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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Fetma kan påverka synen på sig själv och även i psykosociala sammanhang, 
vilket påverkar välbefinnandet. För att gå ner i vikt och förbättra hälsan har viktreducerande 
operationer blivit allt vanligare. Det är en omfattande process för att få genomgå operationen, 
då vissa kriterier behöver uppfyllas så som BMI, och även att patienten har insikt om den 
kommande livsstilsförändringen. Postoperativt ökar den fysiska hälsan, kostvanor förändras 
och även upplevelsen av kroppen. Då det blir en omfattande förändring i livet är det av vikt 
att dessa patienter, postoperativt, får stöd och rådgivning.  
Syfte: Syftet var att beskriva individers upplevelser av viktnedgång till följd av en 
viktoperation. 
Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. 
Resultat: Det framkom att kroppsbilden i slutändan påverkades negativt av viktnedgången. 
Negativa fysiska besvär drabbade vissa, vilket i stor utsträckning inverkade på deras vardag. 
Omgivningens påverkan, såväl familj och vänner som vården, spelade en central roll som 
uppfattades som både positivt och negativt. Kosthållning och ätbeteende förändrades drastiskt 
hos de flesta, vilket var en utmaning att anpassa sig till, och även motionsvanor. Trots 
utmaningarna som operationen medförde var de flesta ändå nöjda med sitt beslut. 
Slutsats: Resultatet visar att viktminskning inte enbart bidrar till en förbättrad hälsa. 
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INLEDNING 
Under sjuksköterskeutbildningen får vi kunskaper i hälsostödjande samtal, vilket inriktar sig 
på livsstilsförändringar och hur vi kan stötta vid till exempel viktnedgång. För att uppnå en 
effektiv och långvarig viktminskning har viktreducerande operationer blivit ett alltmer vanligt 
tillvägagångssätt. I Sverige har det under de senaste fyra åren utförts 31 100 viktreducerande 
operationer. Detta betyder att denna patientgrupp kommer stötas på oftare av 
allmänsjuksköterskan i olika vårdmiljöer, där de eventuellt även önskar ytterligare stöd i 
koppling till operationens påverkan. Dock får vi under utbildningen ingen information kring 
hur vi bör stötta patienter efter viktnedgång i samband med hur deras uppfattning om sig 
själva, kroppen och sociala sammanhang eventuellt kan förändras. Vi vill därför ingående 
studera patienternas upplevelser efter en viktoperation och på så sätt få ökad kunskap för att 
upptäcka områden där behov av stöd kan finnas. 
 
BAKGRUND 
Upplevelse av fetma 
Fetma innebär att ha ett Body Mass Index (BMI) över 30, samt ett större midjemått som för 
män motsvarar över 102 centimeter respektive 88 centimeter för kvinnor. Detta innebär en 
ökad risk för att drabbas av fetmarelaterade sjukdomar, och det finns även stark evidens för 
att fetma inverkar på hur en individ upplever sig själv, både på ett individuellt plan och i 
psykosociala sammanhang (Elfhag, 2007; Lönnqvist, 2007). Att leva med fetma innebär att 
varje individs självbild kan påverkas. Vissa identifierar sig med vikten, framförallt de som 
växt upp med någon form av övervikt. Medan andra som varit normalviktiga beskriver att de 
har svårt att acceptera fetman (Carr & Jaffe, 2012). En del beskriver en negativ 
självuppfattning på grund av sin vikt, medan några uttrycker gott självförtroende samt en 
ökad ödmjukhet tack vare fetman (Ogden & Clementi, 2010).  
 
Det har också framkommit att individer som lever med fetma relativt ofta överskattar sin 
kroppsstorlek, gentemot vad individer med normalvikt gör (Parling, 2014), det vill säga att de 
skapar en förvrängd kroppsbild av sig själva. Kroppsbilden kan ha en negativ påverkan på 
individer med fetma i sociala miljöer, som att till exempel känna sig uttittad på gymmet eller 
stranden, vilket medför att dessa miljöer undviks (Wiklund, Fagevik Olsén & Willén, 2010). 
En negativ kroppsuppfattning på grund av fetma kan således leda till både ett sämre psykiskt 
och fysiskt mående (Parling, 2014). 
 
Operationsprocessen från ansökan till hemkomst 
Den preoperativa processen 
Bakom beslutet, till att ansöka och genomgå en viktreducerande operation, ligger en 
förhoppning om förbättrad livskvalité vad gäller kroppsuppfattning, somatisk hälsa, fysisk 
aktivitet och sociala relationer (Munoz et al., 2007). För att vara kvalificerad för operation i 
Sverige krävs det att individen som ansöker har ett Body Mass Index (BMI) på 40 eller högre 
som motsvarar extrem fetma, eller ett BMI på 35-39,9 med fetmarelaterade 
följdkomplikationer såsom diabetes och hypertoni (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014; 
Scandinavian Obesity Surgery Registry [SOReg], 2015).  
 
Att få en operation beviljad innefattar att individen måste ha påvisat dokumenterade försök till 
viktnedgång tidigare, till exempel genom dietistkontakt eller annan rådgivning inom 
vårdsektorn (Boman et al., 2011). Patienten ska vara välinformerad kring ingreppet, om till 
exempel hur det kommer att gå till och vad operationen innebär i det fortsatta livet. Samt ha 
genomgått en psykologbedömning och varit rökfri, om patienten röker, minst sex veckor 
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innan operationen för att förebygga komplikationer och förkorta vårdtiden. Inför operationen 
måste patienten dessutom följa en lågkaloridiet under fyra veckor, dels för att gå ner i vikt och 
dels för att minska leverns storlek - som kan vara förstorad vid fetma - för att underlätta 
ingreppet (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014; Sundbom, 2014).  
 
De olika operationsformerna 
Det finns flera typer av viktreducerande operationer idag. Under 2014 gjordes 6800 stycken i 
Sverige (Scandinavian Obesity Surgery Registry [SOReg], 2015). De olika typerna innebär 
olika påverkan på mag-tarmkanalen. Gastric Banding och Gastric Sleeve innebär enbart att 
magsäckens volym reduceras, som då leder till kraftig reduktion av matintag och en 
viktförlust. Utöver dessa finns även Gastric Bypass samt Biliopankreatisk Divergering-
Duodenal Switch, som ger ytterligare effekt genom minskat näringsupptag, vilket 
åstadkommer snabbare viktnedgång (Hänni, 2014; Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström & 
Sullivan, 2007). Resultatet av viktnedgång beror på operationsmetod, som innebär viktförlust 
på 16 % och ända upp till 80 % (Karlsson et al., 2007; Sundbom, 2014).  
 
Det är viktigt att poängtera att ingen av dessa metoder innebär en förminskad magsäck för all 
framtid, då det har visat sig att viktuppgång förekommer. Enligt Natvik, Gjengedal och 
Råheim (2013) samt Näslund och Granström (2007) försvinner, efter första året, operationens 
verkan på fysisk begränsning av matintag. Som då kräver att individen är mer uppmärksam på 
portionsstorleken för att undvika viktuppgång och återfall i gamla ätbeteenden (Natvik et al., 
2013). Efterföljande kontroller av operationerna kan verka som förebyggande för en eventuell 
viktuppgång (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014).  
 
Den postoperativa processen och hemkomsten 
Efter operationen råds individen att äta cirka sex gånger om dagen med en portion som 
innehåller ungefär 1,5 dl, samt att det bör ta 15-20 minuter att inta måltiden, och dricka vätska 
mellan måltiderna (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014). Dessa riktlinjer bör fortsätta följas 
kontinuerligt dag för dag i sin vardag. Alla operationsmetoder har sin grund i kraftig 
reduktion av magsäcken, därav intoleransen för, för stor mängd föda samt ett snabbt matintag 
som också ökar risken för att individen kräks (Näslund & Granström, 2007; Laurenius, 2014). 
Operationer som påverkar näringsupptaget medför även en årlig uppföljning av blodvärden 
relaterat till vitaminer och mineraler (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014). 
 
De som genomgått operationer som även ger påverkan på näringsupptaget, bör efteråt undvika 
mat som är för fet eller har snabba kolhydrater. Tarmarna har inte tolerans för denna typ av 
livsmedel längre, intas detta i större mängd kan det ge dumping (Sundbom, 2014; Mårild, 
Hänni & Zethelius, 2014; Tack & Deloose, 2014). Dumping är ett samlingsnamn på symtom 
av tarmarnas reaktion på en vis typ av mat, vilket ger både vasomotoriska och 
gastrointestinala symtom. Exempel på vasomotoriska symtom är yrsel, hjärtklappning och 
kallsvettning, medan de gastrointestinala symtomen kan vara diarré, illamående och smärta. 
Ytterligare symtom som också kan uppstå på grund av dumping är en kraftig känsla av 
trötthet (Laurenius, 2014), samt blodsockersänkning, som kommer en tid efter matintag, har 
påvisats hos en del individer. Det har också visat sig att individer som har genomgått gastric 
sleeve upplevt dumpingsymtom, vilket inte är en operationsmetod som påverkar 
näringsupptaget, orsaken är dock inte klarlagd (Tack & Deloose, 2014).  
 
Upplevelsen efter hemkomst från sjukhuset har beskrivits som överväldigande då vissa har 
känt hunger, men inte kunnat äta, medan andra inte har känt hunger överhuvudtaget. Trots att 
grundlig information givits upplever patienter svårigheter i att hantera den drastiska 
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förändringen. Det tar tid att anpassa sig till nya livsvillkor med ett nytt sätt att förhålla sig till 
mat, samt att det tar tid att lära sig vilken typ av mat som är lämplig (Forsberg, Engström & 
Söderberg, 2013; Warholm, Øien & Råheim, 2013).  
 
Effekterna av en viktoperation 
Operationen och dess effekt leder till att blodsockernivån stabiliseras vilket kan medföra en 
kraftig behandlingsreducering av typ 2-diabetes, samt en minskad risk för att drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014; Hänni, 2014). En stabilisering av 
blodtrycket och ett förbättrat tillstånd hos de individer som har obstruktivt sömnapnésyndrom 
kan också bli effekter av en operation (Mårild et al., 2014). Med viktnedgången uttrycker de 
opererade att de även känner ökad mobilitet och frihetskänsla, genom att kunna röra sig 
mindre begränsat än tidigare, och ökad kontrollkänsla över mat och livet i stort (Forsberg, 
Engström & Söderberg, 2013). 
 
Däremot kan de fysiska förändringarna, vid metoder som påverkar näringsupptaget, innebära 
en risk för framförallt vitamin B12-brist och järnbristanemi, detta på grund av kroppens 
nedsatta förmåga att ta upp vitaminer och mineraler (Mårild, Hänni & Zethelius, 2014). Detta 
innebär därför att kosttillskott i tablettform ska tas dagligen livet ut, vilket innefattar B-
vitamin, folsyra, järn, multivitamin samt kalcium och D-vitamin, för att förebygga eventuella 
vitamin- och mineralbrister (Hänni, 2014). Den förändrade och nu känsliga tarmkanalen ger 
fysiska reaktioner på vis typ av mat – så som smärta, diarré, gaser – som även kan påverka det 
psykiska måendet, då dessa reaktioner kan kännas överväldigande i framförallt sociala 
sammanhang (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013).  
 
En kraftig viktnedgång av detta slag resulterar i överskottshud på kroppen, särskilt runt buken, 
men det kan även vara runt lår och överarmar (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013; Hänni, 
2014). Överskottshud kan efterhand orsaka besvär på huden i form av klåda, svamp och 
eksem, samt ha en negativ inverkan på det psykiska hälsotillståndet (Hänni, 2014). 
Viktminskningsprocessen kan resultera i att på nytt identifiera sig själv samt relationerna till 
omgivningen. Således så behöver en kraftigt förändrad kropp inte ovillkorligen innebära en 
”ny” och förbättrad kropp för individen (Natvik et al., 2013). En positiv uppmärksamhet 
upplevs från omgivningen vid viktnedgång, genom givna komplimanger (Forsberg, Engström 
& Söderberg, 2013).  
 
En operation och viktnedgång kan orsaka kluvna känslor. Individerna som väljer att genomgå 
en viktreducerande operation menar att det är ett steg till en förbättrad hälsa och livskvalité, 
men även att det innebär en omfattande förändring (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). Att 
sjuksköterskan för ett hälsostödjande samtal med denna patientgrupp, med inriktning på 
livsstilsförändringar, ligger till grund för att kunna urskilja samt förstärka en individs resurser 
i form av den inre motivationen samt den inre kapaciteten till att uppmärksamma sin 
individuella potential (Elgán & Fridlund, 2009). Detta skulle kunna stödja och underlätta den 
förändring som dessa individer genomgår efter operationen. I sjuksköterskors yrkesuppgift 
ingår det att stödja patientens fysiska och psykiska hälsa, och då också kunna vägleda och 
informera dessa patienter utifrån deras kunskaper för att främja och öka välbefinnandet och 
hälsan (Socialstyrelsen, 2005). Det stöd som ges till dessa patienter, i Sverige, är begränsat 
och inga krav ställs gällande uppföljning kring psykisk hälsa (Boman et al., 2011). Inom 
primärvården återfinns inget utarbetat och strukturerat stödarbete, postoperativt, för denna 
patientgrupp. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
Grundsatsen för studien är vårdvetenskap, som med en autonom vetenskaplig ansats och en 
fokusering på individen skildrar och utvärderar omvårdnaden med syftet att stödja 
hälsoförloppet. Begreppet hälsa är ledande inom vårdvetenskap och målet med vårdande. 
Vårdandet måste även innefatta en fokusering på individens värld, som innebär en förståelse 
för hur hälsa, lidande och vårdande upplevs av individen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Nedanstående begrepp kommer att vara relevanta i studien: 
 
Hälsa 
Hälsa är ytterst personligt i uppfattningen om vad hälsa är och innebär. Hälsa kan inbegripa 
många olika aspekter så som förmåga att leva obehindrat i vardagen, att kroppen fungerar, 
sociala relationer fungerar och att individens känsloliv är stabilt. Således att individen är i 
balans i sin existens (Dahlberg & Segesten, 2010). Det huvudsakliga syftet med att vårda är 
att lindra ett lidande, främja välbefinnandet och hälsan (Dahlberg & Segesten, 2010). Efter en 
viktoperation så kan individens hälsa influeras av både positiva och negativa upplevelser, 
vilket innefattar både välbefinnandet och lidandet. 	  
	  
Livsvärld 
En livsvärld brukar definieras som hur en individ personligen upplever världen omkring sig, 
och den delas även med andra. Genom individuella upplevelser och erfarenheter av 
sammanhang och mening samt hur det sedan inverkar på det dagliga livet. Att vårda utifrån 
livsvärlden innefattar en förståelse och öppenhet för hur hälsa, lidande och även 
välbefinnande upplevs av individen som vårdas (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett öppet och 
förstående vårdande bygger på att få tillgång till den förändrade livsvärlden efter en kraftig 
viktnedgång. 
 
Levd kropp 
Den levda kroppen är både fysisk och psykisk, dessa delar kan aldrig delas upp, utan upplevs 
samtidigt eftersom delarna sammanflätas. Kroppen levs rent fysiskt och det är med den som 
individen kan uppleva världen. Den psykiska delen av den levda kroppen innehåller minnen, 
känslor, tankar, identitet och självkänsla, och det är där mening och sammanhang skapas. Vid 
kroppsförändringar ändras uppfattningen av den levda kroppen, både till det positiva och det 
negativa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Det är idag vanligt att individer med fetma väljer att genomgå viktoperationer för att uppnå 
ökad hälsa och välbefinnande, då fetma generellt kan upplevas som ett lidande. Detta innebär 
en omfattande förändring för individen, både kroppsligt och mentalt. När operationen väl är 
genomförd blir det en snabb förändring av kostvanor och ätbeteende, vilket av många 
beskrivits som en omvälvande upplevelse och att på nytt lära känna sin kropp och dess nya 
begränsningar. Upplevelserna gällande invärtes fysiska förändringar, kroppsuppfattning, 
sociala relationer och livsstilsanpassning till kost och motion är något som bör 
uppmärksammas, då detta påvisats problematiskt för denna patientgrupp.  
 
Det är av vikt för allmänsjuksköterskor att ha kunskaper om hur viktnedgång kan påverka en 
individs upplevelse av en förändrad levd kropp i förbindelse till livsvärlden, då denna form av 
livsstilsförändring har en omfattande psykisk påverkan. Denna litteraturstudie kan öka 
kunskapen kring upplevelserna efter operationen, som då kan möjliggöra för 
allmänsjuksköterskor att främja välbefinnandet, stödja hälsan och lindra lidandet. 
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SYFTE 
Syftet var att beskriva individers upplevelser av viktnedgång till följd av en viktoperation. 
 

METOD 
Design 
Studien utgörs av en kvalitativ systematisk litteraturstudie med induktiv ansats för att 
sammanställa den forskning som hittills finns om upplevelserna av viktnedgång till följd av 
en viktreducerande operation, som ger en större helhetsbild av ämnet (Axelsson, 2012). En 
kvalitativ ansats ger en större inblick i individens subjektiva upplevelse (Forsberg & 
Wengström, 2013). Ett hermeneutiskt synsätt tillämpas, vilket innebär att försöka se 
kontexten som människan befinner sig och sätta sig in i dennes livsvärld för att förstå 
individen (Forsberg & Wengström, 2013; Nortvedt & Grimen, 2006). 
 
Datainsamling 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Medline och Psykinfo. De är databaser med 
fokusering på vård, och är då kvalificerade för användning. På Cinahl och Psykinfo går det att 
avgränsa sökning med peer-reviewed som visar på att artiklarna är vetenskapligt granskade. 
För att säkerställa att övriga artiklar från den andra databasen också var det, gjordes sökning i 
Ulrichsweb för kontroll av att tidsskrifterna var peer-reviewed. Artikelsökningen gjordes med 
utgångspunkt i sökord som svarade an på studiens syfte. Sökorden hämtades från Cinahl 
Headings, MeSH samt Thesaurus, som är medicinska ordlistor. Med utgångspunkt i syftet 
användes sökordet Bariatric Surgery. För att åtskilja mängden sökträffar och få ytterligare 
fokusering på syftet sammankopplades bland annat sökordet med: Body Image, Weight Loss, 
Weight Control och Quality of Life (se Bilaga 1).  
 
Urvalsförfarande 
Efter att sökningarna nådde ett kontrollerbart antal träffar, som motsvarade max 25, 
studerades artiklarnas abstract. Dock rekommenderas antal sökträffar vara max 20, men 
eftersom utbudet av kvantitativa artiklar var högt sattes ett högre antal (Axelsson, 2012). 
Påträffades det en relevans till studiens syfte där upplevelser belystes, studerades hela 
artiklarna samt kontroll av godkännande av etisk kommitté. De artiklar som valdes till denna 
litteraturstudie (se Bilaga 2) kvalitetsgranskades enligt granskningsmallen av Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2011) för att säkerställa att de höll medelhög eller hög kvalité (se Bilaga 3). 
Denna mall bestod av 14 frågor som gav en poäng per ja-svar, summan av ja räknades ut i 
procent. Medelhög kvalité motsvarade 70-79 % och hög kvalité 80-100 % (Willman et al., 
2011). Utav de tio artiklarna som denna litteraturstudie har använt sig av, var fyra stycken av 
medelhög kvalité och sex stycken av hög kvalité. 
  
Utöver de tio artiklar som föreliggande studie utgörs av, exkluderades två artiklar då en av 
dem fokuserade framförallt på tiden efter plastikkirurgi till följd av en viktoperation. Den 
andra artikeln hade samma intervjudata som en annan artikel som valts ut till resultatdelen 
samt liknande resultat, dessutom hade den lägre kvalité i jämförelse med den som valdes av 
dessa två.  
 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. Artiklarna skulle 
vara i original, det vill säga att resultatet först redogjordes i en vetenskaplig tidsskriftsartikel. 
De fick ej vara äldre än åtta år, från 2007, då forskningen ännu kan anses som aktuell samt att 
de skulle vara på engelska. Enbart studier om bariatrisk kirurgi, viktnedgång, upplevelser i 
koppling till operationerna, både män och kvinnor samt var etiskt granskade räknades in. 
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Exklusionskriterier var artiklar som skildrar individer under 18 år, då dessa är barn, och 
författarna utgick från allmänsjuksköterskans kompetensområde.  
 
Dataanalys 
Resultatdelen i de utvalda artiklarna lästes av båda författarna, var för sig, ett flertal gånger 
för att bli förtrogen med texterna. Innehållet analyserades med ett manifest tillvägagångssätt. 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Processstegen i en innehållsanalys börjar genom att 
ta ut meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet består av en bit text som svarar an på 
syftet. Den meningsbärande enheten kondenseras, som inbegriper att korta ner texten 
ytterligare, men det relevanta för innehållet finns kvar.  
 
Därefter skapas en kod av en kondenserad meningsenhet som redogör för innebörden, koden 
medför nya innehållsreflektioner. Av koderna skapades kategorier som formades utifrån 
skillnader och likheter i enlighet med hur en kvalitativ innehållsanalys bör utföras. 
Kategorierna ska inte kunna relatera till varandra, de ska redovisas utan koppling till de 
övriga. Författarna tog ut meningsbärande enheter, kondenserade och kodade först på varsitt 
håll, för att sedan jämföra varandras innehållsanalyser och se om det rådde samstämmighet 
fram till kodningen. Därefter kategoriserade författarna tillsammans. De delar där det inte var 
samstämmighet i innehållsanalysen togs inte med i resultatet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012; Rosberg, 2012).  
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Deltagarna 
uppfattade mat och 
ätande som ett medel 
för att nära kroppen, 
tillfredsställa hunger, 
och behålla 
viktförlust.  

Mat och ätande 
för att nära 
kroppen, 
tillfredsställa 
hunger och 
behålla 
viktförlust. 

Ändrad uppfattning 
på matens mening. 

Kost och 
ätbeteende. 

Upplevelsen 
av en 
förändrad 
livsstil. 

 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Studien använder sig enbart av artiklar som är etiskt godkända av en etisk kommitté. Dessa 
artiklar följer Helsingforsdeklarationens (2013) rekommendationer som bland annat anger 
riktlinjer för intervjuer där samtycke ska ges, att deltagande är frivilligt, att uppgifter om 
deltagarna ska behandlas konfidentiellt samt information om studiens syfte. Studien blir ej 
styrd av forskarna samt att resultatet inte blir påverkat av forskarnas förförståelse. Författarna 
i denna studie är medvetna om sin förförståelse och har inte riktat studiens resultat eller 
förvrängt resultatet av artiklarna som har använts i innehållsanalysen. En av författarna har 
själv genomgått en viktoperation, och har således en bredare förförståelse. Denna författare 
var vaksam då innehållsanalysen gjordes och resultatet skrevs, för att dennes tankar och 
åsikter inte skulle spegla av sig i resultatet (Axelsson, 2012). 
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RESULTAT 
Tabell 2. Översikt kategorier. 
Huvudkategorier Underkategorier 

Upplevelsen av kroppen efter viktnedgång  

En psykosocial påverkan efter 
viktoperation 

• Omgivningens reaktion och påverkan 
på individerna 

• Vårdpersonalens bemötande och 
medpatienters betydelse 

Upplevelsen av en förändrad livsstil • Kost och ätbeteende 
• Motion 
• Operationens personliga betydelse 

 
Upplevelsen av kroppen efter viktnedgång 
Första tiden efter operationen upplevde ett flertal, i en studie, som en positiv tid där 
viktminskningen bidrog till att de kände sig mer attraktiva (Groven, Råheim & Engelsrud, 
2010). Vidare beskrivs det, att upp till första halvåret postoperativt, var allt perfekt (Groven et 
al., 2010). De började tycka om sitt utseende och deras självförtroende ökade. Det förekom 
även en minskning av negativa tankar samt känslor om sig själva, vilket ökade känslan av 
energi och bekvämlighet med sig själva. Detta ledde till att de ville komma ut mer, istället för 
att isolera sig som tidigare (Aramburu Alegria & Larsen, 2013; Jensen et al., 2013). 
Operationen medförde snabba förändringar utseendemässigt, som kunde hanteras med att 
tänka på alla positiva delar som viktminskningen gett, såsom förbättrad fysisk hälsa. För att 
hantera dessa förändringar beskrevs det att köpa kläder i mindre storlekar underlättade i att 
anpassa sig psykiskt, då kroppen blev mindre (Aramburu Alegria & Larsen, 2013). 
 
Flera återgav samtidigt att den snabba kroppsförändringen efterhand utlöste svårigheter i att 
de inte kunde se vad deras omgivning såg i kroppsförändringen, vilket resulterade i 
kroppsförvrängning (Aramburu Alegria & Larsen, 2013; Groven, Råheim & Engelsrud, 
2012).  

Others don’t see me as fat, but I still see myself as a fat person. 
I feel conflicted. I know technically I’m a normal size, 
but I don’t see it. I still feel that physically I may not be fat, 
but mentally I still am. I still have images of a fat person.  
(Aramburu Alegria & Larsen, 2013, s. 140) 

 
Känsla av förvirring och förändring av deras identitet beskrevs, då upplevelsen av att vara 
smal var något okänt. Ovissheten om hur de skulle bete sig var påfrestande samt att kroppens 
förändring upplevdes som känslomässigt smärtsamt och svårhanterligt (Aramburu Alegria & 
Larsen, 2013; Groven, Råheim & Engelsrud, 2012; Gilmartin, 2012). Vidare framkom 
upplevelsen av splittrade känslor kring att bli smal då övervikten innan hade fungerat som ett 
skydd, vilket grundat sig i trauman från barndomen gällande mobbning och övergrepp. Den 
“nya” kroppen återuppväckte dessa gamla minnen som skapade otrygghet, och som hos vissa 
ledde till sänkt sinnesstämning (Groven, Råheim & Engelsrud, 2012; Gilmartin, 2012). 
 
Det var framförallt den lösa huden som besvärade de flesta negativt (Aramburu Alegria & 
Larsen, 2013). Både fysiskt, i form av klåda och svettningar, och mentalt genom att löshuden 
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upplevdes som störande, deformerande och ful (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010; Groven, 
Råheim & Engelsrud, 2012). Även om det uttryckts, att det fanns en medvetenhet om 
uppstående, kommande lös hud beskrivs det som en jobbig svårhanterlig upplevelse 
(Aramburu Alegria & Larsen, 2013).  
 
Ett flertal valde att dölja kroppen under kläder samt hade svårigheter med att njuta av intima 
stunder, på grund av överskottshuden som ledde till ökad självmedvetenhet om sitt 
kroppsutseende (Gilmartin, 2012; Groven, Råheim & Engelsrud, 2012). Vissa upplevde att 
det gick så långt att de låst sig vid tankar kring överskottshuden vilket ökade 
självmedvetenhet, kroppshat och skamkänslor och omöjliggjorde acceptans av kroppen, som 
påverkade deras vardag samt planer inför framtiden (Gilmartin, 2012; Groven et al., 2012).  
 
Flera uttryckte önskan om plastikkirurgi på framförallt buk, bröst och armar och menade att 
det var detta som skulle få dem att kunna gå vidare i livet. Detta upplevdes som problematiskt 
och svårhanterligt psykiskt. Övertalning till plastikoperation och “hot” om övervägning av att 
gå upp i vikt igen, för att slippa löshuden, beskrevs då de var tvungna att gå ner ytterligare i 
vikt för att få operationen (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010; Groven, Råheim & 
Engelsrud, 2012).  
 
En psykosocial påverkan efter viktoperation 
Omgivningens reaktion och påverkan på individerna 
Relationerna i deras omgivning förändrades under viktminskningen, både till det positiva och 
det negativa. Det som utmärkte sig positivt var upplevelsen av stöd, uppmuntran och 
bekräftelse på sina arbetsplatser och i övrig omgivning (Groven, Råheim & Engelsrud, 2012). 
Samtidigt som dessa upplevelser också kunde vara på både gott och ont. De fick stöd i kosten 
och motionen, som ökade viktminskningen (Geraci, Brunt & Marihart, 2014). De kände sig 
även mer sedda och lyssnade till än vad de gjort innan vilket gav upphov till blandade känslor. 
Nu behövde de inte hävda sig i samma utsträckning för att bli lyssnade till, vilket var en 
kontrast från tidigare upplevelser innan viktminskningen, som uppfattades som sårande 
(Groven et al., 2012; Jensen et al., 2013). 
 
Det förändrade bemötandet upplevdes som positivt, genom att nu kunna få sina åsikter hörda 
och få bekräftelse. Detta gav en ökning i känsla av tillhörighet, självförtroende och 
självsäkerhet som i sin tur också ökade viktminskningen (Groven, Råheim & Engelsrud, 
2012; Jensen et al., 2013). Även synsättet på livet förändrades i koppling till ett ändrat 
bemötande, då de kände mer gemenskap och samma värde som andra, att möjligheterna i livet 
även erbjöds dem (Jensen et al., 2013).  
 
De negativa upplevelserna utmärkte sig av vänskap som omvärderades då uppkomst av 
svartsjuka uppstod i koppling till viktminskningen samt att vissa relationer hade kretsat kring 
mat, och de hade nu inte längre detta som gemensamt intresse. Andra upplevde att de fick en 
ändrad uppfattning om sina vänner. Besvikelsen över att de tyngre vännerna, som borde haft 
störst förståelse, istället var kritiska och dömande – blev stor och sårande (Geraci, Brunt & 
Marihart, 2014). Även förändringar i deras förhållanden erfors, där deras nyvunna självkänsla 
och självförtroende i koppling till viktminskningen, gav upphov till konflikter och svartsjuka 
som var svårt att hantera och i vissa fall blev ett avslut på förhållandet (Groven, Råheim & 
Engelsrud, 2012; Magdaleno Jr., Adami Chaim & Ribeiro Turato, 2008).  
 
Beskrivelsen av att passa in kom fram, och att fördomar samt åsikter som samhället och andra 
haft om dem innan viktminskningen, inte påverkade dem längre (Gilmartin, 2012; Jensen et 
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al., 2013; Magdaleno Jr., Adami Chaim & Ribeiro Turato, 2008). De kom nu att stöta på en 
annan form av fördomar och okunskap, om deras val av viktreducerande operation, vilket de 
upplevde svårhanterligt (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010; Groven, Råheim & Engelsrud, 
2012; Groven, Råheim, Braithwaite & Engelsrud, 2013).  
 
Det nämndes hos flera att responsen från andra, i koppling till operationen, var att de fuskat 
eller valt en snabb lösning vilket skapade frustration, ilska och ledsenhet. Omgivningens 
uppfattningar om operationen och viktminskning var, att allt nu skulle vara bra, att de hade 
mer ork och energi - än vad de faktiskt hade - och att de inte behövde anstränga sig för 
viktnedgång (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010; Groven, Råheim & Engelsrud, 2012; 
Groven, Råheim, Braithwaite & Engelsrud, 2013). Vissa upplevde respons, i en av studierna, 
på att de genomgått operationen på andra sätt som exemplifieras “In other cases, people’s 
body language was of a kind which the women felt was hurtful — for example, when they 
rolled their eyes or stared at them fixedly without saying a word” (Groven, Råheim & 
Engelsrud, 2012, s. 518). Andra ville inte erkänna att de hade gjort operationen på grund av 
rädsla, för att vara tvungna att försvara sitt val (Groven et al., 2012).  
 
Vårdpersonalens bemötande och medpatienters betydelse  
Uppfattningen av hur de blev bemötta av vårdpersonal skiljde sig en del. De som ingått i en 
motionsgrupp upplevde ett stort stöd från vårdpersonalen som ingick (Groven, Råheim, 
Braithwaite & Engelsrud, 2013). Där stödgrupp erbjöds, fungerade det som kunskapsgivande, 
stöttande och även en påminnelse om att vara på sin vakt med dieten, då vissa gått upp i vikt 
igen (Geraci, Brunt & Marihart, 2014). 
 
Medan andra kände att sjukvården inte erbjöd stöd för att underlätta viktminskningens 
känslomässiga del. Vidare beskrevs också uppfattningen om att inte bli sedd som en hel 
individ, i koppling till uppfattningen som vården hade kring fetma och viktnedgång. De 
menade att ätandet, inte var hela svaret till deras grundproblem med vikten (Ogden, Avenell 
& Ellis, 2010).  
 

Most doctors, even now, won’t recognise that over-eating and issues linked to obesity 
are a mental health problem. It can be emotional .... But they don’t acknowledge it .... To 
lose weight, you need to look at the bigger picture. What happens with the body, what 
happens with the mind. (Ogden, Avenell & Ellis, 2010, s. 957). 
 

Hos andra medpatienter kunde de ibland finna stöd genom att känna att de hade förståelse för 
varandra och visste vad de gick igenom, något som värderades högt av personerna (Groven, 
Råheim & Engelsrud, 2012) och som redogörs “ ... I have four or five friends who’ve had the 
operation …. It’s absolutely essential to be in contact with them …. in a way you can’t talk to 
…. nobody can quite realize what it’s like ... ” (Groven et al., 2012, s. 514). Dock beskrevs 
det att vid viktuppgång skapades skam inför andra viktopererade samt att de upplevde det som 
ett misslyckande, att återigen gå upp i vikt (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010). 
 
Upplevelsen av en förändrad livsstil 
Kost och ätbeteende 
Att, postoperativt, förhålla sig till mat innebar förändringar på längre sikt och ur en positiv 
aspekt bidrog denna progressiva lärdom till upplevelsen av att kunna behärska sin kropp och 
som således framkallade känslan av en ökad kroppskontroll. Vidare ansåg flertalet i en av 
studierna att mat och att äta var som ett medel för att stilla hunger, ge näring åt deras kroppar, 
samt för att kvarhålla deras viktminskningar (Natvik, Gjengedal, Moltu & Råheim, 2014). Att 
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inta mer hälsosam mat sammankopplades med den ökade kroppskontrollen. På så sätt att de 
först blev tvungna att få kontroll över att kompensera för undernäring efter operationen, och 
därefter kunna kontrollera sin konsumtion av ohälsosam mat eller dryck, samt att äta för stora 
mängder mat. Detta för att behålla viktminskningen och undvika viktökning (Natvik et al., 
2014).  
 
Ur en mer negativ aspekt beskrevs även kluvna känslor över de förändrade kostrutinerna, som 
var ytterligare beskrivet som både en vinst och en förlust (Natvik, Gjengedal, Moltu & 
Råheim, 2014). Förlusten framkom i termer som rädsla för att mista sin viktminskning och 
illustrerades av en individ som att inte kunna fokusera sin uppmärksamhet på annat än varje 
tugga som togs under varje dag (Aramburu Alegria & Larsen, 2013). Vidare så beskrevs det 
också hur samvetet blev sämre när en diet inte lyckades upprätthållas, och hur vissa upplevde 
det betydligt svårare än andra att efter operationen anpassa sig till mindre portioner och andra 
slags livsmedel (Groven, Råheim, Braithwaite & Engelsrud, 2013; Ogden, Avenell & Ellis, 
2010). 
 
Samtidigt som det, ur också en mer negativ aspekt, beskrevs som en osäkerhet beträffande 
vilken mängd och typ av mat som kroppen kunde tillåta och att följaktligen på nytt lära sig 
tyda kroppens impulser och signaler (Jensen et al., 2013; Natvik, Gjengedal, Moltu & 
Råheim, 2014). Dessa förändringar betydde att individerna hastigt behövde anpassa sig till 
sina omformade tarmkanaler (Natvik et al., 2014). Detta medförde också justeringar av 
tidigare ätmönster, då magen inte längre kunde rymma stora mängder av mat eller samma 
slags mat och dryck (Jensen et al., 2013). Justeringarna av tidigare ätmönster aktiverade 
framförallt en jakt på vilken mat som kunde intas, och detta inkluderade noggrant utsedda 
typer av livsmedel, vilket flertalet individer upplevde kunde sätta dem i utsatta situationer när 
de befann sig i sociala sammanhang (Jensen et al., 2013; Natvik et al., 2014). Då deras nya 
matrutiner inte bara skiljde sig från deras tidigare, utan också kunde skilja sig från 
omgivningens (Natvik et al., 2014). 
 
Det framkom även att sunda kostrutiner inte eftersträvades av alla i en av studierna, utan 
lusten av att äta kunde betyda mer än enbart matens näringsvärden (Natvik, Gjengedal, Moltu 
& Råheim, 2014). I sällskap med denna längtan efter mat och en hunger beskrevs det hur den 
tidigare optimistiska känslan av att vara tillfredsställd i matintaget istället övergick till att vid 
upprepade tillfällen överskrida den rekommenderade mängden mat (Natvik et al., 2014). 
Denna typ av matintag kunde skapa episoder av dumping som orsakade symtom som yrsel, 
blodtrycksfall, svimning, diarré och diffusa magsmärtor (Groven, Råheim & Engelsrud, 2012; 
Natvik et al., 2014).  
 
Flertalet skildrade, i en av studierna, också känslomässig påverkan som en bidragande faktor 
till den progressiva misslyckade effekten av operationen, som kom i uttryck genom ett 
tröstätande för att reglera sina känslor (Ogden, Avenell & Ellis, 2010). Således så kom 
kostvanorna att vara individuella och levde inom respektive livsvärld (Natvik, Gjengedal, 
Moltu & Råheim, 2014).    
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Motion 
Det framkom i en studie hur träning blev ett måste och som en bekräftelse inför andra på att 
det behövs även efter en viktoperation, då allting inte är färdigarbetat enbart för att 
operationen är genomförd (Groven, Råheim, Braithwaite & Engelsrud, 2013).  
 

I started to exercise shortly after the surgery, as well as walking on my own.  
Because my kilos don‘t disappear without my ongoing efforts.  
The surgery is by no means a quick fix .... Its hard work, that’s what it is.  
(Groven, Råheim, Braithwaite & Engelsrud, 2013, s. 703) 
 

Flertalet viktopererade hade deltagit i en träningsundervisning bestående av intensiva 
stavgångspass, där upplevelser beskrevs om hur denna undervisning hade blivit som ett skydd 
inför tanken på att kunna återfå den tidigare vikten (Groven, Råheim, Braithwaite & 
Engelsrud, 2013). Då den ur ett positivt perspektiv lättade på ett dåligt samvete och även fick 
deltagare att tycka bättre om sig själva. Ett flertal individer föredrog och valde dock att istället 
börja träna på sina egna förutsättningar, vilket upplevdes som mer bekvämt och roligt, 
samtidigt som de inte längre kände en likadan prestationspress som under passen – både 
individuellt och i att jämföra sig med andra (Groven et al., 2013). 
 
Det framkom också att högintensiv träning blev som en kontrollmekanism för att fortsätta 
hålla viktminskningen och inte återfå den tidigare vikten (Groven, Råheim, Braithwaite & 
Engelsrud, 2013). Detta avspeglade sig i en rädsla då betydande personliga satsningar i 
operationsprocessen hade gjorts av individerna och således upplevdes det att ett ansvar vilade 
på axlarna, och detta ville inte gå förlorat (Groven et al., 2013).  
 
Fortsättningsvis kände några tidigare regelbundet motionerande individer hur operationen 
hade gjort att de numera nästan inte hade energi nog att promenera till närmaste 
busshållsplats, och hur längre promenader och fysisk aktivering kunde orsaka en ökad trötthet 
och smärta (Groven, Råheim & Engelsrud, 2010). Det brukade sluta i att de senare gick och la 
sig totalt utmattade.  
 
Operationens personliga betydelse 
Flertalet individer, i en av studierna, redogjorde hälsa som den motiverande faktorn för deras 
beslut om att genomgå viktminskningsoperationen, detta för att förbättra både det dåvarande 
aktuella hälsotillståndet och för att förhindra fetmarelaterade sjukdomstillstånd i den 
kommande framtiden (Aramburu Alegria & Larsen, 2013). Följaktligen redogjordes det att de 
flesta inte ångrade beslutet om att gå igenom operationen. Enligt ett flertal, i en annan studie, 
bestod tiden som följde efter operationen av välbefinnande, ny energi och en förbättrad 
självkänsla, och att ha gjort den ansågs som en väsentlig satsning inför framtiden (Jensen et 
al., 2013).  
 
Operationen beskrevs av flera även som känslan av att återigen vara i kontakt med sin kropp, 
och hur den bidrog till att de kände sig som återfödda och lyckliga istället för ledsna 
(Magdaleno Jr., Adami Chaim & Ribeiro Turato, 2008; Natvik, Gjengedal, Moltu & Råheim, 
2014). Detta belyser Magdaleno Jr., Adami Chaim och Ribeiro Turato (2008) utifrån “After I 
was operated, I was born again. I was born for a happy life. Before that, I was sad … ” (s. 
1088). 
 
Efter operationen återgav ett flertal, i en av studierna, även upplevelser av ett ansvar och en 
funnen kontroll över sina kroppar, som de inte tidigare känt, vilket resulterade i en 
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kontrollerad mättnadskänsla både i kroppen och i sinnet samt en nyfunnen stolthet över sina 
liv (Jensen et al., 2013). Trots utmaningar att ta sig igenom postoperativt skildrades också 
känslor av tacksamhet (Aramburu Alegria & Larsen, 2013). Som i form av att inte längre 
behöva tillföras extra syre eller inte längre känna en utmattning. Samt en förbättrad sömn och 
ökad rörlighet som beskrevs i uttryck av att kunna sätta sig ner på golvet och leka med 
barnbarn, att inte längre vara i behov av en rullstol vid längre gångsträckor, och förbättrad 
kraft i knäna (Aramburu Alegria & Larsen, 2013).  
 
En viktreducerande operation ger inte alltid den effekt den är menad att ge. Vissa, i en studie, 
upplevde stora besvär av sin operation då de upplevde smärta, trötthet, skakningar, 
känselbortfall och yrsel. Detta påverkade deras vardag negativt vilket försämrade ekonomin 
då de under perioder inte kunde jobba och inte heller fullt ut ta hand om sina barn. Samtliga 
av dessa individer som upplevde dessa obehag menade att deras livskvalité hade blivit sämre 
(Groven, Råheim & Engelsrud, 2010). 
 
DISKUSSION 
Resultatet skildrar att det är en lång och omtumlande process som individerna går igenom 
efter operationen. Det som framkommer är en komplex process som startar med ett lidande av 
sin fetma som sedan, på grund av operationen, övergår till välbefinnande och ökad hälsa 
under viktminskningsprocessen. När viktminskningen börjar avta står individen återigen inför 
en kropp som orsakar lidande liksom den feta kroppen gjorde dessförinnan. Med liknande 
påverkan på upplevelsen av den levda kroppen och delvis negativ inverkan på livsvärlden. 
 
Metoddiskussion 
Författarna tillämpar sig av en litteraturstudie med kvalitativ ansats för att svara an på syftet 
med studien. Som då ger kunskap om personliga upplevelser för att kunna få en ökad 
förståelse och insikt för individen. En intervjustudie hade också kunna ge stor insikt och 
kunskap om upplevelserna efter överviktskirurgi. Detta valdes att inte göras på grund av 
tidsbrist samt att författarna inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper att utföra en sådan, då 
Rosberg (2012) lyfter att intervjustudier ställer stora krav på hur intervjun ska utföras, för att 
få ut så mycket som möjligt av en intervju. Valet av litteraturstudie gjorde att en bred bild 
gavs av ämnet, då utbudet av artiklar inkluderade flera olika länder samt positiva och negativa 
aspekter av operationen, vilket är en styrka i denna studie. Eftersom detta tyder på att 
upplevelserna hos individerna tiden efter viktreducerande operationer liknar varandra, oavsett 
land (Axelsson, 2012). Denna studie är en sammanställning av kunskapen av det valda ämnet, 
innehållande tio kvalitativa intervjustudier vilket ger en övergripande bild av ämnet och ökad 
kunskap (Axelsson, 2012). 
 
De databaserna som användes var Cinahl, PsykInfo och Medline vilket anses som lämpliga 
databaser att söka i utifrån vårdvetenskapen. Sökningar efter artiklar börjades med en 
fritextsökning för att se utbudet av artiklar samt förslag på sökord som kan vara relevanta. 
Sedan avgränsades sökningarna med ämnesord, årtal (2007-2015), peer-reviewed samt 
engelskt språk. Att enbart ha artiklar på engelska medför högre krav på att översättningen ska 
bli så korrekt som möjligt, och analysen tar längre tid än om artiklarna på svenska hade 
använts. Dock är utbudet av artiklar på engelska större, som gjorde denna studie möjlig att 
utföra. Författarna anser inte att resultatet har påverkats av att endast artiklar på engelska har 
använts, då båda författarna anser att deras kunskaper i det engelska språket tillräckliga. 
Endast tre artiklar som inkluderade män, vilket kan ses som en svaghet i resultatet. Övriga 
artiklar har endast intervjuat kvinnor, vilket möjligtvis kan ha påverkat resultatet, då männens 
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upplevelser eventuellt kan vara annorlunda från kvinnors (Axelsson, 2012). Överförbarheten i 
denna studie är begränsad när det gäller mäns upplevelser av viktnedgång till följd av 
viktreducerande operation. Även för andra individers upplevelser av viktnedgång, som inte 
har genomgått en viktreducerande operation är överförbarheten begränsad, dock är resultatet 
överförbart på kvinnors upplevelser av viktreducerande operation (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012; Rosberg, 2012). 
 
Deltagarna i resultatet var av olika åldrar samt att det varierade hur lång tid det hade gått efter 
de genomgått operationen. Åldrarna varierade från 20-65 år och tidsspannet efter operationen 
var från en månad upp till tio år. Då variationen i urvalet är så pass omfattande ger det en bred 
nyanserad bild av upplevelser som individerna uppgav sig av ha, vilket är en styrka i denna 
studie. Valet av artiklar baserades också på kvalitetsgranskningen då kravet var medelhög till 
hög kvalité vilket ökar trovärdigheten av resultatet (Axelsson, 2012).  
 
Det etiska övervägandet som föreliggande studie har tagit i beaktning, är att samtliga artiklar i 
resultatet var godkända av etiska kommittéer. Författarna förutsätter, att dessa artiklar följt 
etiska riktlinjer gällande hur informanter och material, i kvalitativa intervjustudier, ska 
hanteras.  
 
Föreliggande studie skrevs av två författare möjliggjorde diskussion sinsemellan författarna, 
under skrivandet av uppsatsen. Detta anses som en styrka, då författarna har haft möjlighet att 
båda forma uppsatsen och varit kritiska till olika delar som skrivits. Att vara endast en 
författare till en uppsats möjliggör ökad frihet i hur uppsatsen blir uppbyggd och skrivs. Att 
enbart vara en författare hade dock minskat att kritiskt granska innehållet, då författaren 
kommer väldigt nära sitt arbete utan möjlighet till reflektion med en medförfattare. Enbart 
samma delar, som båda författarna tagit ut från artiklarna, användes till resultatet vilket 
säkerhetsställer att materialet var lika uppfattat. Detta minimerar risken att den ena 
författarens bredare förförståelse speglades i resultatet, vilket är en styrka och ökar 
trovärdigheten av resultatet. Hade den författaren med ökad förförståelse skrivit uppsatsen 
själv hade det medfört svårigheter att redogöra för att resultatet inte blivit vinklat utifrån 
förförståelsen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Rosberg, 2012). 
 
Resultatdiskussion 
Warholm, Øien och Råheim (2013) rapporterar hur viktoperationen bidrog till att individer 
först upplevde att den efterföljande viktminskningen hade förändrat deras utseende till det 
bättre. Detta resultat visades även i denna litteraturstudie, dock framkom ytterligare en aspekt, 
som var individens upplevelser av överskottshud som följd efter operationen. Detta har en 
negativ inverkan på den levda kroppen, välbefinnandet och livsvärlden även fast det fanns 
medvetenhet innan kring kommande överflödig hud. Ett nedsatt välbefinnande kan bidra till 
svårigheter att uppleva hälsa och må väl, och på så vis ha en inverkan på att vara i stånd till att 
utföra vissa aktiviteter i livet (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) redogör i deras studie för hur överskottshuden blev en 
påminnelse om den tidigare fetman, och som bidrog till att de tillfullo inte kunde komma 
undan den. Hänni (2014) beskriver att överskottshud har inverkan på det psykiska 
välmåendet, samt den fysiska hälsan i form av till exempel klåda, där denna litteraturstudies 
resultat också skildrar klåda och svettningar som besvärande. Denna litteraturstudies resultat 
beskriver även hur överskottshuden ur ett psykiskt perspektiv upplevs som deformerad, ful 
och irriterande. Där Klassen, Cano, Scott, Johnson och Pusic (2012) vidare skildrar huden 
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med begrepp som hängande och motbjudande, samt ful, och utifrån individerna som ett 
negativt lidande.  
 
Ett sätt att hantera den kroppsliga förändringen redogörs i resultatet som att köpa kläder i 
mindre storlekar, då det beskrivs framkalla en underlättande känsla. Medan Klassen, Cano, 
Scott, Johnson och Pusic (2012) visar att individer istället valde större klädstorlekar för att 
dölja huden, och hur detta blev problematiskt under sommaren då kortärmade tröjor, 
badkläder och shorts valdes bort.  
 
Det beskrivs i resultatet hur huden leder till kroppshat, ökad självmedvetenhet, skamkänslor 
och svårigheter att acceptera sin kropp. Detta medför påverkan på livsvärlden och den levda 
kroppen då de inte kan finna sig tillfreds med den förändrade kroppen (Dahlberg & Segesten, 
2010). Framtidsplaner avstannar även då deras tankar kretsar kring kroppsutseende, som 
inverkar på hälsan genom att välbefinnandet minskar och lidandet ökar (Dahlberg & Segesten, 
2010).   
  
Warholm, Øien och Råheim (2013) rapporterar utifrån sin studie hur individer blev måna om 
vilka möjligheter det fanns att kunna justera huden, för att följaktligen se “normala” ut. Vilket 
Natvik, Gjengedal och Råheim (2013) även styrker i fråga om att inte vilja att kroppen skiljer 
sig ifrån “normala” kroppar. Efterhand som kroppen förändrades efter 
viktminskningsoperationen, och överskottshuden blev synlig och besvärande, framkommer 
det önskemål om plastikkirurgi i denna studies resultat. Även att försöka övertala sig till 
plastikkirurgi eller “hota” med att gå upp i vikt, som uppstår när individerna behöver gå ner 
ännu mer i vikt för att få en plastikoperation beviljad, framkommer i resultatet. Deras 
desperation av att korrigera kroppen kan tolkas som deras sätt att finna mening och 
sammanhang, för att kunna öka hälsan och minska lidandet, vilket Dahlberg och Segesten 
(2010) beskriver och tillägger att det ligger i människans natur att finna mening i olika 
sammanhang för att uppleva hälsa. 
 
I Gilmartin, Long och Soldins (2013) studie beskrivs det hur plastikkirurgin efter 
viktreducerande operation upplevs inbringa förbättrat välbefinnande och förbättrad 
kroppsacceptans, samt ökat självförtroende. Detta styrker också Klassen, Cano, Scott, 
Johnson och Pusic (2012), genom att beskriva framförallt en ökad bekvämlighet med sig själv 
och sitt utseende efteråt, samt ökad rörelseförmåga och således ökad energi upplevs efter 
plastikoperationen (Klassen et al., 2012).  
 
Kroppsförändringen redogörs i resultatet som en utlösande faktor för svårigheter att 
tankemässigt se det omgivningen kan se i förändringen, som leder till en kroppsförvrängning 
hos individerna. Att inte riktigt kunna uppfatta den stora kroppsliga förändringen hos sig 
själva lyfter även Carr & Jaffe (2012), där individer som gått ner i vikt hade svårt att se och 
förstå att de blivit smala. Denna litteraturstudies resultat påvisar att detta dessutom kan 
inverka på sociala relationer, framförallt kärleksrelationer och då genom att till exempel ha 
svårighet för att njuta under intima tillfällen.  
 
Denna inverkan på relationer är svåra att hantera och skapar lidande för individerna som hos 
vissa leder till att relationen avslutas. Tydligare information till närstående, inför att individen 
ska genomgå en viktoperation bör ges. Då även de närstående är viktiga i patienternas liv och 
som Dahlberg & Segesten (2010) poängterar, att de närmaste för patienten kan ha en central 
roll i dess upplevelse av välbefinnande och hälsa.  
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Vården ska utefter patientens önskemål ge den information som efterfrågas eller där behovet 
av kunskap kan urskiljas från vårdens uppfattning om kunskapsnivå hos patienten. Detta 
menar Dahlberg och Segesten (2010) inte betyder att vården är experter, utan att vården utgår 
ifrån varje patients livsvärld och anpassar behov, information och delaktighet utefter det 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Dock kan det utläsas i denna studies resultat att individerna inte 
själva vet vilken information som de behöver. Det är då viktigt för vården att fokusera på 
behovet av information, vilket kan tydas i resultatet att detta behövs. Information kring 
eventuella personliga förändringar och påverkan på relationen behöver delges till såväl 
patienten och de närstående för att möjliggöra för dem att stödja varandra så framgångsrikt 
som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Denna studies resultat beskriver hur känslan av skam och misslyckande uppkommer hos 
individerna inför andra viktopererade om de går upp i vikt igen. De känslor som de upplever 
styrker även en annan studie, men då gentemot vårdpersonal och den övriga sociala 
omgivningen. Den studien beskriver också hur individer känner sig besegrade av fetman, 
självkänslan minskar samt att de drar sig undan från sociala sammanhang (de Carvalho Jr., 
Ribeiro Turato, Adami Chaim & Magdaleno Jr., 2014).  
 
Resultatet visar på att utvecklingen av nya kostvanor tar tid och att upptäcka kroppen på nytt, 
i vilka livsmedel som deras kroppar nu kunde tolerera och de typer av mat som kroppen inte 
längre tålde i större mängder. Detta visar även Lynch och Bisogni (2014) där de beskriver att 
individerna ägnade de första månaderna åt att testa olika livsmedel för att se hur kroppen 
reagerade. Toleransen mot livsmedel kunde även ändras över tid och vissa testade med jämna 
mellanrum mat som de erfarit intolerans mot. Att pröva olika typer av mat för att se om 
kroppen klarar av det, rapporterar även flera andra studier (Forsberg, Engström & Söderberg, 
2013; Geraci, Brunt & Marihart, 2013; Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013).  
 
Att lära sig kroppens tolerans mot olika livsmedel innebär också, för vissa, att uppleva 
dumping vilket även annan forskning beskrivit (Forsberg, Engström & Söderberg, 2013; 
Geraci, Brunt & Marihart, 2013; Lynch & Bisogoni, 2014). Då har det även rapporterats att 
symtomen som kommer är individuella samt att durationen av symtomen varierar (Lynch & 
Bisogoni, 2014). I studiens resultat beskrivs det att begär efter en annan kost tog överhand, 
och att det emotionella ätandet spelar en central roll. Detta utlöser episoder av dumping då 
individer väljer att äta sådant de egentligen inte tål. Författarna tror att dumping kan upplevas 
både som obehagligt, men också som en form av trygghet. De symtom som uppkommer vid 
fel kost gör att de påminns om att de inte längre kan äta detta, och att det får tydliga 
konsekvenser om de inte följer kostråden. 
 
Resultatet visar att vissa individer har svårt att hålla sig till den nya rekommenderade 
matmängden, postoperativt, vilket andra studier också styrker. Dessa studier rapporterar att 
det var lätt att hålla sig till mindre portioner i och med den mindre magsäcken, under det 
första året, men att effekten av restriktionen gradvis avtog (Forsberg, Engström & Söderberg, 
2013; Geraci, Brunt & Marihart, 2013; Lynch & Bisogni, 2014). I och med detta ökar risken 
för viktuppgång. I föreliggande studies resultat uppger flera att de är vaksamma över vad de 
äter samt en rädsla för viktökning ifall de inte är tillräckligt uppmärksamma på sin 
kosthållning, vilket även andra studier har beskrivit (Forsberg et al., 2013; Geraci et al., 2013; 
Lynch & Bisogoni, 2014). Det uppgavs också att hälsosamma val gjordes automatiskt som 
dessutom Lynch & Bisogni (2014) styrker. 
 
Det framkommer i resultatet att förbättring av hälsan är grundmotivet för att genomgå 
operationen vilket då leder till såväl fysiska som psykiska förbättringar inom självkänsla och 
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sociala aspekter samt en betydande livsstilsförändring. Detta överensstämmer med Munoz et 
al. (2007) där de belyser individers tankar preoperativt om varför de vill genomgå en 
viktreducerande operation. Överlag stämmer denna uppfattning in på individer, med fetma, 
kring vad viktnedgång leder till (Wiklund, Fagevik Olsén & Willén, 2010). Fysiska och 
psykiska förbättringar beskriver även studien av Warholm, Øien och Råheim (2013) där 
individerna uttrycker glädje över ökad rörlighet och över att kroppen inte längre upplevdes 
som ett hinder under viktminskningen.  
 
Negativa aspekter beskrivs i denna studies resultat, som ger inverkan på livsvärlden såväl som 
positiva. Individerna menar att det är utmaningar efter operationen, men att många känner 
kontroll över sin kropp och att de är tacksamma över förbättringarna samt att majoriteten, 
trots svårigheter, inte ångrar valet av operationen. Operationen leder till, överlag, en ökad 
hälsa som Dahlberg och Segesten (2010) menar är individuell i sin upplevelse. Den fysiska 
hälsan förbättras medan den psykiska hälsan varierar hos individerna av olika anledningar. 
Detta kan förstås genom att stora delar av hur de upplevt och förhållit sig till världen ur deras 
livsvärldsperspektiv har förändrats. Både lidande och välbefinnande uppkommer då deras 
levda kroppar, så som de uppfattat och känt dem har ändrats (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Forskningsförslag inför framtiden 
Behovet av framtida forskning utifrån denna studies resultat fokuserar på rådgivning och 
stöttning preoperativt samt postoperativt. Forskning kring information som ges preoperativt 
kan vara aktuellt, för att hitta brister i informationen som ges för att förbereda patienterna på 
de olika förändringarna som kommer ske efter operationen, som inte bara är fysiska utan även 
psykiska. Postoperativt skulle forskning kring hur rådgivning, under en längre tid, påverkade 
individernas upplevelse av till exempel viktminskning samt kroppsbild vara av intresse att 
utföra. Detta för att se om det kan underlätta upplevelsen av förändringarna av kroppen, som 
resultatet visar på att individerna eftersöker.  
 
Slutsatser 
Resultatet visar på att de flesta individerna börjar uppleva de negativa sidorna av operationen 
något år efter att den har gjorts, då viktminskningsprocessen avstannat. Det är först när detta 
sker som många upplever en sänkt livskvalité och en större inverkan på livsvärlden och den 
levda kroppen. Detta tyder på att individer behöver fortsatt rådgivning och stöd ifrån vården 
långt efter att operationen har gjorts. Att som allmänsjuksköterska ge vidare rådgivning och 
stöd till dessa individer, som en preventiv åtgärd för att främja välbefinnandet och lindra 
lidande kan vara av vikt.  
 
Information kring hur tiden efter operationen kommer se ut gällande framförallt kost är något 
som läggs fokus på i förberedande av patienterna, vilket studien visar på inte är tillräcklig. 
Individerna påverkas psykiskt postoperativt vilket är viktigt att informera individerna om och 
hur detta vanligtvis i början förbättras för att sedan återigen minska samt inom vilka 
sammanhang som detta eventuellt kan inverka. Studien visar att kroppsbilden, självkänsla, 
självförtroende och sociala relationer påverkas i varierande kontext.  
 
Vårt resultat visar således på att bara för att en individ går ner i vikt, innebär det inte en helt 
förbättrad hälsa. Den fysiska hälsan förbättras överlag medan den psykiska hälsan ännu 
sviktar. 
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Bilaga 2 
Artikelöversikt 
 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
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Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Aramburu 
Alegria, C. & 
Larsen, B. 
 
2013. 
 
USA. 
 
Journal of the 
American 
Association of 
Nurse 
Practitioners. 

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

Syftet var 
att 
undersöka 
negativ själv 
-värdering 
efter 
viktminskni
ngsoperatio
n och 
strategier 
för att 
hantera 
negativ 
själv-
värdering. 

Kvalitativ 
design med 
semi-
strukturerad
e intervjuer. 

Resultatet 
redovisade 
hälsa som 
grund till 
val av 
operation 
samt 
positiva 
aspekter av 
valet. 
Negativa 
aspekter 
med själv-
värdering, 
kroppsbild, 
löshud och 
fördomar 
beskrevs. 
Även 
strategier 
för 
hantering av 
detta. 

n=11 Ja. Hög. 
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Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 
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Geraci, 
A.A., 
Brunt, A.R. 
& Marihart, 
C.L. 
 
2014. 
 
USA. 
 
Bariatric 
Surgical 
Practice 
and Patient 
Care. 

A Qualitative 
Analysis of 
Female 
Bariatric 
Patients After 
the First Two 
Years 
Postoperative. 

Syftet var 
att 
undersöka 
erfarenheter 
som 
patienter 
hade 
upplevt 
under minst 
två år efter 
operationen. 

Kvalitativ 
design med 
fenomenologisk 
ansats med 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Resultatet 
beskriver 
det sociala 
nätverkets 
betydelse i 
form av 
stöd, både 
positiva och 
negativa 
aspekter av 
det. 

n=9 Ja. Medel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Författare 
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Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Gilmartin, J. 
 
2012. 
 
Storbritannien. 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Body 
image 
concerns 
amongst 
massive 
weight loss 
patients. 

Undersöka 
patienters 
uppfattning 
av 
kroppsbild 
efter kraftig 
viktnedgång. 

Kvalitativ 
design med 
explorativ 
ansats med 
intervjuer. 

Resultatet 
redovisar för en 
negativ 
kroppsbild som 
även påverkar i 
sociala 
sammanhang, 
en sänkt 
sinnesstämning, 
samt sexuella 
och intima 
relationer med 
andra. 

n=20(2) Ja. Hög. 

 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 
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Groven, 
K.S., 
Råheim, M. 
& 
Engelsrud, 
G. 
 
2010. 
 
Norge. 
 
International 
Journal of 
Qualitative 
Studies of 
Health and 
Well-being. 

”My quality 
of life is 
worse 
compared to 
my earlier 
life”: Living 
with chronic 
problems 
after weight 
loss surgery. 

Syftet var 
att 
undersöka 
upplevelser 
av negativa 
resultat av 
operationen. 

Kvalitativ 
design med 
djupgående 
intervjuer. 

Operationen 
sänkte 
deltagarnas 
livskvalité 
markant. Då 
de 
drabbades 
av diverse 
fysiska 
sidoeffekter 
som 
inverkade 
negativt på 
bl.a. jobb, 
socialt och 
vardagslivet. 

n=5 
 

Ja. Hög. 

 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 
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Groven, 
K.S., 
Råheim, M. 
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Engelsrud, 
G. 
 
2012. 
 
Norge. 
 
Medicine, 
Health Care 
and 
Philosophy. 
 

Dis-
appearance 
and dys-
appearance 
anew: 
living with 
excess skin 
and 
intestinal 
changes 
following 
weight loss 
surgery. 

Att 
undersöka 
hur kvinnor 
uppfattar 
sin kropp 
efter gastric 
bypass. 

Kvalitativ 
design med 
fenomenologisk 
ansats med 
djupgående 
frågor. 

Effekterna 
och 
upplevelserna 
av 
operationen 
redovisas. 
Socialt 
upplevdes 
såväl positiva 
som negativa 
aspekter. 
Hälsan 
förbättrades 
överlag. 
Kroppens 
förändringar i 
form av lös 
hud var något 
som blev ett 
hinder för 
deltagarna 

n=22 Ja. Hög. 



	  

	  

 
 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Groven, 
K.S., 
Råheim, M., 
Braithwaite, 
J. & 
Engelsrud, 
G. 
 
2013. 
 
Norge. 
 
Medicine, 
Health Care 
and 
Philosophy. 

Weight 
loss 
surgery as 
a tool for 
changing 
lifestyle? 

Undersöka 
uppfattningen 
av 
viktoperationer. 

Kvalitativ 
design med 
fenomenologisk 
ansats med 
intervjuer. 

Uppfattningen 
av 
omgivningen 
är att 
operationen är 
en enkel 
lösning 
medan 
patienterna 
menar att de 
måste 
anstränga sig 
lika mycket 
som övriga 
för att gå ner i 
vikt. Vidare 
framkommer 
även tankar 
och 
reflektioner 
kring motion 
och kost. 

n=11 Ja. Medel. 

 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Jensen, 
J.F., 
Petersen, 
M.H., 
Larsen, 
T.B., 
Jørgensen, 
D.G., 
Grønbæk, 
H.N. & 
Midtgaard, 
J. 
 
2013. 
 
Danmark. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Young adult 
women’s 
experiences of 
body image after 
bariatric 
surgery: a 
descriptive 
phenomenological 
study. 

Undersöka 
kvinnors 
upplevelser 
av 
kroppsbild 
efter 
bariatrisk 
kirurgi. 

Kvalitativ 
design med 
deskriptiv 
fenomenologisk 
ansats med 
semi-
strukturerade 
djupgående 
intervjuer. 

Resultatet 
beskriver 
motivationen 
av valet för 
operationen, 
vägen till ny 
kroppskontroll, 
ätbeteenden, 
kosten, 
kroppsbilden 
och inverkan 
på sociala 
sammanhang. 

n=5 (1) Ja. Hög. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Magdaleno 
Jr., R., 
Adami 
Chaim, E. 
& Ribeiro 
Turato, E. 
 
2008. 
 
Brasilien. 
 
Obesity 
Surgery. 

Understanding 
the Life 
Experiences 
of Brazilian 
Women 
after Bariatric 
Surgery: a 
Qualitative 
Study. 

Undersöka 
operationens 
effekt av 
framgångar 
och 
misslyckande. 

Kvalitativ 
design med 
explorativ 
ansats med 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
med öppna-
slutna 
frågor. 

Deltagarna 
redovisade 
för ökad 
hälsa, social 
gemenskap 
samt ökad 
självkänsla 
och funnen 
identiet. 

n=7 Ja. Medel. 

 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Natvik, E., 
Gjengedal, 
E., Moltu, 
C. & 
Råheim, E.  
 
2013. 
 
Norge. 
 
Qualitative 
Health 
Research. 

Re-
embodying 
Eating: 
Patients’ 
Experiences 
5 Years 
After 
Bariatric 
Surgery. 

Undersöka 
upplevelsen 
av ändrat 
ätande och 
ätande efter 
operationen 
samt ätande 
i koppling 
till kroppen. 

Kvalitativ 
design med 
fenomenologisk 
ansats med 
djupgående 
intervjuer. 

Resultatet 
beskriver 
operationens 
påverkan på 
upplevelsen 
av ätande, 
hälsosamt 
ätande likväl 
som 
ohälsosamt 
och olika 
tankar samt 
strategier 
kring detta.  

n=14 Ja. Hög. 

 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod  Resultat Deltagare 
(Bortfall) 

Etiskt 
övervägande 

Kvalité 

Ogden, J., 
Avenell, S. & 
Ellis, G. 
 
2010. 
 
Storbritannien. 
 
Psychology and 
Health.  

Negotiating 
control: 
Patients’ 
experiences of 
unsuccessful 
weight-loss 
surgery. 

Undersöka 
upplevelsen 
av 
misslyckad 
vikt-
minsknings-
kirurgi och 
framgång 
vid andra 
operationen. 

Kvalitativ 
design med 
intervjuer 
med 
djupgående 
frågor. 

Resultatet 
redogör för 
viktuppgång 
efter gastric 
bandning och 
deltagarnas 
besvikelse 
över att denna 
operationsfor
m inte var så 
effektiv som 
de förväntat 
sig. Även hur 
de hanterade 
detta beskrivs 
och dessutom 
framgång vid 
omoperation 
till gastric 
bypass. 

n=10 Ja. Hög. 

 
 
 



	  

	  

Bilaga 3 
Kvalitetsbedömningsmall 
 
Granskningsmall tagen från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, s. 175-176) som är 
utformad för granskning av artiklar med kvalitativ design. 
 
Finns ett tydligt syfte?   Ja Nej Vet ej 
 
Patientkaraktäristiska 
 
Antal 
Ålder 
Kön 
 
Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 
Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 
 
Urval 
Relevant?    Ja Nej Vet ej 
Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 
 
Metod 
Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 
Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej
  
Analys tydligt beskriven?   Ja  Nej Vet ej 
 
Giltighet 
Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 
Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 
Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 
Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? Ja  Nej Vet ej 
Genereras en teori?   Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n upplevelse/fenomen/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
 
….................................................................................................................................. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 
Hög/Medel/Låg 
 
Kommentar 
….................................................................................................................................. 
 
Granskare (sign) ….................................................................................................... 


