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SAMMANFATTNING: 
Bakgrund: Fetma och övervikt är ett globalt hälsoproblem som fortsätter växa. Fetma orsakar 

många följdsjukdomar. Det är viktigt att reducera vikten för hälsans och välbefinnandets skull. 

Fetmaoperationer blir allt vanligare men det är inte ovanligt att patienter som överväger eller 

genomgår fetmaoperation stigmatiseras av vårdpersonalen. För att minska denna stigmatisering 

är det viktigt att förstå patienters upplevelser som präglar deras motiv till att genomgå en 

fetmaoperation.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser som präglar deras motiv till att genomgå en 

fetmaoperation. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats valdes. Resultatet grundades på 11 

kvalitativa vetenskapliga artiklar och utgick från manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att patienter upplevde många hälsoproblem som fortsatte att 

förvärras och var rädda att de skulle få fler sjukdomar och dö. De upplevde också fysiska 

begränsningar i vardagen som hindrade många aktiviteter. Patienter kände stigmatisering från 

samhällets olika håll vilket ledde till social isolering. Dålig självkänsla och kroppsuppfattning 

var även vanliga. Patienter försökte att gå ner i vikt många gånger utan att lyckas. De kände att 

det var svårt att kontrollera sina matintag.  

Slutsats: Patienter lider mycket av fetma och de bör inte tvingas att vänta med fetmaoperation 

för länge så att onödiga lidandet kan förhindras. 

 

TACK: Stort tack till vår handledare Carina Schmidt för engagemang och stöd samt 

vägledning genom hela arbetsgången.
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1.    BAKGRUND 
 

1.1 Fetma och övervikt 

 

1.1.1 Fetma som ett globalt hälsoproblem 

 

Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem som går att förebygga. År 2016 var mer än 1,9 

miljarder människor över 18 år överviktiga och mer än 650 miljoner av dem hade fetma enligt 

World Health Organization (WHO, 2018). Förekomst av fetma i alla åldrar har ökat betydligt de 

senaste tre decennierna i utvecklade och utvecklingsländer. Fetmaförekomsten hos vuxna i 

utvecklade länder avtogs sedan 2006, däremot fortsätter den öka globalt på grund av en snabb 

ökning av fetma i andra delar av världen (Ng et al., 2014; NCD Risk Factor Collaboration, 

2016). Den här oroväckande stegringen har därför lett till att sätta ett globalt mål för att stoppa 

ökningen av fetma före år 2025 (WHO, 2016). Om denna trend sedan 2000-talet fortsätter 

kommer världen inte att uppfylla detta mål, utan även svår fetma kommer att överträffa 

undervikt hos kvinnor år 2025 (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). I Sverige fortsätter 

fetmaförekomsten också att öka i den allmänna befolkningen, men ökningen är snabbast bland 

folk med medelutbildning (Molarius, Lindén-Boström, Granström & Karlsson, 2016).  

  

1.1.2 Definition av fetma 

 

Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven fettansamling som kan påverka 

hälsan. För att mäta övervikt och fetma hos vuxna används instrumentet Body Mass Index 

(BMI). BMI räknas ut genom att dividera vikten i kg med längden i kvadratmeter vilket slutligen 

ger ett värde. Ett BMI på 25–29,9 räknas som övervikt medan ett BMI på 30 eller högre tyder på 

fetma. BMI skall dock endast beaktas som en grov guide då värdet motsvarar varierande 

fettmängd för olika individer (WHO, 2018). 

  

1.1.3 Orsaker till fetma 

 

Fetma är en komplex sjukdom som är svår att behandla. Genetisk predisposition, ålder, miljö, 

sjukdomar, biverkningar av vissa läkemedel och ohälsosamma matvanor tros utgöra riskfaktorer 

för utvecklingen. Fetma utvecklas över tid när energiintaget är mer än vad man förbrukar. Denna 

typ av obalans av energi gör att kroppen lagrar fett i form av triglycerider i fettvävnaden 

(NHLBI, 2019). Trots det finns fysiologiska riskfaktorer för utveckling av fetma betonar flera 

studier att den globala ökningen av fetma drivs i stor utsträckning på grund av miljö- och 

sociokulturella samt ekonomiska faktorer som orsakar ohälsosam livsstil. Enligt Siddarth (2013) 

är förbrukning av snabbmat, brist på fysisk aktivitet och mycket tv-tittandet hos unga och vuxna 

tydliga riskfaktorer för att utveckla fetma. Vidare redovisar Heinonen et al (2013) att det finns ett 

samband mellan ökning av BMI och tid spenderad med avslappnande fritidsaktiviteter samt 

framför hemelektronik. Dessutom hade dessa individer en tendens att förbruka alkohol, läsk och 

snabbmat i samband med dessa aktiviteter som bidrar till viktökning. Det har även visats att 

socioekonomiska faktorer kan även vara orsaken till fetmaförekomsten. Enligt Devaux & Sassi 

(2011) ses högsta nivåerna av BMI i utvecklade länder bland de med lägre utbildning och de som 

är mest utsatta för socioekonomiska omständigheter. 
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1.1.4 Följdsjukdomar till fetma och betydelsen av viktnedgång 

 

Fetma är associerad med hög dödlighetsrisk samt kan leda till många följdsjukdomar. Tidigare 

forskning visar ett starkt samband mellan fetma och dödlighetsrisk både relaterade till alla typer 

av sjukdomar (all-cause) och specifika sjukdomar såsom hjärt-och kärlsjukdomar samt cancer 

(Di Angelantonio et al., 2016; Kuk, 2011; Yu et al., 2017). Fetma anses öka risken betydligt för 

stroke, hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, muskel- och ledsjukdomar samt cancer (WHO, 2018). 

Sömnapné kan också vara ett hälsoproblem hos fetmapatienter. En 10% viktökning ökar risken 

sex gånger för att utveckla måttlig eller svår obstruktiv sömnapné (WebMD, 2017). Det finns 

även psykologiska följder av fetma. Det har visats att fetma utgör högre risk för depression även 

vid frånvaro av somatiska sjukdomar jämfört med normalviktiga (Beaumont et al., 2018). 

  

Viktnedgång hos fetmapatienter är viktigt för att kunna minska risken för sjukdomar och 

dödligheten samt även förbättra välbefinnande och kroppsuppfattning. Kritchevsky et al. (2015) 

visar att avsiktlig viktnedgång minskar dödlighetsrisken med 15% jämfört med de som inte 

förlorar vikt. Enligt De Las Fuentes et al. (2016) ger även 5% av viktförlust en stark positiv 

påverkan på metaboliska funktioner. Till följd av minskad lever-och bukfett sänks 

plasmakoncentration av glukos, insulin, triglycerider och leptin som har en roll i utvecklingen av 

metaboliska sjukdomar. Viktnedgång har även en positiv effekt på ledhälsan. Att endast förlora 5 

kilo har visats lindra ungefär 20 kilo tryck från knäna. Större viktförluster bidrar även till 

minskad ledsmärta samt förbättrad ledfunktion tack vare reducerad inflammation (Artritis 

foundation u.å; Richette et al. 2010). Ökat välbefinnande, positiv förändring i kroppsuppfattning 

och även minskad depression rapporteras också av fetma patienter som har gått ner i vikt 

(Palmeira et al., 2010). 

  

 

1.1.5 Fetmabehandling 

 

Idag finns det olika typer av viktnedgångsmetoder för behandling av fetma. Traditionella 

metoder omfattar ökning av fysisk aktivitet samt att skapa en hälsosam ät-plan med reducerade 

kalorier. Om en sådan plan är svår att hålla kan det skrivas ut mediciner för att kunna stödja 

utförandet av planen (NIDDK, 2018). Dessa mediciner har effekt på flera organ i kroppen som 

har roll i reglering av aptit och upptagning av fetter. Exempelvis vissa läkemedel förändrar det 

sättet hjärnan reglerar driften att äta, vilket hjälper till att dämpa aptiten. Ett annat typ av 

läkemedel påverkar tunntarmens funktioner, dvs. de blockerar upptaget av fett från maten som 

konsumeras (NHLBI, 2019). När dessa metoder inte fungerar och patienten inte kan behålla den 

minskade vikten samt att hälsofördelar inte uppnås, då kan en fetmaoperation övervägas 

(NIDDK, 2018). 

  

1.2 Fetmaoperationer  

 

1.2.1 Dagens läge med fetmaoperationer 

 

Fetmaoperationer har visats vara den mest effektiva fetmabehandling eftersom det bidrar till en 

kraftig viktminskning och möjliggör att hålla vikten långsiktigt jämfört med icke kirurgiska 

viktminskningsmetoder (Maciejewski et al. 2016). Patienter rapporterar även en förbättrad 
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livskvalité efter fetmaoperation, d.v.s. de har uppnått positiva effekter såsom förbättrad psykisk 

och fysisk hälsa, välbefinnande, socialt liv som viktnedgången bidrar till (Major et al., 2015). 

Statistik visar att fetmaoperationer blir allt vanligare. I USA har fetmaoperationer ökat betydligt. 

År 2011 gjordes 158 000 operationer medan år 2017 ökade antalet till 228 000 (ASMBS, 

2018).  I Sverige har antalet fetmaoperationer också ökat markant sedan 2007. Det högsta antal 

operationer gjordes år 2011 med cirka 8000 operationer. Antalet sedan dess har dock minskat till 

cirka 5500 operationer per år. Anledningen till denna minskning tros bero på prioriteringar av 

andra kirurgiska ingrepp, minskade vårdplatser och sjuksköterskebrist (SOReg, 2018).   

  

1.2.2      Kriterier för att genomgå fetmaoperation 

 

Vem som kan beviljas att genomgå en fetmaoperation är baserat på patientens tidigare påvisade 

försök att gå ner i vikt, hens BMI samt förekomsten av samsjuklighet. Patienter med ett BMI på 

40 eller mer utan samsjuklighet och för vilka fetmakirurgi inte skulle utgöra en överdriven risk 

kan vara kandidater till operationen (Boman et al., 2011). Patienter med ett BMI på 35 eller mer 

och som har fetmarelaterade samsjuklighet såsom typ 2 diabetes, artros, hjärtkärlsjukdomar m.m. 

skulle också kunna kvalificeras som kandidater (ibid.). 

Det finns dock situationer där fetmaoperationer är olämpliga för vissa patienter. Patienter som 

har skrumplever, tarmsjukdomar som inte kan kontrolleras, allvarliga psykiska sjukdomar och 

ätstörningar, kognitiva problem, drog-och alkoholmissbruksproblematik samt de som använder 

steroider bör inte opereras (Zentner, 2018). 

  

1.2.3 Typer av fetmaoperationer 

 

Det finns olika typer av fetmaoperationer. Vilken typ av operation som är mest lämplig beror på 

individens hälsobakgrund och behov (NIDDK, 2016). 

Fetmaoperationer bidrar till viktnedgång på två sätt. Den första är att magsäcken blir fysisk 

begränsad vilket bidrar till att energiintaget minskar. Den andra är att delar av tunntarmen 

förkortas, eller så görs en bypass så att energiupptaget minskas (Mayo Clinic, 2016). 

  

Det är fyra typer av fetmaoperationer som utförs idag. Två av dessa operationer som kallas för 

Gastric Bypass och Duodenal Switch innefattar både ingrepp på tunntarmen och reducering av 

magsäckens volym. Båda operationerna är väldigt effektiva och det är enkelt att kontrollera typ 2 

diabetes efter utförandet, samtidigt som det bidrar till stora förluster av extra vikt (ASMBS, 

2019). Madsen, Baggasen, Richelsen & Thomsen (2019) visar att Gastric Bypass orsakar typ 2-

diabetes att gå in i remission ett år efter operationen hos de flesta patienter. Det kan även finnas 

nackdelar med sådana operationer. Nackdelen med operationerna är att de har mer 

komplikationsrisker samt kan leda till brist på vitamin B12, järn, kalcium och folat. Därför 

rekommenderas livslång tillskottsbehandling och uppföljning av dessa värden regelbundet 

(ASMBS, 2019). Utöver dessa två operationer finns även Gastric Band och Gastric Sleeve som 

endast reducerar magsäckens volym. De bidrar till mindre viktförluster än andra operationer 

medan de utgör mindre risk när det gäller postoperativa komplikationer och näringsbrist (ibid.). 

Gastric Sleeve är den mest utförda operation i världen medan i Sverige är den andra mest utförda 

operation. (Welbourn et al. 2018; SoReg 2018).   
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1.2.4 Komplikationer efter fetmaoperationer 

 

Fetmaoperationer kan leda till förödande tidiga komplikationer, av vilka en del kan vara dödliga 

om de inte behandlas snabbt. Blodproppar i djupa vener i ben eller lungor kan vara en av 

komplikationerna. Patienten ges därför oftast förebyggande behandling för detta i form av 

blodförtunnande mediciner och kompressionsstrumpor (NHS, 2017). Det finns även risk för 

läckage som kan förekomma timmar eller dagar efter operationen. Detta innebär att maten eller 

maginnehållet läcker ut i bukhålan vilket kan leda till allvarliga infektioner. Tarmvred är också 

en av tidiga komplikationer efter fetmaoperationer. Sena komplikationer såsom gallsten, 

näringsbrist och överskottshud kan även uppstå några månader och/eller år efter en 

fetmaoperation (ibid.). 

  

 

1.3 Stigmatisering av fetmapatienter och de som genomgår en fetmaoperation 

 

Stigmatisering innebär att individer som tillhör en social kategori utsätts för diskriminering, möts 

av negativa attityder och stereotyper för sina egenskaper av andra medlemmar i samhället 

(Crocker & Major, 1989). När en individ är etiketterad av sin sjukdom ses de inte längre som en 

individ utan som en del av en stereotyp grupp. Negativa attityder och föreställningar mot denna 

grupp skapar fördomar som leder till negativa handlingar och diskriminering (WA Health, 2009). 

En vanlig uppfattning om individer med fetma är att de är svaga, misslyckade, ointelligenta, 

saknar självdisciplin och viljestyrka. Dessa stereotyper ger upphov till stigmatisering, fördomar 

och diskriminering i samhället, inklusive i sjukvården (Puhl & Heuer, 2010). Hansson, Näslund 

& Rasmussen (2010) redovisar att individer med svår fetma utsätts för diskrimination i 

sjukvården två gånger mer än normalviktiga. Kvinnor däremot, oavsett fetmans grad, rapporterar 

diskriminering i sjukvården två gånger mer än män. 

Dessutom förekommer vidriga kommentarer från vårdpersonal som “Varför gör du detta mot dig 

själv?”, “Varför kan du inte banta som alla andra?” vilket tvingar fetmapatienter till att ta 

livsförändrande beslut att genomgå en fetmaoperation (Sorensen, 2003). Denna stigmatisering 

fortsätter även efter att patienter opererats. Studien som gjordes av Raves et al. (2016) visar att 

postfetmaoperation patienter upplever viktrelaterad stigmatisering som kommer från deras 

vårdpersonal. Andelen upplevd stigmatisering från sjuksköterskor var 45% enligt patienters 

rapportering. Enligt Fobi (2006) kommer det även kommentarer från vårdpersonal såsom “Hon 

har valt den enkla vägen ut genom att genomgå operation. Jag skulle aldrig riskera att dö bara för 

att tappa vikt.”, “Hur kunde hon låta sig själv bli så tjock?”. Sådana attityder från vårdpersonal 

baserade på okunnighet, fördomar och felaktiga föreställningar (ibid.). Vissa sjuksköterskor som 

vårdar fetmakirurgi patienter har även attityder som inte överensstämmer med det holistiska 

synsätt som behövs för en god omvårdnad. De sjuksköterskorna tycker att vissa patienter 

betraktar fetmaoperationer som en “snabbfix” för att bli av med fetman. De hävdar att 

patienterna inte vill göra någon ansträngning för att lösa sina fetmaproblem. Denna grupp av 

sjuksköterskor anser att fetmapatienter uppför sig ansvarslöst och använder operationen som ett 

verktyg för att de sedan ska kunna fortsätta med sin ohälsosamma livsstil (Jeffrey & Kitto, 

2006). 
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1.4 Sjuksköterskans roll 

 

Personcentrerad vård är ett av kompetenskraven för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans handlingar och attityder är det som avgör om 

vården blir personcentrerad eller inte. Personcentrerad vård utgör en grund för bra omvårdnad 

där personens upplevelser och tolkning av ohälsa och sjukdom bekräftas. Sjuksköterskan utgår 

från just den individens unika perspektiv, behov, förväntning och värderingar för att främja 

hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor representerar den mest 

framträdande professionen inom sjukvården och utmaningen med fetma kräver att sjuksköterskor 

reflekterar över deras förhållningssätt och attityder för att ge den mest optimala vården. 

Personcentrerad vård hjälper sjuksköterskor och annan vårdpersonal att förstå, vårda och stödja 

patienter att få bättre kontroll över sina liv (Wakefield & Feo, 2017). När fetmapatienter 

genomgår en fetmaoperation måste sjuksköterskan vara tillgänglig för dem, stödja deras beslut 

och ge den bäst möjliga vården efter operationen utan att döma dem (Jeffrey & Kitto, 2006). 

 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie utgår från vårdvetenskap där man sätter patienten i fokus och skapar en helhetsbild 

av patienten och inte bara på sjukdomen (Dahlberg & Segersten, 2010). För att kunna förstå 

patienters upplevelser som präglar deras motiv till att besluta sig göra en fetmaoperation så 

valdes vårdvetenskapliga begrepp som rör patientens livsvärld, hälsa, lidande samt välbefinnande 

som är relevanta för denna studien. 

 

2.1 Livsvärld 

 

Utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt har livsvärld till grund att se hela människan. Det menas att 

vårdare bör vårda med krav på att se, förstå och bejaka världen som individen ser och erfar. Den 

här världen som individen delar med andra är väldigt unik och personlig. Detta skall 

sjuksköterska med en öppenhet se och bekräfta (Dahlberg & Segesten, 2010). Med stöd av 

patientens unika livsvärld ska sjuksköterskan hjälpa patienten underlätta övergången från 

sårbarhet till frihet så att patienten hittar sin egen hälsosamma livsrytm (ibid.). Fetmapatienters 

livsvärld, liksom alla andras, är unik och skall beaktas av sjuksköterskan. Detta är nödvändigt för 

att kunna ge bästa möjliga vården och förstå hur fetma påverkar dessa patienters liv samt vilka 

upplevelser i deras individuella värld som utgör en grund till att välja en fetmaoperation. 

 

 

2.2 Hälsa 

 

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv har hälsa fokus i biologiska funktioner av människan. 

Däremot utgår inte vårdvetenskapen enbart ifrån objektiva förändringar i kroppen utan tar 

även hänsyn till människors aktuella och totala livssituation vilket innebär att det är ett subjektivt 

fenomen som varierar från person till person (Dahlberg & Segersten, 2010). Hälsa bör därför ses 

som komplex och den kan upplevas på olika sätt (Wiklund & Gustin & Bergbom, 2012). 



 

 

6 

 

Eftersom fetma har en stor påverkan på hälsan bör dess innebörd förstås utifrån individens 

perspektiv. 

 

2.3 Lidande 

 

Lidande kan förstås utifrån människans erfarenheter då är det inte är kroppen som lider utan 

själva människan (Friberg & Öhlen, 2014). Lidande, liksom livsvärld är unikt och bildas av den 

lidande själv och dennes närmiljö. Enligt både vårdvetenskapliga och medicinska forskare bör 

alla sjuksköterskors uppgift vara att sträva efter ett lindrat lidande (Wiklund & Bergbom, 2012). 

Wiklund (2014) lyfter fram Erikssons teori om att inom vården finns tre olika typer av lidandet: 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidande uppstår beroende på vad individen drabbas av och vad som sker i hens livscykeln. 

När det inte ges möjlighet att uttrycka sina känslor och få bekräftelse så kan lidandet upprepas 

över tid (ibid.). 

Sjukdomslidande upplevs av människan i förhållande till ohälsa, sjukdom och behandling. 

Lidandet kan vara en del av symptomen, smärtan eller obehaget kopplat till ohälsan eller 

sjukdomen men kan även vara en konsekvens till detta menar Arman, Dahlberg & Ekebergh 

(2016). Patienter som lider av fetma lider också av sjukdomslidande där sjukdom kan styra deras 

liv och det kan finnas rädsla för vad sjukdomen kan leda till i deras liv långsiktigt. 

Vårdlidande uppstår enligt Dahlberg & Segesten (2010) framför allt vid bristande bemötandet av 

vårdaren. Den vårdsökande blir varken sedd eller hörd av vårdaren. Vårdlidande kan förekomma 

hos patienter med fetma p.g.a. stigmatisering eller utebliven vård. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ser och bekräftar varje patient som unik individ och behandla alla patienter lika 

oavsett vilka behov de har. 

Sjuksköterskan behöver öka sina kunskaper om det naturliga lidandet och medlidandet så att hen 

kan möta patienten på bästa sätt (Wiklund & Bergbom, 2012). När lidandet inte förstås och 

bekräftas kan detta väcka rädsla och avståndstagande till att skapa en hälsosam relation med 

andra vilket kan leda till isolering och förhindra personen att fullfölja sina möjligheter (Friberg & 

Öhlen, 2014). Patienter med fetma kan uppleva alla tre formerna av lidandet. Dessa lidanden kan 

prägla deras beslut till att genomgå en fetmaoperation vilket måste förstås och tas hänsyn till av 

sjuksköterskan. 

 

2.4 Välbefinnande 

 

Meningen med vårdande är att hålla livslusten i fokus och att försöka se hela individen och 

dennes sökande till att bli frisk. Bakom varje lidande kan det finnas en individ med livslust som 

har mål i livet. Därför är det viktigt att föra fram detta till den lidande för att hålla glöden het för 

en återställning av sin hälsa och hålla livslusten uppe för ett välbefinnande och gott liv (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

Ur både ett medicinskt- och vårdvetenskapligt synsätt är syftet att bekämpa sjukdom och 

återställa hälsa. Utöver dessa ska sjuksköterskan även beakta ett vårdvetenskapligt synsätt och 

bekräfta och stärka patientens livskraft så att patienten återskapar existensen i livet samt 

fullföljer sina ändamål (ibid.). 

 

 

 



 

 

7 

 

3. PROBLEMFORMULERING 
 

Idag finns det många människor som lider av fetma och fetmaoperationer blir därmed allt 

vanligare. Att genomgå en fetmaoperation är ett livsförändrande beslut och dessa operationer 

innebär stora komplikationsrisker. Trots att det finns tydliga kriterier för att kunna beviljas 

fetmaoperation finns det vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor som ifrågasätter patienters 

beslut, vilket kan ge upphov till stigmatisering. Eftersom fetmaoperationer inte har normaliserats 

ännu i alla vårdpersonalens ögon kan en del tycka att dessa patienter väljer en enkel väg ut 

genom operationen. Detta kan leda till att patienterna känner sig diskriminerade och dömda samt 

blir tvungna att försvara sig själva. Ett sådant bristande bemötande av vårdpersonal kan väcka 

frustration och även fördröja operationen vilket kan resultera i en försämring av livs-och 

hälsotillståndet. Stigmatisering från vårdpersonal kan också påverka patienterna postoperativt 

och skapa skuldkänslor hos dem. I dessa situationer blir uppkomst av vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande ofrånkomligt. Det är viktigt att förstå patienters egna 

upplevelser som präglar deras motiv att genomgå en fetmaoperation så att stigmatiseringen bland 

vårdpersonal minskar samt att tillgodose att patienterna får den vård och omvårdnad som de 

behöver utan att känna sig dömda. 

  

4. SYFTET 
 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser som präglar deras motiv till att 

genomgå en fetmaoperation. 

5. METOD 
 

5.1 Design 

 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats som innefattar vetenskapliga artiklar gjordes för att 

kunna spegla upplevelser hos patienter som väljer att genomgå en fetmaoperation. Kvalitativ 

ansats valdes i studien pga. att den kännetecknas av ett induktivt synsätt som har en 

analysprincip att kartlägga ett fenomen och syftar till att belysa och förstå människors subjektiva 

upplevelser utifrån tolkning och meningsskapande (Forsberg & Wengström, 2014). 

 

5.2 Datainsamling  

 

Datainsamling har gjorts under våren 2019. För att kunna samla in data i form av kvalitativa 

vetenskapliga artiklar utfördes en systematisk sökning med relevanta nyckelord i olika 

elektroniska databaser. Exempel på nyckelord redovisas i sökschema (Bilaga 1). Enligt Polit & 

Beck (2012) är tillgängliga bibliografiska databaser på nätet lämpliga att använda sig av. De 

möjliggör att nå tillförlitliga vetenskapliga källor och att göra systematisk sökning genom att 

tillämpa begränsningar samt kombinera olika nyckelord. Sökningar gjordes i de tre databaserna 

CINAHL, PubMed och Google Scholar vilket gav ett stort utbud av vetenskapliga artiklar. Efter 

att nyckelorden tillämpades, identifierades relevanta artiklar genom att läsa de resterande 

artiklarnas rubrik eller abstract. 
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5.3 Urval och urvalsförfarandet 

 

Utifrån studiens syfte formulerades inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara originalartiklar, aktuella (ej äldre än 8 år), peer-

reviewed och skrivna på engelska. Deltagarna i artiklarna skulle vara vuxna från 18 års ålder, 

både män och kvinnor som övervägde eller hade gjort någon form av fetmaoperation. För att 

kunna spegla bredare perspektiv av subjektiva upplevelser gjordes ingen geografisk begränsning.  

 

Exklusionskriterier var att artiklarna som inte hade etiska övervägandet skulle exkluderats från 

studien. Ungdomar under 18 år exkluderades också från studien p.g.a. fetmaoperationer i dessa 

åldrar ses som kontroversiell och görs endast i sällsynta fall. 

Totalt 11 artiklar valdes till studien (Bilaga 2). 

 

Alla artiklar som uppfyllde dessa kriterier kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering) mall (Bilaga 3). Författarna var dock tvungna att 

formulera bedömningen av resultatet själva eftersom det inte fanns någon instruktion om att hur 

en slutlig bedömning görs. Antal “ja” svar på mallen räknades ut i procent. 80% och mer 

räknades som hög kvalité, mellan 60–80% räknades som medelkvalité. Endast artiklar som hade 

medel och hög kvalité användes i studien. 

 

5.4 Analys 

 

Manifest innehållsanalys användes i studien. I sådan analys är första steget att läsa det insamlade 

materialet flera gånger för att skapa en generell förståelse om ämnet. Därefter delas texten upp i 

mindre delar i form av meningsenheter. Dessa meningsenheter kondenseras utan att ändra 

huvudbetydelsen. Därefter formuleras koder som är beskrivande etiketter för de kondenserade 

meningsenheterna. Sista steget är att sortera koderna i underkategorier och gruppera dem i större 

kategorier (Brysiewicz & Erlingsson, 2017). Författarna läste alla artiklarna var för sig tills de 

förstod innehållet och sedan identifierade meningsenheterna utifrån studiens syfte. De 

meningsenheterna kopierades från artiklarna och sparades i ett dokument. De meningsenheterna 

som hade liknande sammanhang har sorterades in i separata dokument och kondenserades till 

mindre meningar. Därefter etiketterades de med koder och utifrån koderna har lämpliga 

subkategorier skapades. Slutligen placerades dessa subkategorier in under de huvudkategorier 

som de tillhörde.  

Se exemplet i Bilaga 4 om hur författarna gick tillväga i analysgenomförandet. 

 

5.5. Förförståelse 

 

Under analys-och datainsamlingsprocessen har ett reflekterande förhållningssätt till 

förförståelsen intagits. Eftersom en av författarna har genomgått en fetmaoperation innan kan det 

finnas en risk för hennes egna upplevelser som skulle leda till ett ensidigt perspektiv. Den andra 

författaren som inte genomgått någon fetmaoperation har haft en annan uppfattning om sådana 

operationer eftersom hon inte har varit i kontakt med någon som utfört en sådan operation. 

Hennes uppfattning var att fetmapatienter väljer en enkel väg ut genom att genomgå en sådan 

operation. Dessutom kommer författarna från olika kulturer och har olika bakgrunder. Därför 
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beaktades en medvetenhet till förförståelse hos författarna och därmed lades dessa åt sidan för att 

inte påverka eller förvränga arbetet negativt. 

 

6. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Vid forskning på människor måste etiska riktlinjer följas. Så som fusk och ohederlighet får inte 

förekomma då forskning skall baseras på vetenskap och skall kunna framhäva information för 

framtida studier (Forsberg & Wengström, 2014).  Det är också viktigt att inte förvränga 

forskningsprocesser och skapa egna uppfattningar av sådana då det kan vara missvisande och 

missleda till felaktigt resultat (ibid.). 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) måste varje försiktighetsåtgärd vidtas för att skydda 

deltagarnas integritet och konfidentialitet av personuppgifter. Helsingforsdeklarationen (2018) 

har ställt en del kriterier på forskare/författare som beslutat att ha människor medverkande i 

deras studier. Människor som medverkar och ställer upp i studier skall alltid känna sig trygga och 

säkra gällande sin integritet. Informationen från de medverkande skall skyddas för obehöriga och 

hänsyn till deras rättigheter och hälsa skall alltid tas. De medverkade skall alltid informeras om 

vad studien handlar om och att de har all rätt att avbryta sitt medverkande när som helst utan att 

ens berätta anledningen.  

 

Ett av kraven på de artiklar som användes i studien var att de antingen skulle vara granskade av 

etisk kommitté eller att det tydligt framgick att forskningsetiska principer hade övervägts och 

diskuterats. Dessa överensstämmer väl med de etiska principer som gäller för litteraturstudier 

(Forsberg & Wengström, 2014).  

 

7. RESULTAT  

Analysen av de utvalda elva artiklarna visade tre huvudkategorier och sju underkategorier 

(Tabell 1) 

Tabell 1: Översikt för kategorier 

 
 

HUVUDKATEGORIER 

 

UNDERKATEGORIER 

• Fetmans inverkan på kroppen och 

livskvaliteten 
• Upplevelsen av en försämrad hälsa 

• Rädslan för ytterligare sjukdomar och 

döden 

• Upplevelsen av att vara fysisk 

begränsad 

• Den känslomässiga och samhälleliga 

bördan av fetma 
• Den upplevda stigmatiseringen 

• Påverkad självkänsla och 

kroppsuppfattning   

• En ständig kamp med vikt och ätandet • Upplevelsen av misslyckade 

viktminskningsförsök 

• Förlorad kontroll över matintaget 
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7.1 Fetmans inverkan på kroppen och livskvaliteten 

 

Analysen visade att individer med fetma upplevde omfattande kroppsliga besvär som sänkte 

deras livskvalité. Följdsjukdomar av fetma ledde till outhärdliga svårigheter och att hälsan var 

okontrollerbar. Eventuella komplikationer av fetma väckte också oro hos patienter. Patienter 

hade även mycket fysiska problem som hindrade dem från att göra dagliga aktiviteter. 

Fetmaoperationer sågs av patienter därmed som en lösning till deras besvär. 

   

7.1.1 Upplevelsen av en försämrad hälsa 

 

Innan operationen upplevde många patienter en rad hälsoproblem som fortsatte att förvärras 

p.g.a. fetma. De hade olika kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, typ 2 

diabetes, sömnapné, artros, astma, ryggskott och ont i hela kroppen. Patienterna var medvetna 

om att fetma orsakar många följdsjukdomar och de hoppades att fetmaoperation skulle lösa deras 

ihållande hälsoproblem (Trainer & Benjamin, 2016; Engström, Wiklund, Olsén, Lönroth & 

Forsberg 201; Roberson, Neil, Pories & Rose, 2016; Sharman et al., 2016; Pfeil, Pulford, Mahon, 

Ferguson & Lewis, 2013; Edward, Hii, Giandinoto, Hennessy & Thompson, 2018; Oliveira, 

Merighi & Jesus, 2014). Några kunde känna att fetmaoperation innebar ett val mellan att leva 

eller dö. De betraktade operationen som medicinsk nödvändig eftersom de upplevde att inget 

annat hjälpte och de kände sig hopplösa då deras hälsa försämrades för varje dag (Sharman et al., 

2016; Trainer & Benjamin, 2016). 

 

Den vanligaste sjukdomen som orsakade många besvär och lidande hos patienter var typ 2 

diabetes. Många upplevde att diabetes var en livshotande sjukdom som inte kunde kontrolleras 

längre och som påverkade kroppens funktioner negativt (Trainer & Benjamin, 2016). Att vara 

sjuk och vara tvungen att använda mediciner samt insulinsprutor var också tröttande. Detta var 

vändpunkten till att välja operationen: “the turning point for me was tired of being sick ... and 

tired in the body. I’m sick and tired of taking medicines, sick and tired of sticking myself with 

insulin. I’m tired.” (Roberson et al., 2016). Några var osäkra, till en början, om operationen men 

efter att de lärt sig fördelarna med operationen och vad den skulle bidra till valde de att genomgå 

fetmaoperation för att förbättra typ 2 diabetes (Trainer & Benjamin, 2016). 

 

Vissa upplevde att de hade andra hälsoproblem och vikten var ett hinder för att kunna beviljas 

andra typer av operationer såsom ortopediska, gynekologiska, hjärt- och kärloperation och 

organtransplantation. För några var deras sjukdom livshotande. De behövde gå ner i vikt för att 

kunna hamna i väntelistan för operation. Då valde de att genomgå en fetmaoperation för att 

kunna förbättra sitt hälsotillstånd (Trainer & Benjamin, 2016; Roberson et al., 2016; Sharman et 

al., 2016). 

 

7.1.2 Rädslan för ytterligare sjukdomar och döden 

 

Patienternas motiv till att välja genomgå operationen var fylld av rädslor kring att få fler eller 

allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, typ 2 diabetes och cancer. De förutspådde också för en 

tidig död om de misslyckades med att gå ner i vikt inom en snar framtid (Engström et al., 2011, 

Groven & Engelsrud, 2016). Några av dem var även extremt oroliga över sin känsla av 
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överhängande död i samband med komplikationer av svår fetma (Choi, Pereira, Killeen & 

Flaherty, 2018). 

 
“Listen, if I don’t have the surgery, I’m going to die. I need to know; if you are not going to 

pass me for surgery, I have to all get into palliative care or something to plan for my leaving, 

because I can’t, with the medical conditions that I have, and they’re just building. I was more fit 

to get the surgery 7 years ago. I was up and about, I was dancing on stage, I was in musicals, I 

was out and had a life. I was working, driving everywhere. I’m mostly bed bound now.” 

(Participant #7) (Choi et al., 2018 s. 102). 
 

Patienters rädsla och oro berodde inte endast på fetmans eventuella konsekvenser utan de hade 

också erfarenheter sedan tidigare om att se hur deras anhöriga dog av komplikationer p.g.a 

fetma. De befarade att detta skulle hända till dem och därför ville de förebygga dessa genom en 

fetmaoperation (Sharman et al., 2016; Pfeil et al., 2013).   

 

Vissa upplevde allvarliga sjukdomar relaterade till fetmans komplikationer och var rädda att 

ännu mer sjukdomar skulle uppstå i framtiden och leda till döden. De upplevde även ångest över 

tanken att dö och inte finnas för sina närmaste. Fetmaoperationen sågs som en lösning för dessa 

(Engström et al., 2011; Choi et al., 2018; Edward et al., 2018; Groven & Engelsrud, 2016). 

 

7.1.3 Upplevelsen av att vara fysisk begränsad 

 

Många patienter upplevde att de var fysisk begränsade i sin vardag p.g.a fetma. Patienters val till 

operation präglades av upplevelser som smärta, obehag och hinder under fysiska ansträngningar 

(Groven & Engelsrud, 2016).  

 

Många upplevde svårigheter i alla dagliga situationer såsom ta hand om personlig hygien, göra 

hushållsarbete, att handla, ta av och på kläder/skor, klippa naglarna, plocka upp något från 

golvet, ta sig ur sängen och genom dörrarna samt kliva in och ut ur bilen (Edward et al., 2018; 

Pfeil et al., 2013; Groven & Engelsrud, 2016; Sharman et al., 2016; Engström et al., 2011). 

Fysiska ansträngningar var påfrestande och vissa var även tvungna att planera aktiviteterna i 

förväg för att kunna undvika olyckor och pinsamma situationer som skulle kunna inträffa. Vissa 

var även tvungna att vara borta från jobbet eftersom de inte kunde klara uppgifterna p.g.a. knä 

och ryggproblem (Engström et al., 2011). Patienter som ville träna kunde inte heller klara det. De 

kunde inte gå och behövde sätta sig ner efter några steg p.g.a. smärta i knäna och 

andningssvårigheter, vilket upplevdes deprimerande och negativt. De fysiska begränsningarna 

som upplevdes ledde till att många valde fetmaoperation (Roberson et al., 2016; Groven & 

Engelsrud, 2016; Oliveira et al., 2014).  

 

En större del av fetmapatienter var även fysiskt begränsade i familjelivet. Några patienter kunde 

inte engagera sig i fysiska aktiviteter som de har gjort innan p.g.a. att de inte kunde hänga med i 

barnens tempo. Deras barn eller barnbarn ville leka eller göra fysiska fritidsaktiviteter med dem 

men deras fysiska begränsningar i form av ont eller låg energi hindrade dem från att göra dessa. 

Patienterna kände sig väldigt ledsna över detta (Engström et al., 2011; Roberson et al., 2016; 

Sharman et al., 2016; Groven & Engelsrud, 2016). De hade också svårigheter att rädda deras 

barn när de hamnade i fara eller obehagliga situationer. Dessa upplevelser kändes ibland som en 



 

 

12 

 

vändpunkt i processen, vilket ledde till en insikt om att de behövde förändras (Pfeil et al., 2013; 

Roberson et al., 2016). 

 
We went to a place that has those play things and slides. My son was crying at the top and I 

couldn’t get there. Another mother had to go up and get my son, who was crying because I 

couldn’t get up there. I don’t want that, that’s not right (Pfeil et al, 2013 s. 72).   

 

7.2 Den känslomässiga och samhälleliga bördan av fetma 

 

Under analysen framkom att patienterna upplevde känslomässiga svårigheter relaterade till 

fetma. De svårigheterna som upplevdes av patienterna orsakades av stigmatisering från 

samhällets olika håll som skadade den delen av självkänslan som var relaterad till deras 

utseende.  

 

7.2.1 Den upplevda stigmatiseringen 

 

Det framkom även att patienters val av fetmaoperation präglades av upplevelser av direkt och 

indirekt stigmatisering i samhället och i deras nära relationer. De kände exempelvis kritiska 

blickar från andra människor när de var ute på offentliga platser eller medan de åt (Park, 2015). 

De regelbundna kritiska blickarna fick även kvinnliga patienter att känna sig objektiverade och 

reducerade till sina "feta kroppar". Aktiviteter som de flesta människor tar för givet, såsom att 

handla mat eller shoppa kläder, blev fyllda av ångest och förstärkte kvinnornas känsla av att vara 

objektifierad som oattraktiva kroppar. Som ett resultat köpte de vanligtvis sina kläder i 

specialbutiker eller online (Groven & Engelsrud, 2016). Blickar från andra fick kvinnorna att 

känna ett visst tvång till att vara tysta samtidigt som de byggde upp en strategi till att tvinga sig 

se glada ut. Detta blev till slut icke tolererbart och ledde till stor stress när de umgicks med 

andra. Även om några patienter behövde betala för operationen själva ville de ändå göra 

operationen bara för att slippa kritiska blickar från andra. Detta ville de även undvika när de var 

med sina barn. De ville bara bli bra förebild för sina barn som en normalviktig mamma, inte som 

överviktig förälder som utsätts för blickar från andra (ibid.).  

 

Kvinnliga patienter upplevde även stigmatiseringen av säljare på underklädesbutiker vars 

målkunder oftast är smala, snygga och unga (Park, 2015): 

 
My daughter, one year for Christmas, gave me a $50 gift certificate for Victoria’s Secret. ... [A 

sales lady] said, “May I help you?” And I said, “Well I have a gift certificate and I would like to 

look at your bras.” And she said, “We got nothing here that fits you.” I just turned around and I 

walked out, I went in the car and I cried, and cried” (Park, 2015 s. 247). 
 

Patienterna kände sig oftast marginaliserade av modemarknaden p.g.a. ett begränsat sortiment av 

större storlekar. Modemärken designade kläder för “normala” majoriteten och att inte kunna hitta 

snygga kläder i deras storlek ledde till en känsla av frustration och social utstötning (ibid.). 

 

Några kände också diskriminering på arbetsmarknaden och jobbet. Trots att de hade tillräckliga 

kompetenser fick de inte jobbet de sökte p.g.a. deras fetmaproblem (Engström et al., 2011). 

Vissa på jobbet fick inte delegeringen för några arbetsuppgifter, utan deras chef gynnade andra 

kollegor med dessa delegeringar och ifrågasatte patienternas kompetens omedvetet p.g.a. deras 



 

 

13 

 

utseende (Park, 2015). Patienterna upplevde att vara överviktig var hinder för att få jobb samt att 

vara framgångsrik, vilket ledde till beslutet för en fetmaoperation (Oliveira et al., 2014).  

 

En del patienter upplevde även direkt stigmatisering i form av nedsättande ord och kommentarer 

från främlingar om deras utseende och vikt. Detta ledde även till att de kände sig upprörda och 

arga samt att de sökte tröst genom mat (Park, 2015; Engström et al., 2015). Kvinnliga patienter 

som enligt samhälleliga normer förväntas vara smal isolerade sig också från jobbet och skolan. 

De upplevde att andra skulle skratta åt dem och retas med sårande kommentarer såsom “tjockis” 

och “ful”. Fetmaoperation sågs därför som en möjlighet att få en kropp som skulle tillåta dem att 

känna sig inkluderade i samhället utan att diskrimineras (Oliveira et al., 2014).  

 

Den direkta stigmatiseringen kom också från deras närmaste och vårdpersonal. De upplevde att 

deras familjemedlemmar verkades döma eller skylla på dem för deras fetma och relaterade 

hälsoproblem. De förstod inte deras kamp med vikten och såg operationen som ett enkelt eller 

mjukt alternativ. Innan patienterna hänvisades till specialister inom fetma kände de även att 

vårdpersonalen vara fördömande angående deras vikt (Homer et al., 2017). Eftersom patienterna 

inte kunde göra något åt sin fetma var vårdpersonalen inte intresserade av deras problem. Även 

om deras hälsobesvär inte hade något att göra med vikten, fick de endast rådet att tappa vikt. 

Detta ledde till att de kände sig förolämpade. Denna bristande förståelse från vården och deras 

närmaste fick dem att känna sig alltmer marginaliserade (Homer et al., 2017; Engström et al., 

2011). 

 

7.2.2 Påverkad självkänsla och kroppsuppfattning 

 

Patienter med fetma hade oftast låg självkänsla och kroppsuppfattning.  

När de tänkte på sina kroppar upplevde de mycket negativa och missnöjda känslor. De undvek 

ofta speglar och vägde sig inte för att slippa konfronteras med sitt utseende. De kände skam, hat 

och avsky över sig själva. De kände inte glädje vid socialisering. Känslorna förstärktes av otäcka 

och förolämpande kommentarer från människor runt omkring dem (Engström et al., 2011; Park, 

2015; Pfeil et al., 2013). Känslan av skam och avsky oroade också dem för att deras partners 

skulle överge dem (Engström et al., 2011). Vissa kände även att de inte kunde hitta partner och 

att en fetmaoperation skulle göra detta möjligt (Sharman et al., 2016).  

 

En del kände att de inte var snygga att titta på och hade svårt att leva med en fet kropp. Även om 

de inte upplevde något negativt från andra människor hade de alltid oron att andra skulle kritisera 

dem och tro att de gav upp på sig själva p.g.a. deras utseende. Aktiviteter som är normala för 

andra, till exempel resor och semestrar orsakade ofta ångest vilket ledde till en sänkt självkänsla 

och social isolering (Edward et al., 2018; Park, 2015; Homer et al., 2017; Oliveira et al., 2014).  

 

För att kunna undvika uppmärksamhet från andra försökte patienter oftast dölja sina kroppar med 

större kläder och inte ha avslöjande eller tajta kläder. Trots att patienter försökte detta var de 

medvetna om att det inte var helt möjligt att dölja sin kropp. Däremot kände de att den här 

strategin var ett verktyg för att känna sig psykologiskt bekväma (Park, 2015).  

 

Jobb och samarbeta med kollegor brukade ge dem en mening i livet och en annan identitet än att 

bara vara en "fet människa". Arbetslösa patienter kände dock hur deras vikt och därtill hörande 
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dålig hälsa hindrade dem från att ansöka eller stanna kvar på jobbet, vilket ytterligare minskade 

deras självkänsla (Homer et al., 2017). 

 

Låg självkänsla och kroppsuppfattning var därmed en anledning att välja en fetmaoperation. 

Även om vissa inte upplevde hälsoproblem ville de genomgå operationen p.g.a. kosmetiska 

anledningar och känslomässiga svårigheter som de hade kring sitt utseende (Sharman et al., 

2016). De önskade öka sina självkänslor, förbättra sina utseenden, hitta kläder som passar de, 

vara bekväma i sina kroppar och leva ett normalt liv genom operation (Homer et al., 2017; Choi 

et al., 2018; Park, 2015). 

 

7.3 En ständig kamp med vikt och ätandet 

 

Analysen visade att patienters beslut om att genomgå en fetmaoperation präglades även av 

upplevelser av misslyckade viktnedgångsförsök många gånger i deras liv vilket ledde till 

frustration och hopplöshet. Vissa patienter hade också svårt att kontrollera sitt matintag. 

Fetmaoperation sågs som sista utväg och ett hjälpmedel för viktkontroll samt begränsning av 

matintaget. 

 

7.3.1 Upplevelsen av misslyckade viktminskningsförsök 

 

Innan fetmaoperation hade patienter många försök att gå ner i vikt. De flesta kunde tappa vikt 

men resultaten var aldrig långsiktiga. De kunde inte hålla vikten och blev ännu mer överviktiga, 

vilket ledde till en känsla av emotionell trötthet, frustration och hopplöshet (Trainer & Benjamin, 

2016; Engström et al., 2011; Park, 2015; Choi et al., 2018; Pfeil et al., 2013; Edward et al., 201; 

Oliveira et al., 2014). Några tyckte att de spenderade så mycket pengar på viktminskning och 

provade så många metoder utan att lyckas. De metoderna bestod av bantning (både i form av 

populära dieter och hjälp av dietist), träning, viktminskningspiller, hypnos och andra tjänster som 

erbjuder viktnedgång. Ingen av metoderna gav resultat utan de orsakade mer hunger och trötthet 

(Trainer & Benjamin, 2016; Park, 2015; Roberson et al., 2016; Sharman et al., 2016; Choi et al., 

2018; Homer et al., 2017; Groven & Engelsrud, 2015; Pfeil et al., 2013; Oliveira et al., 2014). 

Upplevelser av misslyckade viktminskningsförsök ledde till hopplöshet och att tycka att 

operation var det enda valet som kunde ge långsiktiga resultat. Operationen betraktades dock inte 

som enkel väg ut eller ett mirakel, utan som en sista väg ut eller som ett hjälpmedel (ibid.). 

 
Finally, several participants explicitly stated that weight loss surgery was a “last resort” for them. For 

example, 1 participant said, “I’ve tried almost everything... nothing worked. This is the last resort for 

me. I guess my turning point is, I woke up one morning, looked in the mirror, and said “I’m tired of 

the weight. I need to do something.” (Roberson et al., 2016 s. 1989). 
 

P12: I think it’s time - I need help - I need an extra tool in my toolbox. [A certified nurse at the 

bariatric center] is helping me work through a lot of that before the surgery gets here. Really 

reminding me that this is not going to be the magic switch that is going to change my way of thinking 

about all of that …This denotes that the participant (P12) did not seek the surgical procedure as an 

“easy way out,”( Park, 2015 s. 248). 
 

7.3.2. Förlorad kontroll över matintaget 

 

Det förekom också svårigheter när det gäller att kontrollera sitt matintag. Några upplevde att de 
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inte hade mättnadskänslan kvar längre. Det var svårt att ändra sina matval då maten sågs som 

emotionellt stöd och tröst. De skulle kunna äta för mycket när som helst exempelvis när de var 

upprörda, arga, stressade, glada och firade något. Vissa tyckte även att de var beroende av mat 

(Engström et al., 2011; Choi et al., 2018; Pfeil et al., 2013; Edward et al., 2018; Oliveira et al., 

2014). 

 

Patienter önskade att fetmaoperation skulle sätta gränser för dem fysiskt när det gäller 

matintaget. Operationen sågs dock inte som mirakel eller en fullständig lösning, utan den skulle 

ge ansvarskänslan och vara ett hjälpande verktyg (Engström et al., 2011; Choi et al., 2018; Pfeil 

et al., 2013). 

 
I need this superior person telling me what to do. I view the operation as a superior person, since it will 

make my bowel smaller, thus I have to eat less. It may sound strange, but somehow my stomach will set 

the limit. Now my stomach tells me to eat more and more. I won’t be like that after the operation, so I 

think it can help me a great deal and it will also give me health (Engström et al., 2011 s. 3). 

8. DISKUSSION 
 

Resultatet visar att patienternas motiv till att genomgå en fetmaoperation präglades av svåra 

och frustrerande upplevelser. Hela livsvärlden påverkades av fetma, viktkamp och samhällets 

syn på fetma. De upplevde även alla typer av lidanden i sina liv. Stigmatiseringen från 

samhället och sjukvården, viktkamp, svåra hälsotillstånd och kroppsliga begränsningar ledde 

till vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Genom dessa upplevelser kändes 

frustration och trötthet, men ändå fanns det livslust och ett strävande efter välbefinnande. 

Fetmaoperationer var det sista valet efter att ha försökt med allt. De hoppades att operationen 

kunde hjälpa dem att uppnå välbefinnandet och en bättre hälsa, därmed ett minskat lidande 

och förändrad livsvärld på ett positivt sätt. 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Studiens syfte fokuserar på att beskriva subjektiva upplevelser av ett fenomen. I studien 

användes en kvalitativ design med induktiv ansats eftersom med det kvalitativa perspektivet 

aldrig eftersträvas att generalisera, jämföra eller mäta något. Målet blir istället att skapa en 

djup och noggrann förståelse för fenomenet, vilket var fallet för denna studie (Kristensson, 

2014). Med hjälp av teoretisk referensram banades vägen för att öka denna förståelse. 

Studien baserades på en induktiv ansats då en hypotes eller teori inte prövades, utan 

formulerades en slutsats utifrån de levda erfarenheterna (ibid.). De insamlade data bestod 

även av vetenskapliga kvalitativa artiklar som utgick från människors upplevelser. På så sätt 

undveks att gå utanför studiens design och därmed syftet. 

 

En strukturerad litteraturstudie möjliggör att sammanställa befintliga forskningsresultat och 

skapa en helhetssyn av ett avgränsat ämne som man syftar till att studera (Friberg, 2017). En 

kvalitativ litteraturstudie valdes istället för en intervjustudie dels för dessa fördelar och dels 

för att en intervjustudie kunde ha innefattat flera risker som kan påverka resultatet. 

Författarna reflekterade över om att en intervjustudie som görs i Sverige kunde ha gett 
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begränsade resultat eftersom den skulle endast utgå från upplevelser av individer som har 

liknande kulturer och bor i ett gemensamt samhälle. Detta skulle kunna öka överförbarheten 

enbart till en svensk population. Dock eftersträvades ett bredare perspektiv av ämnet 

eftersom fetmaoperation är en vanlig behandlingsform vid fetma i hela världen. En 

litteraturstudie med inklusionskriterier utan geografiska begränsningar valdes eftersom den 

ger ett mera varierat och rikt resultat. Majoriteten av de utvalda artiklarnas ursprungsland 

representerade dock individualistiska och västerländska kulturer. Det utvaldes i studien 

endast en artikel (Oliveira et al. 2014) vars ursprungsland företrädde en kollektivist kultur. 

Trots detta framkom under analysen att (ibid.) visade liknande upplevelser med de resterande 

artiklarna. Detta kan öka chansen av överförbarheten till en större population med olika 

kulturer. 

 

Dessutom togs det hänsyn till att författarna har begränsade kunskaper i det svenska språket. 

Baumgartner (2012) menar att genomföra en intervju på ett språk som inte är intervjuarens 

modersmål kan vara en nackdel i situationer där intervjuarens andra språk inte är flytande 

och intervjun sker med en avlägsen och tveksam deltagare. Trots att både författarna har 

goda kunskaper i det svenska språket gjordes bedömningen att det krävs mer än goda 

kunskaper för att kunna genomföra en intervju som har bra kvalité. Att genomföra 

intervjuerna på författarnas olika modersmål hade kunnat vara ett alternativ men det skulle 

inte vara realistiskt p.g.a. begränsad tid och otillfredsställande analys av materialet. 

 

Tre olika elektroniska databaser användes för datainsamling eftersom de är överlägsna när 

det gäller en hög täckningsgrad och tidssparande egenskaper (Backman, 2011). PubMed, 

CINAHL och Google Scholar användes för att samla in relevanta data i form av 

vetenskapliga kvalitativa artiklar. Att välja tre olika databaser minskade risken att förbise 

artiklar som kan finnas i andra databaser då varje databas har olika fördelar jämfört med 

varandra. PubMed är världens största medicinska databas medan CINAHL fokuserar främst 

på hälso-och vårdvetenskapliga böcker och tidskrifter. Google Scholar innehåller 

vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker och andra akademiska material (ibid.). 

CINAHL kontrollerar även om tidskrifter innefattar peer-reviewed artiklar eller inte. 

Däremot var det otydligt i en del databaser om en tidskriftsartikel var peer-reviewed. Google 

Scholar och PubMED saknade den här tjänsten som kontrollerar tidskrifters peer-review. 

Därför behövde vissa artiklar kontrolleras genom att läsa tidskrifters webbsida eller genom 

att söka med tidskrifters ISSN kod på tidskriftskatalogen Ulrichsweb. På så sätt säkerställdes 

artiklarnas referentgranskning och därmed resultatets kvalité. 

 

Mångsidiga inklusionskriterier formulerades för ett varierat urval som kan spegla upplevelser 

med olika perspektiv, vilket är ett sätt att öka tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). 

Vuxna pre-och postoperativa patienter inkluderades då upplevelser som präglar motivet till 

att genomgå en fetmaoperation ansågs vara samma före och efter operationen. Alla typer av 

fetmaoperationer valdes eftersom indikationer för fetmaoperationer är någorlunda samma 

vilket minskade risken att vara begränsad i resultatet. Både kvinnor och män inkluderades 

eftersom båda könen kunde bidra till studien med ett bredare perspektiv. Två utvalda artiklar 

utgick dock endast från kvinnors och en från mäns perspektiv. Detta kunde ha lett till obalans 

i fördelning av kön i studien och kunde ha påverkat studiens resultat. 
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Urvalet av artiklar gjordes utifrån kriterier som säkerställer kvalitén, aktualiteten och etiska 

aspekter av artiklarna. Artiklarna som är äldre än 8 år exkluderades därför trots att det hade 

en vetenskapligt hög kvalitét. Alla artiklar granskades enligt Helsingforsdeklarationens 

(2018) etiska aspekter. Två artiklar som inte hade tillstånd från etiska kommitté eller inte 

diskuterat etiska övervägandet enligt Helsingforsdeklarationen (2018) exkluderades för att 

inte påverka studiens etiska aspekter. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades för att bedöma 

deras trovärdighet (Kristensson, 2014) Det finns olika färdiga mallar att välja mellan för att 

granska en vetenskaplig artikel (ibid.) SBU:s mall för kvalitetsgranskning nyttjades med 

anledning av sina enkla vägledande egenskaper. De artiklarna som vid kvalitetsgranskningen 

bedömdes ha hög eller medelhög kvalitét sågs vara lämpliga för att styrka studiens resultat. 

 

Manifest innehållsanalys användes som analysmetod i studien. Enligt Bengtsson (2016) 

beskriver forskaren i en manifest analys vad informanterna faktiskt säger, håller sig mycket 

nära till texten, använder orden själva och beskriver det synliga och uppenbara i texten. 

Dessutom finns alltid en risk för att olika forskare dra olika slutsatser från samma data. För 

att öka trovärdigheten bör minst två forskare göra analysen separat och diskutera resultat 

tillsammans (ibid.). Under analysprocessen undvek därför författarna att göra egna 

tolkningar och dra slutsatser utifrån dessa. Insamlade data lästes några gånger av både 

författarna separat och senare diskuterades resultatet så att det rådde en total enighet. 

Kondensering, kodning och rapportering har skett utifrån dessa aspekter. För att synliggöra 

analysprocessen och öka därmed studiens tillförlitlighet lades ett exempel på 

analysgenomförandet till (Kristensson, 2014). Det användes även citat under resultat, vilket 

är ett sätt att öka verifierbarheten (ibid.). 

 

Författarna var medvetna om sin egna förförståelse och försökte därför tygla denna för att 

inte förvränga datainsamlingen och analysen. Förförståelsen bestod inte endast av åsikter, 

fördomar och egna upplevelser, utan även en medvetenhet om egna bakgrunder, kunskaper 

och färdigheter beaktades. Det vill säga, målet för författarna var att bygga upp den totala 

självinsikten under arbetsgången så mycket som möjligt.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat visar att patienterna upplevde att deras fetma orsakade försämring av deras 

kroniska sjukdomar. Fetmaoperation blev därmed ett alternativ för dessa patienter i hopp om att 

det kommer att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Dahlberg & Segesten (2010) menar att 

hälsans innebörd varierar från individ till individ, men många är eniga om att en god hälsa 

innebär att leva ett gott liv. Hälsan har förstås biologiska grunden och existentiell sida. Trots 

sjukdom söker människor välbefinnande (ibid.). Att se fetmaoperation som ett alternativ att 

förbättra hälsan kan betyda att de har livslust och önskar ett gott liv samt välbefinnande. 

Patienter med fetma kämpar med vikten och dess följdsjukdomar en lång period i deras liv och 

fetmaoperation blir deras sista val. Varban et al. (2017) visar dock att patienter med fetma inte 

bör vänta tills deras fetmanivå och sjukdomar går ur kontroll. När patienter opereras i tidigt 

skede av fetma ges det mycket mer möjlighet att slippa följdsjukdomar och bli av med mediciner 

mot högt blodtryck, kolesterol och diabetes snabbare. Denna studie kan vara betydelsefull för 

vårdpersonal, speciellt sjuksköterskor. Istället för att ta en negativ ställning mot 

fetmaoperationer, bör de uppmuntra patienter till fetmaoperation. De behöver även informera 
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patienter om fetmaoperationers existens och fördelar i ett tidigt skede. På så sätt kan 

fetmaoperation minska sjukdoms- och livslidandet medan välbefinnandet inte skjuts upp. Om 

patienter inte beviljas operation i god tid kan de även söka andra vägar för att genomgå 

operationen. Exempelvis enligt Groven & Braithwaites studie (2016) var några patienter tvungna 

att söka privatkliniker för att förebygga och förbättra sjukdomar. De har fått höra från offentliga 

vårdpersonal att de behöver vänta några år för att beviljas operationen eftersom de ser “pigga” ut 

trots deras hälsorisker och tillstånd (ibid.). Trots att privatkliniker är ett alternativ finns det 

många patienter som inte har råd med operationen då det leder till en stor ekonomisk börda på 

dem (Gregory, Newhook & Twells, 2013). 

 

Några patienter i resultaten uttryckte oro och ångest om att få flera sjukdomar och för att dö i 

förtid, samt att de inte kommer finnas för sina närmaste. Detta kan innebära att sjukdomen hotar 

deras existens. Arman (2015) menar att när livet hotas av sjukdomen öppnas det nya perspektiv 

för den som drabbats samt för de som står nära till den som drabbas. Då kan de få en inblick om 

livets värde samt begränsning.  

 

Många patienter med fetma hade stora fysiska begränsningar som hindrade dem från att göra 

olika aktiviteter. Deras upplevelser formade patienters motiv till att genomgå en fetmaoperation. 

Fetmas inverkan på den fysiska kapabiliteten stöds även i studien av Wiklund (2011). Dessutom 

beskriver Lier, Aastrom & Rørtveit (2015) att patienter som har genomgått fetmaoperation 

upplevde positiva fysiska förändringar i sina kroppar. Att vara fysiskt kapabel skapade intresse 

för att utforska nya aktiviteter, vilket öppnade deras ögon för "en ny värld". De kände glädje, 

ökad energi och frihet utan att oroa sig eller känna sig begränsade i aktiviteter som behöver 

fysiska ansträngningar (ibid.). Detta bekräftar att fetmaoperationer kan förändra livsvärlden på 

ett positivt sätt och att fetmapatienters motiv är giltiga samt att deras dolda förväntningar är 

realistiska.  

 

Det framkom också i resultatet att en stor del av fetmapatienter upplevde stigmatisering från 

olika håll som ledde till att söka fetmaoperation, vilket också stöds av Lewis et al. (2011). 

Föreliggande studie visar att kvinnliga patienters upplevda stigmatisering står i förgrund, vilket 

väcker frågan om kvinnor utsätts för stigmatiseringen mer p.g.a. fetma jämfört med män. Det 

finns dock blandade resultat i forskningen om hur män och kvinnor upplever stigmatisering 

relaterade till fetma. Vartanian, Pinkus, & Smyth (2015) rapporterar att det är ingen skillnad 

mellan kvinnor och män medan Dutton et al. (2013) visar att kvinnor rapporterar mer upplevd 

stigmatisering p.g.a. fetma. Oavsett genusperspektivet är det utmanande att reagera på den 

stigmatiseringen som fetmapatienter uppfattar förekommer överallt, oundvikligt och bortom egen 

personlig kontroll. Stigmatisering kan med tiden kan även leda till normalisering av den 

omedvetna och att de offren skyller på sig själva (Lewis et al. 2011). Påföljden blir minskad 

självvärdering, påverkad identitet, social isolering, påverkad psykisk hälsa och välbefinnande 

(ibid.). I resultatet framkom även att patienter stämplades till en överviktig person av 

vårdpersonal. De ignorerades och fick alltid rådet att tappa vikt vid irrelevanta hälsobesvär. 

Dessa attityder överensstämmer inte med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, 3 kap, 1 §) 

där det tydligt framgår att vården ska ges på lika villkor med respekt för alla människors lika 

värde. Ett vårdmöte som saknar respekt och kränker patienter kan leda till att de inte vågar söka 

vård längre, vilket kan orsaka lidandet och försämrad hälsa. Enligt Creel & Tillmans studie 

(2011) hade fetmapatienter som blev stigmatiserade av sina sjuksköterskor stor ångest när de 



 

 

19 

 

behövde söka vård. Att undvika sjukvården blev en försvarsmekanism för patienterna. Även när 

några hade allvarliga hälsoproblem undvek de att åka till sjukhuset eller så väntade de en lång tid 

för att söka vård. Ångesten rusade också i höjden när patienter behövde byta ut sina 

patientansvariga sjuksköterskor (ibid.).  

 

Upplevelsen av en påverkad självkänsla och kroppsuppfattning drev också patienters motiv till 

att genomgå fetmaoperation i hopp om att bli smalare, snyggare och på så sätt öka självkänslan 

samt hitta sina platser i samhället utan att bli utpekade. Fetmaoperationer, i vissa fall, kan dock 

inte uppfylla alla dessa förväntningar. Lier, Aastrom & Rørtveit (2015) menar att förändringar i 

självkänslan efter fetmaoperation kan variera. Mängden viktförlust avgör hur självkänslan efter 

operation påverkas. Större viktförluster kan resultera i överskottshud och därmed mindre 

självkänsla än innan operation. Vidare visar Ogden, Birch & Wood (2015) att patienter som 

utvecklar överskottshud efter fetmaoperation upplever kroppsmissnöje, skam och skuldkänslor 

samt minskad självkänsla. Att återhämta självkänslan kräver plastikkirurgi, vilket också höjer 

ekonomiska och emotionella bördan på patienter (ibid.) Detta kan också stödja vikten av att inte 

vänta med fetmaoperationen länge eftersom större viktförluster kan orsaka negativa 

hudförändringar och därmed fortsätter lidandet samt påverkar välbefinnandet. 

 

Patienter i resultatet beskrev att de provade olika viktminskningsmetoder innan de bestämde sig 

för att genomgå en fetmaoperation. Det är ett väldigt känt fenomen att patienter med fetma som 

går ner i vikt har en tendens att gå upp i vikt igen efter att de tappat vikt med hjälp av olika 

metoder, vilket även stöds av Fildes et al. (2015). Enligt denna 9-års follow-up studie har 

fetmapatienter, som inte genomgått fetmaoperation, en liten chans att behålla vikten eller uppnå 

en hälsosam BMI (ibid.). I föreliggande studie framkom det även att patienter uttryckte att 

fetmaoperation var deras “sista utväg” efter att ha försökt alla möjliga metoder. Detta väcker en 

tankeställning om patienter försvarar sig själva genom att mena att de inte väljer en enkel väg ut. 

Denna fundering tas även upp som en sannolikhet om patienter har en rädsla för att bli dömda 

om de berättar för andra att de bestämt sig för att genomgå en fetmaoperation. Enligt Willmer & 

Salzmann-Erikson (2018) finns det patienter som, när de överväger att genomgå fetmaoperation, 

håller detta hemligt för sina anhöriga/närstående eftersom de befarar att de kommer få reaktioner 

och kommentarer om att de borde ha tappat vikt genom traditionella metoder istället (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att patienter inte kunde kontrollera matintaget längre. Denna förlorade 

kontroll över mat kunde uppstå p.g.a. många faktorer. Deras relation till maten verkar dock ha en 

emotionell sida. Patienter verkar ha insikt om att fetmaoperation inte kommer ge mirakelresultat, 

däremot kan det inte helt uteslutas att de kan ha en sorts ätstörning och matmissbruk som klinisk 

diagnos. Patienters beskrivning om matintaget i resultatet överensstämmer med en studie av 

Curtis & Davis (2014) där fetmapatienter med hetsätningsstörning har emotionella svårigheter 

gällande kontroll av matintaget och uttrycker att de har matmissbruk. Därför måste hänsyn tas 

med sannolikhet av både patienter och vårdpersonal, då den är en kontraindikation för 

operationen. 
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9. SLUTSATS 
 

Patienters beslut att genomgå fetmaoperation präglades av svåra och frustrerande upplevelser 

p.g.a. fetma. Fetmans kroppsliga och emotionella börda påverkade hela deras livsvärld och 

skapade lidande. Det fanns dock en önskan om att bli bättre och provades därför alla möjliga 

metoder utan att lyckas med en viktminskning. Viljan att ändra sina liv och uppnå ett 

välbefinnande fanns trots att de upplevde misslyckanden otaliga gånger. Studiens resultat visar 

att en fetmaoperation betraktades av patienterna inte som en enkel väg ut utan de kämpade 

mycket, utstod stigmatisering och uttryckte många gånger att operation var deras sista utväg. 

Patienter bör däremot inte tvingas till att vänta med en operation genom att låta dem kämpa med 

sin viktminskning i onödan och fortsätta sitt lidande. En nekad eller försenad genomförd 

operation kan fördröja välbefinnandet, försämra hälsan öka behovet av plastikkirurgi. Det kan 

leda till att de söker en operation på privata kliniker vilket kan skapa ännu mer ekonomisk börda 

för patienter. Patienter bör uppmuntras av vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor, till att 

genomgå en fetmaoperation i tidigt skede så att onödig lidande kan förebyggas. Legitimerade 

vårdpersonal, såsom sjuksköterska, psykolog och dietist, bör öka medvetenhet om patienternas 

underliggande orsak till sina beteenden kring maten. Vårdpersonal bör även utgå från respekt för 

människan och inte kränka samt diskriminera dem då det kan leda till undvikande av vård. 

 

Framtida forskningar inom området: 

Studien visar att det finns en stor mängd studier om fetmapatienters upplevelser som formar 

deras beslut till att genomgå en fetmaoperation. Det visar sig dock att det finns brist på aktuell 

forskning som visar sjuksköterskors attityd mot patienter som genomgår fetmaoperation. Den 

senaste forskningen inom detta område är från år 2006. En mer aktuell forskning kan behövas för 

att stärka detta problemområde.  

Vidare forskning behövs inom område där vården bör fokusera på förebyggande arbete såsom 

rådgivning och regelbundna uppföljningar av individer som ligger i riskzonen för fetma.  

Forskning bör även göras om hur en minskning av stigmatisering kan göras både inom hälso-

sjukvården samt ute i samhället genom att informera flera om innebörden av fetma. 
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Bilaga 1: Sökschema 

 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

CINAHL 10/3–2019 “bariatric surgery” OR “weight loss 

surgery” 

4 120  

CINAHL 10/3–2019 “bariatric surgery” OR “weight loss 

surgery” (AND)  

“decision making” 

70 3 

CINAHL 10/3–2019 “bariatric surgery” OR “weight loss 

surgery” (AND) “seeking” 

89 1 

PubMed 10/3–2019  (bariatric surgery) 18 150  

PubMed 10/3–2019  (bariatric surgery) AND qualitative 

 

129 4 

Google 

Scholar 

22/3–2019 "bariatric surgery" 43 000  

Google 

Scholar 

22/3–2019 "seeking bariatric surgery" 2500  

Google 

Scholar 

22/3–2019 "seeking bariatric surgery" 

"qualitative study"  

275  

Google 

Scholar 

22/3–2019 "seeking bariatric surgery" 

"qualitative study" "lived 

experience"  

42 3 

 

 

Tillämpade begränsningar: peer-review (på endast CINAHL) och publikationsår 2011 - 2019 
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Bilaga 2: Artikelöversikt 
Författare  

År  
Land  

Tidskrift  

 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare  

(bortfall)  
Resultat  Etiska 

övervägande  
Kvalitet  

Choi, P., 

Pereira, R., 

Killeen, &., 

Flaherty, G.  

   

2018  

  

Irland  

  

International 

Journal of 

Travel 

Medicine and 

Global  

Cross-Sectional 

Analysis of 

Attitudes 

Towards Bariatric 

Surgery Tourism 

of Patients 

Attending a 

Weight 

Management 

Program: A 

Qualitative 

Study.  

Att beskriva 

upplevelser av 

deltagare i ett 

övervakat 

viktminskningsprogra

m i förhållande till 

deras strävan efter 

fetmaoperation 

turism.  

Kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer  
12 (0)  Patienter hade 

upplevelser av dålig 

hälsa, förlorad 

självkontroll pga fetma. 

Väntetiderna 

i Ireland ledde till att 

patienterna övervägde 

”medicinsk turism”. 

Vidare beskrivs vikten 

av förbättring av 

sjukvården i Ireland.  

Ja Medel 

Edward, K.-

L., Hii, M. 

W., Giandinot

o, J.-A., 

Hennessy, J., 

& Thompson, 

L.   

  

2018  

  

Australien  

  

American 

Journal of 

Men’s Health  

 

Personal 

Descriptions of 

Life Before  

and After 

Bariatric Surgery 

From  

Overweight or Ob

ese Men.  

 

Utforska beskrivningar 

från manliga fetma 

patienter före och efter 

operationen.  

En deskriptiv-explorativ kvalitativ 

design med semistrukturerade 

intervjuer  

6 (0)  Patienter rapporterade 

att livet före 

operationen var 

utmanande. De beskrev 

de förändringar som 

operationen hade gjort i 

sina liv, inklusive 

positiva förändringar i 

deras hälsa, kroppsbild, 

sociala liv och 

självkänsla.  

Ja Medel 

 

 



 

 

2 

 

Författare  

År  
Land  

Tidskrift  

 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare  

(bortfall)  
Resultat  Etiska 

övervägande  
Kvalitet  

Engström, M., 

Wiklund, M., 

Olsén, M. F., 

Lönroth, H., & 

Forsberg, A. 

 

2011 

 

Sverige 

 

The Open 

Nursing 

Journal, 2011 

 

The Meaning of 

Awaiting 

Bariatric Surgery 

Due to Morbid 

Obesity. 

Undersöka betydelsen 

av att invänta 

fetmaoperation pga. 

svår fetma. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer och 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

23 (0) Patienter upplevde 

dålig hälsa, rädsla för 

sjukdom och död, levde 

ett begränsat liv, 

ignorerades av 

vårdpersonal och 

hoppades på kontroll 

och möjligheter. 

Ja Hög 

Groven, K. S., 

& Engelsrud, 

G.   

  

2015  

  

Norge  

  

Medicine, 

Health Care 

and 

Philosophy  

 

Negotiating 

options in weight-

loss surgery. 

Att utforska hur ett 

urval av norska 

kvinnor står för sina 

beslut att genomgå 

fetmaoperation.  

Kvalitativ design med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

10 (0) Kvinnorna upplevde 

frustrerande svårigheter 

med hälsan, fysiska 

begränsningar och 

stigma i samhället 

vilket ledde till att de 

beslutade sig för att 

genomgå fetmaoperatio

n.  

Ja Hög 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Författare  

År  
Land  

Tidskrift  

 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare  

(bortfall)  
Resultat  Etiska 

övervägande  
Kvalitet  

Homer, C. 

V., Tod, A. 

M., 

Thompson, A. 

R., Allmark, 

P., & Goyder, 

E.    

  

2016  

  

Storbritannien  

  

BMJ Open  

 

Expectations and 

patients’ 

experiences  

of obesity prior to 

bariatric surgery:  

a qualitative study 

Att förstå upplevelser 

och förväntningar hos 

de som söker  

fetmaoperation i 

England och att 

identifiera 

implikationer  

för beteende och 

självhanteringsåtgärder 

Kvalitativ design 

med photovoice och triangulationsfot

ografering med halvstrukturerade 

djupintervjuer analyserade med 

ramtekniker.     

18 (0)  Patienter beskriver 

upplevelser pga. fetma 

såsom stigmatisering, 

skam, dålig hälsa, 

fysisk funktion och 

beroende av mediciner. 

De hade både 

realistiska och 

orealistiska 

förväntningar på en 

fetmaoperation.  

Ja Hög 

Oliveira, D. 

M. 

de, Merighi, 

M. A. B., & 

Jesus, M. C. 

P.   

   

2014  

  

Brazilien  

  

Revista Da Es

cola de Enfer

magem Da 

USP  

 

The decision of 

an obese woman 

to have bariatric 

surgery: the social 

phenomenology.  

Att förstå processen av 

en fet kvinna 

bestämmer sig för att 

genomgå en 

fetmaoperation.  

Kvalitativ design med 

fenomenologiska intervjuer  
13(1)  Kvinnor hade motiv till 

att genomgå operation 

pga. dåliga matvanor, 

inte att ha ett utseende 

som standardiseras av 

samhället, fördomar i 

sociala livet och  

tidigare misslyckade 

försök att gå ner i vikt.  

 

Ja Medel  

 

 

 

 



 

 

4 

 

Författare  

År  
Land  

Tidskrift  

 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare  

(bortfall)  
Resultat  Etiska 

övervägande  
Kvalitet  

Park, J.  

 

2015 

 

USA 

 

 

Health 

Sociology 

Review 

 

The meanings of 

physical 

appearance in 

patients seeking 

bariatric surgery.  

 

Att förstå betydelsen 

av utseendet hos 

preoperativa 

bariatriska patienter. 

Kvalitativ studie med 

djupa intervjuer 
14 (0) Patienter upplevde 

direkt och indirekt 

stigmatisering i 

samhället som ledde till 

sänkt självkänsla. 

Patienter tyckte att 

fetmaoperation var 

viktig att förbättra 

utseendet. 

Ja Hög 

Pfeil, M., 

Pulford, A., 

Mahon, D., 

Ferguson, Y., 

& Lewis, M. 

P.   

  

2013  

  

England  

  

Bariatric 

Surgical 

Practice and 

Patient Care   

 

The Patient 

Journey to Gastric 

Band Surgery: 

A Qualitative 

Exploration.   

Denna studie 

undersökte synpunkter 

och erfarenheter 

hos överviktiga 

personer som 

förbereder sig på att 

genomgå laparoskopis

k gastrisk  

banding.  

 

Kvalitativ design med 

semistrukturerade 

intervjuer  

23 (0) Patienters liv med 

fetma bestod av 

upplevelser av  

fysiska, sociala och 

psykologiska 

utmaningar och 

konsekvenser av att 

vara överviktiga. De 

hade också flera försök 

att gå ner i vikt. Dessa 

väckte en önskan att 

förändras genom 

fetmaoperation.  

 

Ja Hög 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Författare  

År  
Land  

Tidskrift  

 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare  

(bortfall)  
Resultat  Etiska 

övervägande  
Kvalitet  

Roberson, D. 

W., Neil, J. 

A., Pories, M. 

L., & Rose, 

M. A.  

 

2016 

 

USA 

 

Surgery for 

Obesity and 

Related 

Diseases 

 
 

Tipping point: 

Factors 

influencing a 

patient’s decision 

to proceed with 

bariatric surgery  

Att identifiera faktorer 

i patientens erfarenhet 

vilket ledde till ett 

beslut att gå vidare 

med operationen. 

 

Kvalitativ beskrivande studie med 

semistrukturerade intervjuer 

 

24(0)  Patienterna beslutade 

sig för att gå vidare 

med fetmaoperation 

pga. försämrade 

hälsoproblem, fysiska 

begränsningar och 

faktorer inom 

ekonomiska frågor och 

familjen. 

 

Ja Medel 

Sharman, M. 

J., Venn, A. 

J., Hensher, 

M., 

Wilkinson, S., 

Palmer, A. J., 

Williams, D., 

& Ezzy, D.   

  

2016  

  

Australien  

  

Bariatric 

Surgical 

Practice and 

Patient Care   

Motivations for 

Seeking Bariatric 

Surgery: The 

Importance of 

Health 

Professionals and 

Social Networks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

australiensiska 

patienters motivation 

för att söka 

fetmaoperation.  

Kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper.  

49 (1)  

 
Patienter ville genomgå 

en fetmaoperation pga. 

tidigare misslyckade 

viktnedgångsförsök, 

dålig hälsa, råd från 

vårdpersonal, media 

påverkan.  

Ja Medel 



 

 

6 

 

Författare  

År  
Land  

Tidskrift  

 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare  

(bortfall)  
Resultat  Etiska 

övervägande  
Kvalitet  

Trainer, S & 

Benjamin, T.  

  

2016  

  

USA  

  

Journal of 

Advanced 

Nursing  

 

Elective surgery 

to save my life: 

rethinking the 

“choice” in 

bariatric  

surgery.  

Att förklara 

processerna av 

patienters val att 

genomgå 

fetmaoperation pga. en 

medicinsk 

nödvändighet, att 

undersöka hur utbredd 

samhällsstigmatisering 

av vikt och 

fetmaoperation som 

former patient och 

vårdgivare diskurs om 

operation och att 

diskutera patientration

aliseringar av valet att 

ha operation.  

Kvalitativ design med upprepade 

etnografiska intervjuer. 
35 (0)  Patienter hade 

upplevelser av 

försämrad hälsa, 

stigmatisering och 

sänkt livskvalitet pga. 

fetma. Kvinnor 

upplevde mer 

stigmatisering jämfört 

med män. Allt detta 

påverkade patienternas 

motiv till att genomgå 

en fetmaoperation.  

Ja Hög  
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Bilaga 4: Exempel på analysgenomförandet 
 

 

 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Due to their weight, many of them had problems 

performing such activities as climbing stairs, 

brisk walking, and playing with their children 

(Groven & Engelsrud, 2015).  

Vikt hindrade många att 

göra olika aktiviteter  

Vikt hindrar 

fysiska 

ansträngningar 

Upplevelsen av att 

vara fysiskt 

begränsat 

Fetmans inverkan på 

kroppen och 

livskvaliteten 

Not able to get my diabetes under control and 

seeing that get more and more out of control, 

needing more and more insulin, feeling worse 

and worse and just not getting it under control… 

(Trainer & Benjamin, 2016). 

Har inte kontroll på min 

diabetes. Det behövs 

mer insulin och känns 

sämre. 

Diabetes är ur 

kontroll 

Upplevelsen av en 

försämrad hälsa 

 

That one day I would not wake up in the 

morning ..because my heart couldn’t take any 

more that it didn’t tolerate it any longer (Groven 

& Engelsrud, 2015).  

 

Oro över att inte vakna 

upp p.g.a hjärtat inte 

orkar längre. 

Oro om att inte 

leva längre 

Rädslan för 

ytterligare 

sjukdomar och 

döden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Meningsenheter Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori  
People staring at obese people when they were 

eating and gazing at them in public spaces 

(Park, 2015). 

 

Folk stirrar på överviktiga 

människor när de äter och är 

på allmänna platser. 

Utsätts för 

blickar 

Den upplevda 

stigmatiseringen 

Den känslomässiga 

och samhälleliga 

bördan av fetma 

 

They often avoided mirrors and rarely weighed 

themselves so as not to be confronted by their 

appearance. They felt hatred and disgust about 

themselves (Engström, Wiklund, Olsen, 

Lönroth & Forsberg, 2011).  

 

 

För att inte konfrontera sina 

utseende undvek de speglar 

och våg. De kände hat och 

avsky över sig själva. 

Inte nöjd med 

utseendet 

Påverkad 

självkänsla och 

kroppsuppfattning 

 

 

Meningsenheter Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori 

Losing weight and regaining it involving 

feelings such as hopelessness was a common 

occurrence for these patients (Engström, 

Wiklund, Olsen, Lönroth & Forsberg, 2011). 

 

Att gå ner i vikt och gå upp 

igen väckte känsla av 

hopplöshet.  

Går upp i vikt 

igen 

Upplevelsen av 

misslyckade 

viktminskningsförsök 

En ständig kamp 

med vikt och 

ätandet 

Some of them, mostly women, expressed that 

they used food as a consolation when feeling 

sad, angry or unfairly treated, but also when 

feeling happy or celebrating something 

(Engström, Wiklund, Olsen, Lönroth & 

Forsberg, 2011). 

 

 

De betraktade maten som tröst 

när något emotionellt händer. 

Mat som tröst Förlorad kontroll 

över matintaget 

 

 


