar, 

samt språkbruk. Därefter gjordes en fritextsökning på respektive forum efter 

diskussionstrådar. Innehållet i diskussionstrådarna studerades sedan i enlighet med 

studiens syfte. De identifierade diskussionstrådarna har granskats med hjälp av Kozinets 

(2011) kriterier för val av nätgemenskaper och sajter. Kriterierna utgår ifrån: 

 

 Relevant data med hänsyn till studiens frågeställning och syfte: vilka sociala 

platser och ämnen ska undersökas? 

 Aktivitet på forumet utifrån att det råder en regelbunden kommunikation 

deltagarna emellan. 

 Interaktivitet det vill säga kommunikationsflöde mellan deltagarna 

 Energetiska i den mening att de har passerat en kritisk massa av avsändare och 

har en sprudlande atmosfär 

 Heterogent deltagande - det ska finnas en naturlig variation bland deltagarna 

 Forumet ska vara rikt på data med utförliga beskrivningar 

 

Om forumet inbegriper dessa egenskaper anses det vara ett passande fält för en 

netnografisk undersökning (Kozinets, 2011). Ett forum valdes ut som motsvarade 
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kriterierna. Det utvalda forumets största fokus ligger på familj, föräldraskap, graviditet 

och familjerelationer och startades år 2003. Det är ett av Sveriges största forum för 

kvinnor och har ca 780 000 unika besökare i veckan. Diskussionstrådarna ligger öppet 

för allmänheten och någon specifik inloggning eller medlemskap krävs inte för att ta del 

av dess innehåll. För att göra inlägg i forumet krävs dock medlemskap. 

Kozinets (2011) beskriver diskussionsforum som ett av de mest innehållsrika typerna av 

nätgemenskaper. Diskussionsforum möjliggör en global tillgänglighet för alla 

medlemmar och textmeddelanden delas utifrån ett gemensamt intresse. Forskaren kan 

spåra gamla diskussionstrådar för jämförelse och medlemmarna är dessutom flexibla i 

sin identitet (ibid.)  

 

5.3 Inklusion 

GBPO som deltar i forumdiskussioner är krav för inklusion. De kvinnor som gjort en 

GBP, oberoende av om kvinnan är först eller omföderska har inkluderats i studien. 

Ingen tidsram har styrt urval av diskussionstrådar.  

 

5.4 Datainsamling och analys 

Datainsamlingen utgjordes av redan befintlig arkivdata utifrån den kommunikation som 

skett på forumet. Författarna gjorde en manuell sökning efter diskussionstrådar och fick 

då tillgång till totalt hundra stycken. Diskussionstrådarna startades mellan åren 2009-

2016. Sökorden gastric bypass, graviditet och erfarenhet användes. Någon systematisk 

sökning gick ej att utföra på forumet då sökfunktionen bestod av en google-motor. 

Resultatet av vår netnografiska observationsstudie analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. En sådan analys har sin grund i texter baserade på 

levda erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Med netnografisk metod 

åtskiljes inte datainsamling och dataanalys ifrån varandra. Författarna ansvarar under 

datainsamlingen för att skapa förståelse för de människor som förekommer i 

interaktionerna utifrån sammanhangets kontext. Detta påverkar den efterföljande 

dataanalysen (Kozinets, 2011). Oberoende av varandra genomförde författarna en 

närläsning av befintlig arkivdata. Samtliga diskussionstrådar lästes således av båda 

författarna med fokus utifrån det resultat som var relevant för studiens syfte. 

Textmassan kategoriserades och sorterades under datainsamlingen initialt enskilt. 

Därefter jämförde författarna likheter och skillnader i den identifierade arkivdatan för 

att slutligen koda och kategorisera innehållet i diskussionstrådarna gemensamt. Först 
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identifierades olika meningsbärande enheter i form av ord, meningar eller stycken. 

Därefter kondenserades och abstraherades texten och försågs sedan med koder som 

avspeglade kärnan i texten. De kategoriserade koderna jämfördes därefter i mån om att 

upptäcka liknande, gemensamma eller markanta skillnader i datan. Detta lade grunden 

för en holistisk förståelse där delar bildade en helhet. Den analytiska kodningen och 

tolkningen integrerade med varandra och sammanfogades till en ny tolkning. Koderna 

sammanställdes till fem huvudkategorier nio underkategorier, se tabell nedan 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på stegen i analysprocessen  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag gick ju upp 14 kg 

under graviditeten 

och det var med 

mycket blandade 

känslor som jag såg 

kilona öka. Jag oroar 

mig säkert i onödan 

men vill så gärna se 

så där härligt gravid 

ut.. vill inte att folk 

ska tro att jag bara 

blivit tjock. Känns 

motigt för att jag är 

rädd, rädd för att 

hamna där jag var 

innan op. 

Det var med 

blandade känslor jag 

såg kilona öka. Jag 

vill se gravid ut och 

inte att folk ska tro 

att jag bara blivit 

tjock. Jag är rädd. 

 

 

Rädsla över 

att gå upp i 

vikt under 

graviditet 

 

Oro över 

graviditetsrelaterad 

viktuppgång, Oro över 

att inte gå upp i vikt, 

Påverkad av 

omgivningen  

 

 

Vikt under 

graviditet 

 

Författarna återvände med några veckors mellanrum till forumet för att söka ytterligare 

nyanser i diskussionstrådarna.  

 

6. Etiska överväganden 

Att använda sig av netnografisk metod i en dold observation för med sig etiska problem 

exempelvis huruvida materialet ska betraktas som publikt eller privat (Kozinets, 2011). 

Då studien är grundad på en publik observation där deltagarna är medvetna om att deras 
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publicerade text är öppen för allmän läsning är detta inget problem. Handledaren har 

varit i kontakt med disputerad lektor på journalistprogrammet som bidragit med 

synpunkter. Författarna har fått ett etiskt godkännande till genomförande av studien från 

Etiknämnden Sydost (dnr. EPK 349-2016). 

 

Allt datamaterial som samlats in skyddades noggrant och behandlades anonymt. 

Arkivdatan förvarades på ett USB minne som i sin tur förvarades inlåst. Endast 

författarna och handledaren till studien har haft tillgång till textmassan som 

sammanställdes innan den analyserades och publicerades. Svaren och resultatet 

behandlades så att inga obehöriga kunde ta del av dem. Enskilda personer kan inte 

identifieras i datamaterialet eller uppsatsen då författarna använt sig av maximal 

maskering. Med maximal maskering uppges varken namn på nätgemenskap, 

fullständiga namn eller pseudonymer. Ordagranna citat kondenserades för att i högsta 

grad skydda deltagarnas identitet (Kozinets, 2011). Resultatet redovisades endast på 

gruppnivå. 

 

7. Resultat 

Författarna har valt att presentera sitt resultat utifrån fem huvudkategorier; Att bli gravid 

inom ett år, Skillnader i riktlinjer mellan olika landsting, Erfarenhet av barnmorskans 

handläggning, Vikt under graviditet samt Graviditetsbesvär kopplade till GBP.  

7.1 Att bli gravid inom ett år 

7.1.1 Rekommendation att avvakta graviditet 

Flera kvinnor berättade att de blivit gravida inom ett år efter sin GBP. Det fanns en 

gemensam uppfattning bland kvinnorna att en graviditet inom ett år efter operation var 

skadligt, både för mor och barn. Många beskrev att kroppen genomgick en stor 

förändring näringsmässigt och vissa hävdade att det frisätts skadliga gifter i kroppen 

som skadar barnets utveckling. De flesta kvinnorna skrev att de fått rekommendationer 

att avstå graviditet det första postoperativa året. En kvinna beskrev att hon efter sju 

månader blev gravid men att sjuksköterskorna på efterkontrollen (GBP-mottagningen) 

sagt att det inte var någon fara. Detta beskrevs av kvinnorna som förvirrande eftersom 

informationen skiljde sig åt. Det fanns till och med kvinnor i forumet som uppmanade 

andra gravida kvinnor att göra abort om de blivit gravida inom 12 månader efter 

operation.  
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”Nu har du satt dig i en väldigt dålig situation. Du kommer säkert att behöva 

specialistmödravård om du går vidare med graviditeten. Du behöver all hjälp du kan få. 

Du riskerar barnets hälsa vilket är egoistiskt. Läkarna vet bäst, hör med dem.” 

”Gör abort! Det är inte bra att bli gravid så snabbt efter en gastric bypass. Din kropp 

går igenom en enorm förändring när det gäller näringsupptag. Det kommer påverka 

hur barnet utvecklas.” 

De kvinnor som blev gravida inom ett års tid efter operation skrev att abort inte var ett 

alternativ men att de var rädda för vad andra skulle tycka och tänka. Många hade under 

en längre tid haft svårt att få barn och en kvinna i 40-årsåldern uttryckte att det ”inte 

fanns så mycket tid kvar”. Vissa beskrev att de fått “utskällningar” från sin dietist för 

att de, enligt deras mening, handlat oansvarigt och dumt som blivit gravida inom ett års 

tid. Dietisten hävdade att det fanns en risk att barnet skulle bli missbildat eller 

handikappat, en åsikt som delades av flera kvinnor i forumet.  

En kvinna skrev att hon förstod att det fanns en tanke bakom att vänta ett år efter GBP 

med att bli gravid . 

”Förstår först nu att det finns en bra anledning till att de verkligen avråder oss 

opererade att inte bli gravida för snabbt. Kroppen går redan igenom så mycket. Det 

skulle bli otroligt jobbigt.” 

 

7.2 Skillnader i riktlinjer mellan olika landsting 

7.2.1 Oro över olika behandling 

En uppfattning bland kvinnorna var att det fanns olika riktlinjer för GBPO beroende på 

var i landet de bodde. Tillväxtmätning, provtagning och medicinering var några 

områden som berördes. En kvinna berättade att barnmorskan informerade henne om att 

nästan alla barn till GBPO mödrar väger mindre än genomsnittet och att kvinnorna 

därför skulle få tid för en tillväxtmätning i graviditetsvecka 32. De kvinnor som 

genomgått en tillväxtmätning diskuterade resultatet med varandra i syfte att jämföra om 

deras väntade barn vägde mer eller mindre än genomsnittet. Vissa kvinnor tillhörde 

landsting där tillväxtmätning inte utfördes trots GBP, vilket skapade oro över att barnet 

skulle vara litet.  
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”I de flesta län görs en tillväxtmätning runt vecka 30-32 om man är gastric bypass 

opererad, men inte i mitt. Jag har varit orolig över att mitt barn kan vara för litet, men 

min barnmorska har varit stenhård med kriterierna för att få göra det” 

Riktlinjerna skilde sig även åt när det kom till glukosbelastning. Vissa kvinnor hävdade 

att i en del landsting utförs glukosbelastning på samtliga kvinnor som genomgått GBP. I 

andra landsting kontrollerades istället kapillärt blodsocker mer frekvent. 

 

7.3 Erfarenhet av barnmorskans handläggning 

7.3.1 Barnmorskans kunskap om gastric bypass 

En vanlig uppfattning var att barnmorskan hade begränsad kunskap om GBPO gravida 

kvinnor. Flera av kvinnorna oroade sig över att barnmorskan inte gjorde skillnad på vad 

som beskrevs som “vanlig graviditet” och graviditet efter GBP. En del kvinnor 

upplevde att de inte blev tagna på allvar. En kvinna tyckte det var synd att personalen 

inte utbildades mer inom området. Tilltron till MHV:s handläggning av GBPO 

varierade bland kvinnorna. En kvinna beskrev att hon inte riktigt visste vad hon skulle 

tänka på under sin graviditet. Hon beskrev att barnmorskan aldrig handlagt en GBPO 

kvinna förut. Flertalet av kvinnorna önskade därför redan vid en första kontakt med 

MHV, kontakt med specialist-MHV och en läkare. Några önskade en samtidig kontakt 

med den kirurg som hade opererat dem. En kvinna som fortsatt haft kontakt med sin 

kirurg uttryckte att anledningen till detta var att hon upplevde mer stöd därifrån. 

”Jag ringer alltid för att dubbelkolla med GBP-kliniken när jag får ordinationer av min 

barnmorska. Det verkar som att alldeles för många inom vården har väldigt dålig koll 

på vad det innebär att vara opererad” 

De allra flesta kvinnor upplevde ett stort behov av att få sitt näringsstatus kontrollerat på 

MHV. Ett par kvinnor beskrev att de slarvat med sina vitaminer innan de visste om att 

de var gravida, varför de efterfrågade utökad provtagning. Barnmorskan hade då utökat 

proverna, vilket uppskattades. Det fanns dock en osäkerhet i vem som skulle handlägga 

medicineringen. Vissa kvinnor hävdade att barnmorskan hänvisade till operatören. 

Några oroade sig över att barnmorskan inte “hade koll” på den medicinering de skulle 

använda under graviditeten, såsom extra vitamintillskott. Några kvinnor fick råd om 

medicinering av sin dietist. 
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“Hur många järntabletter åt ni innan ni blev gravida? Jag åt en innan jag blev gravid 

men nu under graviditeten tar jag två som min dietist har sagt. Min barnmorska vill att 

jag ska ringa min kirurg och fråga. Jag får inte tag på läkaren och min barnmorska blir 

galen för att jag är GBPO” 

 

7.4 Vikt under graviditet   

7.4.1 Oro över graviditetsrealterad viktuppgång 

 Framträdande i resultatet var oro och ängslan kring den viktuppgång graviditeten 

medfört. En del beskrev att rädslan över att gå upp i vikt gjorde att de nästan inte vågade 

skaffa barn, eftersom de kämpat så länge med att gå ner till “normalvikt”. 

Viktminskningen upplevdes då av vissa som “ogjort jobb”.  

En kvinna skrev:  

”Jag gick upp 16 kg under graviditeten. Det var med mycket blandade känslor som jag 

såg kilona öka och magen växa. Innerst inne förstod jag att det var för barnets bästa 

och att en graviditet i sig väger. Jag tror att det kändes jobbigt för att jag var rädd, 

rädd för att hamna där jag var innan operationen”.  

Ytterligare en kvinna beskrev att hon såg med missnöje på sin kropp nu när hon var 

gravid. Hon förklarade att hon på grund av stor viktnedgång hade både bebismage och 

överflödig hud på kroppen. Upplevelsen av att kläderna började bli för små var känslor 

som var svåra att hantera då det påminde om den tid då hon var kraftigt överviktig. 

Flera av medlemmarna önskade information kring de andras viktuppgång under 

graviditeten samt huruvida de lyckats gå ner i vikt efter förlossning och graviditet. 

Många av kvinnorna jämförde sin viktuppgång i diskussionsforumet och använde ord 

som ”panik”, ”ångest”, ”jätteorolig” och ”livrädd”. Vanligt förekommande frågor 

var: Hur många kilo hade ni gått ner när ni blev gravida?Hade ni några kilon kvar till 

målvikt? Hur mycket gick ni upp under graviditeten och hur snabbt gick ni ner det sen? 

Kvinnorna blev lugnade av att höra att det fanns andra som gått upp lika mycket i vikt 

men det fanns också kvinnor som upplevde det som “en tävling”. De härledde 

vikthetsen till att de flesta GBPO i grund och botten har en ätstörning.   
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7.4.2 Viktnedgång under graviditet 

Ett fåtal kvinnor beskrev en oro över att inte gå upp i vikt eftersom magen inte växte 

något. 

“Jag har gått ner ett kilo till nu. Magen växer inte. Jag har fått i mig okej med mat 

senaste veckan. Jag vill inte att det blir farligt för bebisen med denna viktnedgång. 

Barnmorskan vill dessutom inte träffas igen förrän om flera veckor” 

En kvinna som hela graviditeten gått ner i vikt och behövt komplettera med 

näringsdrycker vädjade till andra kvinnor som gått upp i vikt att njuta av sin graviditet. 

Hon själv väntade en bebis som förväntades väga mindre än genomsnittet. I motsats 

skrev en kvinna att hon gått ner fem kilo sedan början av graviditeten. Kvinnan 

uttryckte att det var en underbar känsla. 

 

7.4.3 Behov av stöd 

Barnmorskan beskrevs av vissa kvinnor som ett stort stöd eftersom hon hade förmågan 

att bryta negativa tankemönster. En kvinna beskrev att barnmorskan var noga med att 

berömma hennes viktuppgång. Vissa kvinnor blev remitterade till en dietist av sin 

barnmorska på MHV för extra stöd kring måltidsupplägg. Dietisten hade då påpekat att 

det var viktigt att GBPO hade en knuten dietistkontakt under hela graviditeten för 

justering av näringsbehov. En kvinna nämnde att hon fått i sig alldeles för lite kalorier 

under graviditeten och att hon då fått råd att komplettera med näringsdrycker. 

Kvinnorna beskrev en förvirring över att barnmorska och dietist hade så olika syn på 

viktuppgång och näringsintag.  

”Blir galen! Dietisten säger att det är bra om jag inte går upp något. Barnmorskan 

jublar att jag gått upp 6 kg. Vem ska man lyssna på?” 

Det fanns kvinnor  i forumet som inte ville diskutera viktrelaterade frågor hos sin 

barnmorska.  En kvinna önskade att detta skulle avtalas skriftligen i journalen. Flera 

kvinnor beskrev en oro över att bli “utskällda” vid eventuell viktuppgång. De önskade 

att de fått extra stöd och hjälp av både barnmorska och dietist från början.  
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7.4.4 Påverkad av omgivningen 

Omgivningen hade en stor inverkan på kvinnorna under graviditeten. Många oroade sig 

över vad andra skulle tycka och tänka när de ökade i vikt, både privat och inom vården. 

Kommentarer från omgivningen beskrevs som sårande. 

“Det är svårt att komma ifrån alla tankar. Det är jobbigt att bli påmind av människor 

runt omkring som inte tycker att jag ska gå upp något i vikt. Klart man blir påverkad” 

En kvinna uttryckte att hon var orolig för att inte se “sådär härligt gravid ut” och att 

omgivningen skulle tro att hon bara hade blivit tjock igen. Det var inte enbart 

kommentarer från barnmorska, dietist eller läkare som upprörde.  

“Jag besökte min syster i helgen och det första hennes man säger när jag kommer är 

“Tjena tjockis!” Jag förstår inte hur man kan säga det till en gravid kvinna som 

tidigare varit tjock” 

 

7.5 Graviditetsbesvär kopplade till GBP 

7.5.1 Tarmvred under graviditet 

Kvinnorna beskrev att de under graviditeten haft problem med kramper i magen. Det 

fanns även kvinnor som opererats för tarmvred under sin graviditet. En kvinna beskrev 

att det var det värsta hon varit med om i hela sitt liv. 

Några kvinnor beskrev att de blivit oplanerat gravida inom ett år efter sin GBP och de 

har alla fått tarmvred under graviditeten. En del kvinnor ställde sig frågande om 

graviditeten i sig bidragit till att de fått tarmvred. 

Det fanns även de kvinnor som upplevde att de inte haft några GBP relaterade besvär 

under sin graviditet. I motsats beskrev en kvinna att hon drabbades av 

sammandragningar, tarmvred och gallstensanfall samtidigt.  

“Jag trodde jag skulle dö och ingen förstod riktigt vad det var jag drabbats av. Ett 

ultraljud av gallan visade på stenar, men inget som kunde motsvara den smärta jag 

kände. Jag skickades på skiktröntgen och då konstaterades tarmvred. Dagen efter mitt 

kejsarsnitt opererades jag med öppen bukkirurgi för att fixa tarmvredet. Tarmvredet 

berodde på min GBP, att tarmen trasslat in sig i en av fickorna som skapas” 
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7.5.2 Förvärrade dumpingsymtom 

Nästan alla kvinnor i forumet skrev att de fått ökade problem med dumping. Många 

hade en känsla av att de ”dumpade” mer under graviditeten än innan. Några kvinnor 

beskrev att de dessutom förlorat förmågan att kräkas efter operationen, vilket förvärrade 

dumpingsymtomen ytterligare. Viss mat undveks därför, vilket gav upphov till oro över 

näringsbrist och bebisens tillväxt. 

”Det är svårt att hitta en balans. Jag är illamående jämt och måste äta varannan 

timme. Men sen dumpar jag istället. Det enda jag kan äta som jag inte blir illamående 

av är snabba kolhydrater” 

Många kvinnor beskrev en oro över att tvingas göra en glukosbelastning eftersom det 

gav upphov till dumping. Samtliga kvinnor som genomgått en glukosbelastning var 

överens om att det var mycket jobbigt och avrådde därför andra kvinnor att göra detta. 

Kvinnorna upplevde att barnmorskan hade begränsad erfarenhet av vad det innebär att 

göra en glukosbelastning som GBPO.  

 

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att  beskriva GBPO kvinnors erfarenhet av sin graviditet. Studien 

utarbetades med en kvalitativ ansats utifrån netnografisk metod. Författarna har 

analyserat diskussionstrådar på internet via en dold studie. Internet kan förklaras som en 

ofrånkomlig och oskiljaktig del av nutidens sociala världar. Att agera observatör under 

dessa former genererar naturligt förekommande data och blir i mindre utsträckning en 

produkt utav forskningsprocessen (Alvehus, 2013).  Detta anser författarna är en fördel 

när det kommer till resultatets trovärdighet. Kozinets (2011) menar dock att kärnan i 

netnografin är just deltagandet med möjligheten att kunna ställa frågor om det som är 

oklart. För att göra entre och presentera sig för medlemmarna på forumet krävs noga 

överväganden hur existens och närvaro ska kommuniceras (Berg, 2010). Författarna 

fick ta i beaktande att närvaron skulle framkalla reaktioner och ifrågasättande varför just 

den gruppen valdes att studeras, vad studien kommer leda till och varför författarna valt 

att formulera sig på ett visst sätt. Författarna valde att inte vara aktivt deltagande i 

kommunikationen vilket utelämnat möjligheten att ställa frågor eller följdfrågor. Detta 
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kan ses som en nackdel när det kommer till studiens tillförlitlighet (Taylor & Bogdan, 

1984). Silverman (1995) menar dock att forskarens närvaro och deltagarroll kan påverka 

studien, vilket författarna instämmer i. Med bakgrund till ovanstående hade möjligtvis 

en så kallad triangulering (Observation-intervju, observation-enkät) kunnat vara till 

gagn för tolkning och förståelse under analysarbetet. Författarna anser dock att en dold 

studie var att föredra då forskningsfältet fortfarande är outforskat. Författarna anser inte 

att triangulering gjort någon skillnad för studiens trovärdighet.  

Att göra en studie utifrån det sociala samspel som sker online har underlättat både 

inhämtning och analys av materialet då det inhämtats i befintlig textform. Författarna 

har således inte behövt transkribera någon text och kanske är detta en utav 

förklaringarna till varför datainsamling och analys ligger så nära sammanflätade. 

Materialet är dessutom publikt vilket innebär att det ligger öppet för granskning. 

Författarna har beskrivit urval, datainsamling, analys och kontext noggrant. Detta ökar 

möjligheten till överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vidare 

jämförde författarna analyserna genom ett gemensamt reflektionsarbete vilket 

ytterligare stärkte trovärdigheten i studien (ibid.) Alvehus (2013) menar att det bör 

finnas en medvetenhet om att varje författare bär på en teori vilket gör att vissa saker i 

texten observeras lättare under analysarbetet än andra. Författarna tror liksom Alvehus 

(2013) att det är svårt att vara fullständigt objektiv till ett material eftersom det troligtvis 

finns en förförståelse bakom det studerade fenomenet. Författarna har valt att se denna 

förförståelse som en tillgång där ny kunskap kan upptäckas med en ökad förståelse för 

vad som uttrycks.  

Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att analys av texter kräver en 

medvetenhet om det sammanhang analysen ägt rum i. Författarna vill understryka att 

textbaserad kommunikation på internet utelämnar viktiga aspekter i ett samtal såsom 

tonläge och kroppsspråk, men texter kan också avslöja saker som inte går att verbalisera 

eller förmedla med kroppen (Kozinets, 2011). Alvehus (2013) menar även att tolkning 

av texter kräver kunskap om dess kontext baserat på kön, ålder, familj, utbildning och 

bakgrund. Då författarna antagit en passiv roll i en dold studie faller denna kontext 

något i skymundan, vilket kan vara till studiens nackdel. Kozinets (2011) menar att 

forskaren själv måste fråga sig vad “identitetsaspekten” bidrar med till studien. 

Författarna har, trots att de flesta av medlemmarna i diskussionstrådarna använt sig av 

pseudonymer, fått en känsla av vad det är för individer som ingår i studien. Det är 
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kvinnor i fertil ålder och samtliga har genomgått en GBP med efterföljande graviditet, 

vilket medför sakkunskap och intresse för det studerade ämnet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva GBPO kvinnors erfarenhet av sin graviditet. Ur 

resultatet framkom fem huvudkategorier: Att bli gravid inom ett år, Skillnader i 

riktlinjer mellan olika landsting, Erfarenhet av barnmorskans handläggning, Vikt under 

graviditet samt Graviditetsbesvär kopplade till GBP. Det är tydligt att kärnan i 

huvudresultatet härleds till den oro graviditetsrelaterad viktuppgång innebar för kvinnor 

efter GBP. Huvudkategorin Vikt under graviditet utgör därför en central del i 

författarnas resultatdiskussion.  

Resultatet påvisar att flertalet av kvinnorna upplevde ångest kring den viktuppgång 

graviditeten medfört. En liten andel av kvinnorna såg med missnöje på sin kropp och 

hade svårt att hantera den växande magen. Författarna till föreliggande studie tolkar 

detta vid negativ kroppsuppfattning. Økland Lier, Aastrom och Rørtveit (2015) menar 

att viktreduktion efter GBP kantas av en lång process. De menar att det tar flera år att 

bearbeta och handskas med den “nya” kroppen och att de allra flesta hyser oro över att 

åter gå upp i vikt. Warholm, Øien och Råheim (2014) förklarar att trots viktnedgång har 

många GBPO besvär med överflödig hud. Resultatet blir en ständig påminnelse om den 

tidigare stora kroppen och en rädsla över att åter förlora kontrollen över den. Warholm 

et al. menar att dessa känslor vanligen uppkommer det första postoperativa året då 

viktminskningen är som störst. Vidare beskriver Økland Lier et al. att de som genomgått 

en GBP överlag upplever ett ökat självförtroende. De menar att självförtroendet står i 

relation till den viktnedgång den opererade åstadkommit. Trots detta har många 

opererade outtalade förväntningar på kroppen efter en GBP (Parling, 2014). Författarna 

kan utläsa detta tydligt i resultatet då många av kvinnorna talar negativt om sig själva i 

samband med viktuppgång. Författarna ser att det råder mycket ambivalenta känslor för 

den växande magen: kärleken till ett efterlängtat barn med samtidiga känslor av avsmak 

för den nu större kroppen. Hänni (2014) och Warholm et al. (2014) hävdar att GBPO 

tenderar att gå igenom en tillfällig identitetskris under viktminskningsfasen då sinnet 

inte hänger med kroppens drastiska förändring. Författarna tror att detta är en utav 

anledningarna till att de som genomgått GBP avråds från graviditet de första 12-18 
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månaderna. Författarna kan utläsa att en graviditet för nära operation kan innebära en 

stor omställning, inte bara fysiskt, utan också utifrån psykologiska aspekter. Från en tid 

av självförverkligande, till graviditet och att sätta ett barns behov i första hand. 

Samtidigt kantas många av de GBPO kvinnorna med år av infertilitetsproblem på grund 

av tidigare övervikt eller fetma. Sydsjö och Skoog Svanberg (2016) menar att 

barnlängtan är av både biologisk, social, psykologisk och kulturell karaktär. Författarna 

tror att det “krävs mer” än att endast avråda dessa kvinnor från graviditet genom en 

tillhandahållen patientbroschyr. Avrådan om graviditet måste också ställas i relation till 

de risker och konsekvenser som följer när kvinnan skjuter upp sitt barnafödande till en 

högre ålder. Någon skillnad i obstetriskt eller perinatalt utfall vid graviditet 

<12månander respektive >12 månader efter GBP har dessutom ej påvisats (Kjaer & 

Nilas, 2013)  

Kvinnorna i resultatet diskuterade att flertalet GBPO i grund och botten har en 

ätstörning. Yen et al. förklarar att 40% av de som gjort en kirurgisk behandling av fetma 

har någon form av psykiatrisk diagnos så som ångest- och ätstörning. Hout och Heck 

(2009) menar vidare på att identifiering och behandling av postoperativa problem som 

ätstörning kan vara avgörande för ett framgångsrikt resultat efter GBP. Författarna vill 

förespråka på att en individanpassad plan bör utarbetas i samverkan mellan flera 

professioner preoperativt liksom postoperativt. Detta i kombination med enhetliga 

nationella riktlinjer avseende handläggning under graviditet. Författarna tycker liksom 

Hout och Heck (2009) att psykologer, när behovet finns, bör ha en mer framträdande 

roll i omhändertagandet under graviditeten och inte bara vid fastställande av diagnos 

och behandling. Det kräver dock att barnmorskan har god kännedom om psykologiska 

reaktioner under graviditet efter GBP för att kunna konsultera eller remittera kvinnor 

vidare vid symtom på psykisk ohälsa.  

Resultatet har visat att de flesta kvinnorna upplevde avsaknad av stöd när det kom till 

viktrelaterade frågor. Samtidigt uttrycktes en motvilja av att samtala med barnmorskan 

om viktuppgång. Författarna anser att barnmorskan har en viktig uppgift i att utforska 

reaktioner på viktuppgång efter GBP men också reaktioner på den växande magen. Det 

har visat sig att de kvinnor som har en barnmorska som är hänsynsfull och intresserad 

upplever mötet mindre laddat, liksom en barnmorska som uppmuntrar kvinnan då hon 

åstadkommit individuella mål (Nyman, Prebensen & Flensner, 2010). Edlund (2014) 

menar att det är vanligt att GBPO signalerar att de inte vill ha något stöd eftersom de 
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“klarar sig själva”. Författarna har utifrån resultatet tolkat det som att det grundar sig i 

en känsla av att inte bli tagen på allvar. Hildingsson (2016) understryker att MHV ska 

vara av både medicinsk och social karaktär där uppföljande kontroller av kvinnan och 

barnet också resulterar i en förtroendefull relation med utrymme för samtal. Lundgren & 

Berg (2016) menar att barnmorskans professionella förhållningssätt präglas av en 

öppenhet för kvinnans berättelse och situation. Författarna anser att lyhördhet för den 

gravida kvinnans upplevelse och erfarenhet kräver att barnmorskan vågar ställa frågor, 

eftersom dessa kvinnor många gånger är obenägna att berätta hur de mår. Barnmorska 

på engelska, midwife, betyder med kvinna. Låt oss alltid eftersträva en sådan relation.  

  

9. Slutsats 

GBPO kvinnor upplever oro över graviditetsrelaterad viktuppgång. Kvinnorna anser 

också att barnmorskan har bristande kunskaper gällande GBP och vad det innebär att 

vara GBPO.  Det är därför viktigt att som barnmorska redan vid första besöket med en 

GBPO gravid kvinna diskutera kvinnans känslor inför den eventuella viktuppgång en 

graviditet innebär. Barnmorskan kan då erbjuda ett utökat psykosocialt stöd under hela 

graviditeten. Barnmorskans lyhördhet för den gravida kvinnans missnöje över sin kropp 

har visat sig vara en viktig aspekt av psykosocialt utfall efter GBP. Författarna anser att 

enhetliga nationella riktlinjer bör utarbetas för att underlätta barnmorskans 

omhändertagande.  

10. Framtida studier 

Med tanke på den ökade trenden för fetmakirurgi ser författarna att behovet för framtida 

studier är stort. Förslagsvis i form av mer djupgående intervjuer face-to-face där 

författaren ges möjlighet att kunna ställa följdfrågor för ett fördjupat 

livsvärldsperspektiv. En framtida studie skulle också kunna utarbetas utifrån ett 

barnmorskeperspektiv.  
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