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Abstrakt 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande globalt problem, som kan medföra 

flertalet andra sjukdomar och därför söker sig många individer olika vägar att gå ner 

i vikt. Gastric bypass operation är ett av de vanligaste överviktskirurgiska ingreppen 

där magsäckens storlek reduceras. Efter en operation krävs livsstilsförändringar, 

både när det gäller kost och motion, för att bevara viktminskningen.  

Syfte: Syftet är att belysa individers upplevelser av förändringar efter att ha 

genomgått en gastric bypass operation.  

Metod: En litteraturstudie, där åtta vetenskapliga artiklar, från databaserna Cinahl 

och PubMed, kvalitetsgranskades och analyserades.   

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier; Förändrade kostvanor där 

det framkom att kostförändringarna upplevdes svårt och jobbigt. Förändrad kropp 

där överskottshuden upplevdes som ett problem. Fysiska aktiviteter där resultatet 

visade på att de flesta upplevde ökade energinivåer som gjorde att de kunde delta i 

fler aktiviteter än tidigare. Emotionella upplevelser där det framkom att individerna 

fick en ökad självkänsla efter viktminskningen, men vissa kände sig som fuskare.  

Slutsats: Resultatet visar att det uppkom vissa förändringar efter en gastric bypass 

operation. De negativa aspekterna handlade om svårigheter kring 

kostförändringarna och problem med överskottshuden. De positiva handlade om att 

individerna fick en förhöjd självkänsla, ett ökat välmående samt en ökad fysisk 

aktivitet.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Övervikt och fetma ökar allt mer i världen och ökar risken för andra 

sjukdomar, såsom hypertoni, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes mellitus typ 2 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Genom olika dieter och träningsformer söker 

många med övervikt ett sätt att uppnå viktminskning men i vissa fall har 

detta inte önskvärd effekt. Ett snabbt och effektivt sätt är att genomgå en 

överviktskirurgi, där gastric bypass är en av de vanligaste (Angrisani et al., 

2015). En följd av detta kirurgiska ingrepp är att det krävs en förändrad 

livsstil, då individerna inte bör äta och leva som tidigare och det medföljer en 

ny kroppsbild som kan vara svår att anpassa sig till (Ersta sjukhus, U.Åb). 

Valet av ämne är av bådas intresse och vi vill ta reda på vad som kan 

upplevas svårt för dessa individer gällande anpassningen till nya livsstilen 

efter en gastric bypass operation. Som sjuksköterska kan vi möta dessa 

individer i vården. Detta behöver därför studeras för att sjuksköterskan på 

bästa sätt ska kunna ta hand om dem och skapa en förståelse om vad som kan 

upplevas svårt.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Övervikt och fetma i Sverige och världen 
Övervikt och fetma utgör problem i hela västvärlden och i Sverige (Ericson 

& Ericson, 2012). År 2016 fanns det mer än 1,9 miljarder vuxna med 

övervikt i världen och av dessa var det över 650 miljoner med fetma (World 

Health Organization [WHO], 2018). År 2018 uppgavs det att 51 % av 

Sveriges befolkning, mellan 16–84 år, var överviktiga eller hade fetma. Från 

år 2006 till 2018 hade andelen kvinnor med övervikt och fetma ökat med sex 

procent och hos männen hade det skett en ökning på fem procent 

(Folkhälsomyndigheten, 2019).  
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2.2 Definition av övervikt och fetma 
BMI, Body Mass Index, är ett hjälpmedel för att definiera övervikt och 

undervikt. Det räknas utifrån formeln vikten delad med längden i kvadrat 

(Ericson & Ericson, 2012). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är normalt 

BMI mellan 18,5–24,9, övervikt 25–29,9 och fetma över 30 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Midjemått är ett mått som visar på hur 

mycket fett som ligger kring magen, bukfettet. Bukfettet är kopplat till 

betydligt större hälsorisker jämfört med fett som är jämnfördelat på kroppen. 

Det mäts med ett måttband mittemellan nedersta revbenskammen och 

höftkammen. Måttligt midjemått för kvinnor bör vara mellan 80–87 cm och 

hos männen kring 94–101. Gränsvärden för ökad sjukdomsrisk ligger hos 

kvinnor på över 88 cm och hos männen över 102 cm (Livsmedelsverket, 

2018).  

2.2.1 Orsaker till övervikt och fetma 

En anledning till att övervikt och fetma blir allt vanligare i världen är att 

människor väljer att äta en mer kaloririk kost som innehåller mycket socker 

och fett (WHO, 2018). De finns även många som förändrat sina matvanor, 

med mindre fett, men trots det ökar kroppsvikten. Detta kan ha ett samband 

med den ogynnsamma utvecklingen vi lever i med en mer stillasittande 

livsstil (Ericson & Ericson, 2012). En annan faktor för att utveckla övervikt 

och fetma är den genetiska ärftligheten, speciellt om den kombineras med 

andra negativa livsstilsrelaterade faktorer som stillasittande och dåliga 

kostvanor (Hruby et al., 2016). Individer med fetma känner ofta en försämrad 

livskvalitet och mår oftast psykiskt dåligt. Den försämrade livskvalitet kan i 

sin tur vara en orsak till hetsätandet och tröstätande, då detta dämpar 

negativa känslor. Därför har dessa individer svårt att gå ner i vikt och kan 

därmed överväga en gastric bypass operation för att uppnå en viktminskning 

(Zijlastra et al., 2012). 
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2.2.2 Hälsorisker till följd av övervikt och fetma 

Det finns flera hälsorisker till följd av övervikt och fetma. Det ökar risken för 

diabetes mellitus typ 2, hypertoni, hjärt- och kärlsjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2019) och höga blodfetter. Det medför även en 

större risk för ledförslitningar och urininkontinens och ger en ökad risk för 

att dö i förtid jämfört med individer med normalvikt. Fetma kan göra det 

svårare för kvinnor att bli gravida och kan öka risken för olika cancerformer, 

såsom bröstcancer och prostatacancer (Livsmedelsverket, 2018). Zedenius 

(2016) skriver att överviktiga riskerar att drabbas av metabola syndromet, 

som är ett samlingsnamn för övervikt, insulinresistens, högt blodtryck 

och/eller blodfettsrubbningar. Det innebär att kroppens grundläggande 

funktioner, som ämnesomsättningen, energiproduktionen och cirkulationen 

påverkas negativt. Vid viktnedgång efter en överviktskirurgi minskar risken 

för dessa följdsjukdomar (Mahawar, 2019). 

 

2.3 Gastric bypass 
Ett kirurgiskt ingrepp vid fetma är gastric bypass, som är en operation där 

magsäckens storlek kraftigt minskas (Ericson & Ericson, 2012). År 2013 

gjordes totalt 468 609 överviktskirurgiska ingrepp i världen, varav gastric 

bypass operationer stod för 45 % av dessa, vilket gör gastric bypass till det 

vanligaste ingreppet (Angrisani et al., 2015). I Sverige görs ca 10 000 

överviktskirurgiska ingrepp per år varav 90 % var en gastric bypass 

operation (Jonsson, 2018). Metoden kan medföra en effektiv och säker 

viktminskning, då endast en mindre mängd mat kan intas på grund av den 

minskade volymen av magsäcken. Metoden utförs endast vid extrem fetma, 

då hänsyn tas till de risker och komplikationer som kan uppkomma vid 

kirurgiska ingrepp. Efter operation bör ens matvanor helt läggas om och 

anpassas till mindre mängder av mat vid varje intag. Det är inte bara 

måltidens innehåll som påverkas utan även ens dagliga umgänge och sociala 

liv (Ericson & Ericson, 2012).  
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Många faktorer påverkar det slutgiltiga resultatet. Högt BMI är förknippat 

med högre komplikationsfrekvens och sämre slutresultat. Målet är att BMI 

skall ligga under 27 och individerna ska uppmuntras till detta, vilket kan vara 

svårt för de som varit kraftigt överviktiga (Jonsson, 2018). I en studie av 

Jirapinyo, Abu Dayyeh och Thompson (2017) genomgick 56 personer en 

gastric bypass operation. Studien visar på att 15–35 % av dessa antingen inte 

gick ner tillräckligt i vikt för att uppnå sin målvikt eller gick upp nämnvärt i 

vikt. Av dessa 56 hade 41 (73 %) gått upp i vikt och fått tillbaka i genomsnitt 

26 % av den förlorade vikten efter operationen. 

 

2.4 Före gastric bypass operation 
De kriterier som bör uppfyllas för en operation är att individen måste vara 

mellan 18–60 år, ha ett BMI över 35 och själv ha försökt gå ner i vikt, genom 

bra kost och motion, men inte gett något resultat. Individen måste vara 

välinformerad om vad operationen innebär och motiverad till att göra en 

omfattande livsstilsförändring (Ersta sjukhus, U.Åb). För de som vill göra en 

operation görs alltid en individuell bedömning efter informationsmöte med 

dietist och sjuksköterska. Sjuksköterskan går igenom hälsodeklarationen och 

ger information kring att operationen förutsätter en permanent förändring av 

livsstilen för ett lyckat resultat. För att minimera komplikationerna i samband 

med operationen bör individen komma igång eller fortsätta med regelbunden 

träning och fysisk aktivitet. Vanlig kost bör ersättas med kostersättningen 

Modifast, Low Calorie Diet (LCD) under minst två veckor innan operation 

(Ersta sjukhus, U.Åb).   

De kriterier som gör att en operation inte får genomföras är om individen har 

ett pågående missbruk, ingen vilja till att förändra sina kostvanor eller att det 

finns brist på kunskap om komplikationer och andra framtidsutsikter efter en 

operation (Kirurgkliniken Stockholm, 2018). Det bör inte finnas psykiska 

besvär, relation- eller familjeproblem (Ersta sjukhus, U.Åa).  
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2.5 Efter gastric bypass operation 

2.5.1 Kost- och motionsråd 

Första dygnet får individen dricka klara drycker upp till en liter, det ska ta 

cirka 20 minuter att få i sig en deciliter. Kostbehandlingen är uppdelad i tre 

perioder. De första veckorna äts flytande kost, såsom fil, yoghurt eller 

fruktsoppa. Detta kan senare bytas ut mot purékost under två veckor för att 

sedan övergå till normalkost. Små portioner som skall ätas under resten av 

livet. Begränsa kaloririka livsmedel, som chips, nötter, godis och sockrade 

drycker. Det är bra att även undvika grädde, glass, fikabröd och sockrade 

mejeriprodukter (Ersta sjukhus, U.Åc).  

Det är viktigt att vara i rörelse och leva som vanligt vid hemgång. Redan 

första dagen efter operationen bör promenader göras som efter några dagar 

återgår till normala aktiviteter. Generella rekommendationer för fysisk 

aktivitet är minst 150 minuter måttlig intensiv eller 75 minuter högintensiv 

aktivitet per dag. De med stillasittande arbeten eller fritid, rekommenderas att 

utöva korta bensträckare (Ersta sjukhus, U.Åc).  

 

2.6 Komplikationer efter en gastric bypass operation 
En gastric bypass operation kan medföra vissa komplikationer. Det kan 

medföra brist på vitamin-B12, folsyra, järn, kalk och D-vitamin. De 

vanligaste komplikationerna efter en gastric bypass operation är förträngning 

i den nedre magmunnen (stomal stenosis), sårinfektion, tarmobstruktion, 

läckage och gastrointestinal blödning (Kirurgkliniken Stockholm, 2018). Det 

finns risker för psykisk störning till följd av problem efter en operation, 

framförallt depression. Efter en operation uppmanas individen att göra 

uppföljning av allmäntillstånd, vitamin B12 status, järnförrådet samt 

hemoglobinvärdet, för att tidigt upptäcka tecken på malabsorption (Ericson 

& Ericson, 2012).   
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2.7 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att förebygga sjukdom, främja hälsa, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskans grundläggande yrkesroll är att tillgodose en god omvårdnad 

med en humanistisk människosyn. En humanistisk människosyn är grunden 

för dagens vård, som innebär att varje individ är unik med kropp och själ 

som ska få vara delaktiga i de situationer som handlar om dennes egna kropp. 

På detta sätt bevaras individens värdighet genom vårdförloppet (Kihlgren, 

Engström & Johansson, 2009). Vid behandling av överviktspatienter har 

sjuksköterskan en viktig roll gällande polikliniska kontakter och 

genomförandet av provtagningar, viktkontroller samt blodtrycksmätningar. 

Sjuksköterskan har oftast mest kontakt med patienten och finns till som stöd 

och uppmuntrar vid motgångar och svårigheter (Ericson & Ericson, 2012).  

Motiverande samtal, MI, är en samtalsmetod som används vid rådgivning 

och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Kärnan i MI är att 

främja motivation och beteendeförändringar. Sjuksköterskan lyssnar lyhört 

och försöker förstå problemet patienten har. Vikten läggs på att få patienten 

själv att förstå sitt problem och själv argumentera för förändring och hitta 

lösningar (Farbring & Rollnick, 2015). För att MI ska ge en god effekt bör 

individens situation kunna kopplas till förändringar av dennes livssituation, 

som t.ex. en förändring av livsstilen (Ericson & Ericson, 2012).  

En annan teori gällande motivation är Competence Motivation Theory som 

har fokus på hur vi uppfattar oss själva och vår kropp. Finns en negativ 

självuppfattning och en känsla av att man inte har kontroll över aktiviteten, 

finns risken att man inte börjar träna (Harter, 1978).   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Transition  
Transition innebär förändring och handlar om individens upplevelser i 

övergångar i samband med hälsa och vård. Transitionerna är komplexa och 

multidimensionella, vilket betyder att det sker fler förändringar samtidigt 

under en viss period. Övergångarna förekommer ständigt inom hälso- och 

sjukvård och kan relateras till hälsa, sjukdom, diagnos, återställande och 

rehabilitering. Dessa övergångar kan förändra ens identitet, sin roll, sina 

relationer, förmågor samt beteendemönster och har en inverkan på väsentliga 

livsmönster för individen men också för familjer. Individen är särskilt sårbar 

under transitionsperioden, då de behöver lära sig nya mönster samt utveckla 

sig själva och omgivningen. En individ genomgår flera transitioner under sitt 

liv, vilket kan innebära att en individs sociala status kan påverkas genom 

t.ex. situationsrelaterade, hälsa och sjukdomsrelaterade förändringar (Meleis, 

2010). Meleis (2010) förklarar att sjuksköterskorna ofta kommer i kontakt 

med de individer som genomgår en transitionsfas som riskerar att drabba sin 

hälsa, välmående eller förmåga att ta hand om sig själva. Sjuksköterskans 

uppgift kan då bli att främja individens möjlighet att integrera till det tidigare 

i livet. Det krävs att sjuksköterskan utgår ifrån individens upplevelser från 

den aktuella händelsen och dess betydelse (Ternestedt & Norberg, 2014). I 

praktiken innebär detta att någon som går igenom en transition efter en 

gastric bypass operation måste gå igenom förändringar och skaffa nya rutiner 

i sitt liv för att behålla sin viktminskning. Detta kan påverka ens identitet, då 

man inte känner igen sig själv.  
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4 Problemformulering 

Fetma och övervikt blir allt vanligare både ur ett globalt och nationellt 

perspektiv. Det ökar risken att drabbas av sjukdomar som t.ex. diabetes 

mellitus typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar och ger försämrad livskvalitet. 

Många med överviktsproblem söker olika vägar för att gå ned i vikt som t.ex. 

förändringar i kost och/eller motion. Dessa förändringar ger inte alltid önskat 

resultat utan till slut kan överviktskirurgi t.ex. gastric bypass vara ett 

alternativ. Gastric bypass är en av de vanligaste överviktskirurgiska ingrepp 

och kan medföra en effektiv och säker viktminskning. Det är däremot inte 

ovanligt att många går upp i vikt och återfaller till sin tidigare livsstil efter 

operationen. Genom att belysa hur individerna upplever tiden efter en gastric 

bypass kan kunskap och förståelse, om vad som kan upplevas svårt, öka hos 

sjuksköterskan. Detta kan vara av betydelse för att sjuksköterskan ska kunna 

ge det stöd som behövs för att främja en god viktnedgång och undvika 

återfall. 

 

5 Syfte 

Syftet är att belysa individers upplevelser av förändringar efter att ha 

genomgått en gastric bypass operation.  
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6 Metod 

Som design valdes en litteraturstudie som enligt Kristensson (2014) är ett bra 

sätt för att sammanställa relevant kunskap som sedan omsätts i praktiken. 

Kristensson (2014) skriver vidare att det finns flera orsaker till att föredra en 

litteraturstudie framför en empirisk studie. Den vanligaste är att det oftast 

finns behov att sammanställa andras forskningsresultat för att besvara 

specifika frågor och på så sätt kan kliniska problem försöka förstås eller 

lösas. En annan orsak kan vara att det föreligger ett behov av en fördjupning 

inom ett specifikt forskningsområde för att kunna undersöka vilka metoder 

som använts. Det kan även handla om att identifiera aspekter som ännu inte 

undersökts för att kunna utveckla nya forskningsfrågor.  

 

6.1 Urval  
Genom att underlätta insamlingen av data bör, enligt Kristensson (2014), 

inklusions- och exklusionskriterier utformas. Valda inklusionskriterier till 

litteraturstudien var att samtliga artiklar ska vara publicerade mellan 2009–

2019, skrivna på engelska, vetenskapligt granskade och granskade av en etisk 

kommitté. Sedan måste artikeln svara an på syftet, vilket betyder att 

deltagarna ska ha genomgått en gastric bypass operation och fokuset ligger 

på hur de anpassar sig till sin nya livsstil postoperativt. Har det förekommit 

andra operationsformer i artiklarna har dessa uteslutits. Artiklarnas tidsspann 

är från hemgång upp till elva år postoperativt. Till studien användes inga 

exklusionskriterier, då sökningarna ansågs tillräckligt relevanta utan. 
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6.2 Datainsamling 
I enlighet med Kristensson (2014) skapades en sökstrategi för att identifiera 

relevanta sökord och eventuella avgränsningar. Vid kontakt med 

universitetsbibliotekarien för diskussion och vägledning, utökades vår 

sökstrategi kring sökord, vilket gjorde sökningarna mer framgångsrika. 

Datainsamling till denna litteraturstudie gjordes i databaserna Cinahl och 

Pubmed och sökningarna gjordes utifrån både ämnesord och fritextsökning. 

Ämnesorden är ett slags nyckelord till artiklarnas innehåll och underlättar 

litteratursökningen och blir mer specifik. Fritextsökning ger fördelen att den 

ökar sökningens känslighet och genererar fler artiklar. Det går att kombinera 

söktermerna genom Booleska operatorn AND, OR och NOT (Kristensson, 

2014). För vissa ord har trunkering använts. Enligt Östlundh (2012) används 

trunkering för att få fram sökningar med ordets alla olika böjningsformer. Då 

ordets ordstam skrivs in och avslutas med ett trunkeringstecken (*).   

Kristensson (2014) menar att urvalsförfarandet av den funna litteraturen sker 

i olika steg. I det första steget identifierades relevanta titlar av författarna och 

därefter läses flertalet abstracts. De abstracts som verkade relevanta till 

studiens syfte valdes ut till att enskilt läsas i fulltext. De artiklar som 

fortfarande ansågs relevanta av författarna och svarade an på syftet valdes 

och genomgick en kvalitetsgranskning. De artiklar som under gallringens 

gång valdes bort, exkluderades på grund av att de inte svarade på studiens 

syfte.  

6.2.1 Artikelsökning i Cinahl 

Cinahl är en databas som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna skall vara 

vetenskapligt granskade och därför användes peer reviewed och avgränsade 

till att inte vara äldre än tio år. Första blocket omfattade ämnesorden gastric 

bypass och bariatric surgery i kombination med fritextordet gastroenterology. 

Andra blocket omfattade ämnesordet life style changes i kombination med 

fritextorden experience*, activities of daily living, weight loss och dietary 
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change*. Sedan söktes endast ämnesordet postoperative period för sig och 

fritextsökningen patient* för sig. Sedan kombinerades alla blocken med 

sökoperatorn AND, se bilaga 1.  

6.2.2 Artikelsökning i Pubmed 

Pubmed innehåller forskning om medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2015). Avgränsningen som gjordes var att artiklarna skulle vara 

publicerade från tio år tillbaka. Artiklarnas tidskrifter granskades i Ulrich’s 

för att se om artiklarna var vetenskapligt granskade. För att få fram rätt 

ämnesord användes MeSH, Medical Subject Headings. Första blocket 

omfattade ämnesorden gastric bypass och bariatric surgery i kombination 

med fritextordet gastroenterology. Andra blocket omfattade ämnesordet life 

style i kombination med fritextorden experience*, activities of daily living, 

weight loss och dietary change*. Tredje blocket bestod endast av ämnesordet 

postoperative period. Sedan kombinerades alla tre block med sökoperatorn 

AND, se bilaga 2.  

6.2.3 Manuell sökning 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att en manuell sökning kan 

utföras på flera olika sätt. Författarna till studien läste igenom referenslistan 

på de utvalda artiklarna som hittades i databaserna Cinahl och Pubmed, 

därigenom hittades flertalet artiklar som lästes i fulltext. Till slut valdes 

endast en artikel då de andra inte överensstämde med studiens syfte. Den 

kvalitetsgranskades och ansågs ha tillräcklig hög kvalitet för att vara med i 

studien, artikel nummer åtta i artikelmatrisen, se bilaga 3. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen görs för att bedöma artiklarnas kvalitet. För 

kvantitativa studier görs granskning av studiens validitet och för kvalitativa 

för studiens trovärdighet (Kristensson, 2014). Innan granskningen lästes 

samtliga artiklar noggrant av båda författarna för att få en större förståelse av 
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innehållet. Sedan tog författarna ställning till vilken grad av kvalitet som 

anses acceptabel för litteraturstudien. Med hjälp av Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmallar, för både kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar, genomfördes kvalitetsgranskning av åtta artiklar. Mallarna berörde 

patienter med lungcancer, vilket inte stämde överens med studiens syfte. 

Därför drogs dessa poäng, som frågan genererade, av från maxpoängen. 

Granskningsmallarna var poänggivande och klassificerades utifrån tre olika 

grader utifrån procent. Grad I representerade hög grad, vilket motsvarar en 

hög kvalitet där minst 80 % av de totalpoängen uppnåddes. Grad II 

representerade en medelhög kvalitet, då det motsvarade minst 70 % av 

totalpoängen. Grad III motsvarade en låg kvalitet, vilket låg på minst 60 % 

av totalpoängen. Granskningarna gjorde författare var för sig och därefter 

granskades samtliga artiklar gemensamt, för att se om det fanns ett samtycke 

kring varje artikels kvalitet. Enligt överenskommet beslut inkluderades alla 

åtta artiklarna i litteraturstudien, då samtliga kunde graderas till både grad I 

(sex artiklar) och grad II (två artiklar), se bilaga 3.  

 

6.4 Analys 
Analysen gjordes utifrån en integrerad analys, som enligt Kristensson (2014) 

sker i olika steg. I första steget lästes samtliga artiklar igenom av båda 

författarna. Fokus låg på artiklarnas resultat och dess kategorier för att finna 

likheter och skillnader som tillsammans diskuterades. Därigenom plockades 

meningsbärande enheter ut som i nästa steg översattes noggrant för att 

undvika att innehåll gick förlorat eller att något förändrades. Utifrån dessa 

meningsbärande enheter utformades en kod, som är en kort sammanfattning 

och består av ett fåtal ord. Under nästa steg skapades nya övergripande 

kategorier till föreliggande studies resultat, som sammanfattar det resultat 

från samtliga artiklar som relaterar till varandra. Exempel på skapande av 

kategorier presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på skapande av kategorier 

Meningsbärande enhet 

 

Kod Kategori 

Överskottshuden beskrevs upplevas 

vara ett kosmetiskt problem 

 

Överskottshud ett 

kosmetiskt problem 

Förändrad kropp 

Kan promenera mycket längre än 

tidigare utan att bli andfådd och få 

smärtor i knäna 

 

Kan promenera utan 

besvär 

Fysiska aktiviteter 

Lägre självkänsla och självbild efter 

operationen eftersom personer blev 

klandrade att ha fuskat sig till 

viktminskningen 

 

Lägre självbild och 

självkänsla, blir 

kallad fuskare 

Emotionella 

upplevelser 

Att känna hunger men inte äta som 

tidigare, vilket upplevdes 

frustrerande 

 

Frustrerande att inte 

kunna äta som 

tidigare 

Förändrade kostvanor 

 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
Vid en litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2015) är det viktigt att 

välja ut studier som har fått etiskt tillstånd från en etisk kommitté eller där 

etiska överväganden gjorts noggrant. Enligt författarna skall alla artiklar 

redovisas och allt resultat skall presenteras som både stöder samt de som inte 

stöder hypotesen. I föreliggande studie eftersträvade även författarna att 

undvika plagiat, då texten skrevs med egna ord. Det eftersträvades också att 

helt åsidosätta egna tankar och värderingar i de artiklar som valdes ut, samt 

att sanningsenligt presenterat resultatet som framkom. Artiklarna som valdes 

ut har ett etiskt tillstånd från en etisk kommitté.  
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7 Resultat 

Studiens syfte var att belysa förändringar för individer som genomgått en 

gastric bypass operation. Resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar, 

varav sju är kvalitativa och en kvantitativ. Innehållet i de kvalitativa 

artiklarna baseras på analys från 88 intervjuer. Utifrån den kvantitativa 

artikeln var det 112 personer som deltog i en enkätstudie. Artiklarna 

innehåller information insamlad från Sverige, Taiwan, Norge, Danmark, 

Brasilien, Storbritannien och Kanada. Resultatet kommer att presenteras 

utifrån fyra kategorier; Förändrade kostvanor, förändrad kropp, fysiska 

aktiviteter samt emotionella upplevelse.   

 

7.1 Förändrade kostvanor 
Efter operationen varierade förändringsmönstren, för vissa hade relationen 

med maten förbättrats medan andra fortfarande uttryckte det som något svårt, 

där de uppvisade en besatthet av mat. De som hade ett bättre adaptivt 

förhållande till mat var mer framgångsrika viktminskare, jämfört med de som 

fortfarande var besatta av mat och misslyckades med sin viktminskning 

(Wood & Ogden, 2016). Operationen hade för många en stor effekt på deras 

ätbeteende, då de inte längre kände ett intresse kring maten. Vissa hade dock 

fortfarande svårt att hantera sina ätbeteende offentligt jämfört med i hemmet, 

då en uttryckte det som svårt att lämna kvar något på tallriken på en 

restaurang (Lier, Aastrom & Rørtveit, 2015). Det framkom även vara svårt 

att äta tillsammans med andra, då det fanns en fortsatt vilja till att äta, trots 

att de var mätta, när de andra runt bordet fortsatte äta (Jensen et al., 2013; 

Lin & Tsao, 2018). Detta resulterade till en sårbarhet avseende sociala 

sammanhang (Jensen et al., 2013). 

Det upplevdes som en utmaning att lära sig på nytt och det krävdes mycket 

planering och genomförande av måltiderna. Det blev en kamp från tidigare 

vanor för att reglera och prioritera rätt mängd, då de var tvungna att äta små 
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vanliga måltider (Lier et al., 2015; Liu & Irwin, 2017). Det uttrycktes vara en 

pågående process och komplicerat att lära sig äta rätt mat och på rätt sätt, då 

kroppen inte tolererade all den mat som tidigare åts. Vissa individer kände 

frustration eftersom de var hungriga men inte kunde äta mer. Andra kände 

ingen hunger alls, men tyckte de spenderade mycket tid på att planera och 

laga rätt sorts mat (Forsberg, Engström & Söderberg, 2014; Jensen et al., 

2013; Lier et al., 2015; Lin & Tsao, 2018; Liu & Irwin, 2017; Wood & 

Ogden, 2016). Ett sätt för att underlätta övergången till mindre portioner 

kunde vara att börja äta på mindre tallrikar (Liu & Irwin, 2017). Det 

förklarades vara av betydelse i vilken ordning maten intogs för att få den 

näring som kroppen behövde; den proteinrika maten först, sedan grönsaker 

och/eller frukt och sist ris eller andra kolhydrater (Lin & Tsao, 2018).  

Det var inte ovanligt för många att de hade använt emotionellt ätande för att 

trösta sig själva, för att må bättre, men efter operationen hade perioder av 

detta ätande försvunnit. Detta trots att tankar och känslor om att de inte var 

nöjda med sig själva fanns kvar och det sug efter socker för att få den 

tillfredsställelsen om att inte tänka negativt om sig själva. En del uttryckte 

det som att maten inte var en glädje för dem längre utan det kändes mer som 

en nödvändighet, de åt för de var tvungna och inte för att de själva ville 

(Wood & Ogden, 2016). Det förekom att tankar på godis, läsk och maträtter 

som de tidigare åt inte var ovanligt, detta sötsug och begäran efter andra 

maträtter upplevdes kämpigt för dem. Denna sorts mat gjorde att deras 

negativa känslor glömdes bort. Istället för att äta godis, dricka läsk och äta 

snabbmat ersattes detta med vegetabilisk mat och frukt (Moura de Oliveira et 

al., 2016).  

Det fanns de som underskattade det förväntade fysiologiska förändringarna 

och restriktionerna, då viktminskningen var kraftigare första året efter 

operationen. Hos dessa observerades ett alltför stort matintag för att de inte 

kände sig psykologiskt mätta (Lin & Tsao, 2018).  
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7.2 Förändrad kropp 
I samband med viktminskningen efter en gastric bypass operation fick en stor 

del av individerna problem med överskottshud. Den slappa huden upplevdes 

obehaglig och orsakade att en stor andel av dem kände sig oattraktiva 

(Biörserud, Olbers & Fagevik Olsén, 2009; Lier et al., 2015; Liu & Irwin, 

2017). Många medgav att de kände sig vackra med kläder på, men att de 

skämdes över sin nakna kropp. Dessa individer kände sig ofta oroliga och 

sårbara när de vistades utan kläder vilket ledde till att de valde att avstå från 

vissa nöjen som till exempel vistas i bikini och bada i havet eller i badhus. 

Denna osäkerhet kunde leda till problem i nära relationer, då intimitet var 

emotionellt laddat. Känslor av oro och sårbarhet, förknippat med sexuell 

attraktionskraft relaterat till sin hängande hud och dåliga hudton, uppkom då 

de var tvungna att avslöja sin kropp för sin partner (Biörserud et al., 2009; 

Lier et al., 2015). De fanns de som upplevde sig själva som äckliga efter 

viktminskningen eftersom att de både kunde se och känna sina ben under 

huden (Lier et al., 2015).  

Överskottshuden ledde till att flertalet individer fick någon form av 

hudproblem, då de klagade på att de lätt fick svampinfektioner i vecken 

under överskottshuden då de svettades. Detta upplevde majoriteten var ett 

stort problem eftersom det doftade illa, det blev kladdigt under hudvecken 

och det kliade, vilket gjorde det svårt för dem att bevara en god personlig 

hygien. Detta ledde till att allt flertalet övervägde att inte gå ut när det var 

varmt och stannade därför hellre inomhus (Biörserud et al., 2009; Liu & 

Irwin, 2017). Vissa kände sig fortfarande fysiskt stora trots den kraftiga 

viktminskningen och att de själva kunde se en förändring i spegeln. Det var 

svårt att förstå hur kroppen hade förändrats och många behövde vänja sig vid 

sin nya identitet med en mindre kropp och sin nya kroppsbild. För vissa 

behövdes ett psykologiskt stöd för detta (Forsberg et al., 2014; Liu & Irwin, 

2017). 
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7.3 Fysiska aktiviteter 
Många upplevde mer energi och ett bättre välmående efter en gastric bypass 

operation. Genom att all den tunga vikt var borta upplevde de lättare att röra 

sig och de kunde utföra flera nya aktiviteter de inte kunnat utföra innan 

operationen, vilket utvecklades till en förbättrad fysisk kondition. Denna 

ökade aktivitet bidrog till ännu mer viktminskning (Forsberg et al., 2014; 

Jensen et al., 2013; Liu & Irwin., 2017; Moura de Oliveira et al., 2016; Wood 

& Ogden, 2016).  

Livsstilsförändringen medförde att fler individer öppnade ögonen för en ny 

värld och kunde vara mer fysisk kapabla att utföra fler nya aktiviteter som de 

inte tidigare kunnat. Många fann ett nytt intresse som blev vardagliga 

aktiviteter, såsom paddling, långa promenader, löpning, skidåkning och 

träningspass. Vissa kände även en ökad ork att utföra andra arbeten som de 

tidigare inte klarade av, som mycket av hushållssysslorna (Forsberg et al., 

2014; Lier et al., 2015; Moura de Oliveira et al., 2016). Denna medföljande 

ökning av energi hos individerna bidrog till att de kunde vara med på flera 

sociala aktiviteter med familj och vänner. De kunde nu leka tillsammans med 

sina barn och barnbarn, jämfört med tidigare. De kunde promenera långa 

sträckor utan att få ont i kroppen och bli kraftigt ansträngda (Liu & Irwin, 

2017). Trots den ökade energin, blev många förvånade över att träning också 

var svårt i en mindre kropp och att det inte var lätt att motiveras till träning 

(Lier et al., 2015). Vissa uttryckte en oro att de inte kunde påverka sin 

viktminskning, då deras kropp kändes svag efter operationen och de kunde 

inte utföra de fysiska aktiviteterna som tidigare (Forsberg et al., 2014). 
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7.4 Emotionella upplevelser 
Viktnedgången i samband med gastric bypass operationen gjorde att flertalet 

kände en ökad självkänsla med deras “nya” kropp, deras nya motivation i 

livet. Den ökade självkänslan kunde bero på den nya livsstilen efter 

viktminskningen där många oftast kände sig mer energirika och uppgav ett 

bättre välmående än tidigare (Forsberg et al., 2014; Jensen et al., 2013; Lier 

et al., 2015; Moura de Oliveira et al., 2016). Många kände sig friskare och 

medgav att de kände att de passade bättre in i samhället, vilket gjorde att de 

kunde bevara sin värdighet och undvika stigmatisering. Enligt vissa individer 

var kroppens utseende viktigt för att kunna passa in med andra människor. På 

grund av viktnedgången fick de mer positiv uppmärksamhet av omgivningen. 

När de fick komplimanger av familj och vänner ökade deras självkänsla ännu 

mer (Forsberg et al., 2014; Lier et al., 2015; Moura de Oliveira et al., 2016). 

Däremot kunde denna ökade självkänsla leda till impulsivitet och ett minskat 

ansvar. En del av dessa individer förklarade att de slösade en massa pengar 

eller tappade kontrollen när de kunde göra och köpa saker de inte tidigare 

kunnat (Lier et al., 2015).  

De kunde bli kallade för ”fuskare” eftersom de inte lyckats gå ner i vikt på 

det vanliga sättet, som är genom hård träning och en strikt diet. Detta gjorde 

att de fick dålig självkänsla och började klandra sig själva att ha fuskat och 

inte kämpat och lidit för att ha gått ner i vikt som andra (Forsberg et al., 

2014). Andra kände en lägre självkänsla och en sämre självbild än tidigare, 

de upplevde att de hade blivit lurade till att få en bättre kropp och i 

verkligheten kändes kroppen fel och inte gjord för att vara smal (Lier et al., 

2015).  
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8 Metoddiskussion 

8.1 Urval 
Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien var skrivna på engelska, vilket 

var ett av inklusionskriterierna, då det är ett språk båda författarna behärskar. 

Att inte inkludera andra språk, såsom svenska, kunde resultera till att 

väsentliga artiklar uteblev. Författarna gjorde en testsökning med 

avgränsning av svenska, men det resulterade inte i någon artikel, därför 

valdes det bort. Ett annat inklusionskriterie var att utvalda artiklar skulle vara 

publicerade mellan 2009–2019, för att få fram så ny forskning som möjligt. 

Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, 

vetenskapligt granskade, vilket alla artiklar var och ökar därmed 

trovärdigheten i studiens resultat.    

 

8.2 Datainsamling 
Kristensson (2014) belyser vikten av att dokumentera sökningarna och därför 

gjorde författarna en noggrann sammanställning av sökförfarandet utifrån de 

valda databaserna, se bilaga 1 och 2. Författarna tog hjälp av 

universitetsbibliotekarien, i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) 

vilket utökade sökstrategin, då det gav fler relevanta träffar än tidigare. 

Sökningarna gjordes endast i de två databaserna Cinahl och Pubmed, vilket 

kan ses som en svaghet för studien. Relevanta artiklar kan ha missats, då de 

kan ha förekommit i andra databaser som därmed utelämnades. Det fanns 

många artiklar i databaserna som inte kunde läsas i fulltext utan kostnad, 

dessa valdes bort av ekonomiska skäl. Hade artiklarna beställts hem hade 

detta kunnat ge ett annat resultat eller stärkt befintligt resultat. Att göra en 

manuell sökning minskar risken att gå miste om relevant litteratur, detta 

gjordes genom att läsa igenom referenslistor som bidrog till en artikel. 

Genom användning av trunkering av vissa ord, gjorde att vi fick större träffar 
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för att inte gå miste om relevanta artiklar. Övervägande artiklar var av 

kvalitativ design, som enligt Kristensson (2014) används för att beskriva 

människors upplevelser där det går att få en djupare detaljerad förståelse för 

ett fenomen. Eftersom studiens syfte var att belysa upplevelser passade 

kvalitativa artiklar bättre än kvantitativa, som lägger vikt på statistik och 

mätningar. 

 

8.3 Kvalitetsgranskning 
För att säkerställa att utvalda artiklar höll en tillräckligt hög kvalitet för att 

ingå i studien, genomfördes en kvalitetsgranskning utifrån Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar. Samtliga artiklar granskades enskilt där vi gemensamt efteråt 

diskuterade tillsammans för att klassificera artiklarna efter den grad vi ansågs 

de har. De artiklar som valdes att inkludera i studien var sex artiklar med hög 

respektive två med medelhög kvalitet, vilket kan öka pålitligheten av studien.  

 

8.4 Analys 
Analysen inspirerades av Kristenssons (2014) integrerad analys, som innebär 

att resultatet delas in i mindre delar som sedan granskas och sammanfogas 

till en ny helhet. Författarna analyserade samtliga artiklarna enskilt, där vi 

tillsammans efteråt diskuterade likheter och skillnader i vad som 

framkommit. Enligt Kristensson (2014) kallas detta triangulering, som 

innebär att två eller flera personer tillsammans analyserar och tolkar material 

för att stärka resultatet och för att förförståelsen inte kommer i vägen. Detta 

ses som en styrka då det bidrar till olika perspektiv och minskar risken för att 

relevant resultat förbises och kan ge ett mer trovärdigt resultat. En artikel vi 

använde oss av handlade om tiden både innan och efter operationen vilket 

gjorde att endast den del som handlade om tiden efteråt användes till vår 

litteraturstudie. För att få ett trovärdigt resultat ansåg författarna det som 
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nödvändigt med ett strukturerat analysförfarande. Ett annat sätt för att öka 

trovärdigheten har författarna försökt sätta sin förförståelse och egna 

föreställningar åt sidan genom hela litteraturstudien. Övervägande del av 

artiklarna översattes utan hjälpmedel, men vid behov användes elektroniska 

ordlistor.  

 

8.5 Överförbarhet 
Kristensson (2014) förklarar att överförbarhet handlar om en 

rimlighetsbedömning som görs av läsaren. För att stärka studiens 

överförbarhet är det viktigt att kunna ge läsaren en noggrann beskrivning 

angående hur författaren har gått tillväga i studien. Vi har använt studier 

utförda i Sverige, Taiwan, Norge, Danmark, Brasilien, Storbritannien och 

Kanada vilket kan stärka överförbarheten eftersom att studierna är utförda i 

olika länder där sjukvården och de sociokulturella aspekterna kan se 

annorlunda ut. Detta gör det möjligt att studera problemet ur olika 

synvinklar, vilket kan ge en mer fullständig bild av problemet. Däremot kan 

inte resultatet helt överföras till Sverige, på grund av de kulturella 

skillnaderna mellan länderna. Men finns en medvetenhet om dessa skillnader 

kan detta underlätta överförbarheten till andra sammanhang. Författarna 

anser att resultatet kan överföras till andra kontexter, i enlighet med 

Kristensson (2014) som menar på att det är upp till läsaren att avgöra 

huruvida resultatet är överförbart till andra kontexter eller inte. Artiklarnas 

tidsspann var upp till elva år postoperativt. Detta kan ha påverkat resultatet 

då en nyopererad kan ha andra upplevelser än någon som gjorde operationen 

elva år tidigare. 
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8.6 Forskningsetiska aspekter 
En styrka för studien är att samtliga artiklar har erhållit tillstånd från en etisk 

kommitté eller har fört ett etiskt övervägande. För att göra det möjligt för 

läsaren att återskapa processens gång, beskrevs detta på ett så tydligt sätt som 

möjligt. Kristensson (2014) menar på att beskrivs tillvägagångssättet tydligt 

säkerställer det trovärdigheten för studien.  Författarna har eftersträvat att 

helt åsidosätta egna tankar och värderingar, samt att sanningsenligt redovisa 

det resultat som framkommit. Detta minskar risken för att resultatet har 

förfalskats, förvrängts eller plagierats, vilket anses som en styrka i studien.  

 

9 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur individer upplevde förändringarna efter 

en gastric bypass operation. Resultatet utformades utifrån fyra kategorier: 

Förändrade kostvanor, förändrad kropp, fysiska aktiviteter samt emotionella 

upplevelse.  

 

9.1 Förändrade kostvanor 
Resultatet visade att många hade det svårt att anpassa sig till de nya 

kostrutinerna, medan andra hade det lättare. Det framkom att många 

upplevde förändrade känslor kring hunger och mättnad, vilket styrks av 

Hillersdal, Christensen och Holm (2017) som menar att en gastric bypass 

operation oftast medför förändrade känslor kring hur individen äter samt 

hunger och mättnad. Resultatet visade att individernas förhållande till maten 

drastiskt förändrades, då de inte längre kunde äta samma mängd och sorts 

mat som tidigare. Lynch (2016) påpekar att trots de nya förhållandena till 

mat, förändras inte matvanorna utan ätproblemen finns kvar och många 

återgår till tidigare matvanor och går successivt upp i vikt igen.  
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I resultatet framkom det att viktminskningen var kraftigare första året och 

därför tog individerna inte de fysiologiska förändringarna på allvar. Lynch 

(2016) styrker att viktminskningen är kraftigare första tiden, då man 

förväntas förlora 35 % av sin kroppsvikt under det första året efter 

operationen. Groven, Råheim och Engelsrud (2015a) skriver att kirurgin inte 

alltid garanterar en långsiktig viktminskning, då det har rapporterats att 

flertalet har återfått de extra kilona tre till fem år efter operationen. Detta 

tyder på att det krävs kognitiva och beteendeförändringar för att kunna 

behålla vikten, då viktökningen är förknippat med maladaptivt ätbeteende, 

emotionellt ätande och en förlust av kontroll när man äter (Groven, Råheim 

& Engelsrud, 2015a). I resultatet framkom det även att många fortsatte att 

äta, då de inte kände sig psykologiskt mätta, när de egentligen hade en 

mättnadskänsla, vilket även styrks av en studie gjord av Colles, Dixon och 

O´Brien (2008).  

Individerna som har gått ner i vikt genom ett överviktkirurgiskt ingrepp 

genomgår transitioner, förändringar i livsstilen. Från att ha levt ett liv med 

obegränsat matintag till ett mer begränsat, blir en stor omställning. För att 

lyckas med förändringarna krävs kunskap och ett nytt beteende (Meleis, 

2010) och att bli uppmärksam på sina kostvanor utifrån ett annat perspektiv. 

Det blir en omställning när det gäller vilken mat som är tillåten att äta och 

den som bör undvikas för att bibehålla viktminskningen. Det krävs en stark 

vilja och motivation för att det ska fungera. Då kan motiverande samtal, 

tillsammans med en sjuksköterska, vara till hjälp för att stärka patientens 

motivation till förändring (Farbring & Rollnick, 2015), men det är också 

viktigt att få det, om möjligt, från sina nära och kära som befinner sig i ens 

omgivning.  
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9.2 Förändrad kropp 
Resultatet visade att det var svårt att acceptera kroppsförändringen och att 

det fortfarande fanns en känsla av att vara fysiskt stor trots att spegelbilden 

visade annat. Lynch (2016) skriver att drastiska viktförändringar kan 

förändra ens självuppfattning och kroppsbild, vilket leder till en förändring i 

identiteten och sociala interaktioner. Young och Burrows (2013) skriver 

också att många identitetskriser kan uppstå efter en kraftig viktminskning, 

vilket beror på att det finns en osäkerhet kring vilken ny sorts individ man 

har blivit. Resultatet visade att det ibland kan behövas psykologiskt stöd för 

dessa förändringar. Wright, Watson och Bell (2002) tar upp att stödjande 

samtal kan vara av betydelse för människor i en livskris. Även Dahlberg och 

Segesten (2010) styrker detta behov att få samtala, vilket kan skapa en god 

grund till ett gott liv med ökat välbefinnande.  

Resultatet visade att överskottshud var ett problem som upplevdes som en 

börda för de flesta, inte bara kosmetiskt utan även fysiologiskt, då det ofta 

ledde till upprepade svampinfektioner och andra hudproblem. Twedell 

(2007) styrker detta i sin studie där hon förklarar att majoriteten av 

individerna som genomgått en massiv viktminskning ofta får problem med 

överskottshud. Twedell (2007) menar vidare att överskottshuden leder till 

många kosmetiska problem, men även hudproblem som svampinfektioner, 

dermatitis och sår.  

Meleis (2010) förklarar att enligt transitionsteorin innebär olika transitioner i 

livet att rollförluster och identitetsförluster kan uppstå. Dessa uppkommer 

oftast till följd av drastiska förändringar i individens liv, som i detta fall en 

kraftig viktminskning. Trots att människan alltid upplever förändringar under 

livets gång kan vissa vara så omfattande att det kan bidra till försämrad hälsa 

och välmående. Resultatet visade att kraftig viktminskning kan innebära en 

förändrad identitet med ny kropp och syn på sig själv. För att underlätta 

dessa identitetskriser kan regelbundna stödjande samtal med en sjuksköterska 
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vara till hjälp. Det kan vara av betydelse att prata med någon som är 

involverad och har förståelse (Wright et al, 2002) 

 

9.3 Fysiska aktiviteter 
Resultatet visade att majoriteten av samtliga som gått ner i vikt efter deras 

gastric bypass operation kände sig mer aktiva, oftast på grund av att 

viktminskningen ledde till en förbättrad rörlighet och mindre ansträngning 

och smärta vid rörelser. Detta styrker Alvarez Carnero et al., (2017) i sin 

studie som visar att individerna klarar av att röra sig mer och blir mer fysiskt 

aktiva beroende på den mängd vikt de går ner i samband med operationen. I 

föreliggande studie beskrevs att den ökade aktiviteten bl.a. ledde till att 

många började ta långa promenader, som i sin tur ledde till ytterligare 

viktminskning och välmående. Detta styrker Tompkins, Bosch, Chenowith, 

Tiede och Swain (2008) som tar upp att de som genomfört en gastric bypass 

klarar av att promenera allt längre sträckor efter sin operation i samband med 

sin viktminskning, där den ökade promenadsträckan och orken leder till en 

ökad hälsorelaterad livskvalitet. Däremot visade resultatet i föreliggande 

studie, att en del hade problem att motivera sig själva till träning och andra 

fysiska aktiviteter. Vanligast berodde detta på att de kände sig svaga och 

trötta i samband med viktminskningen, vilket gjorde det mer krävande att 

utföra fysiska aktiviteter. Callagher (2004) förklarar i sin studie att det är 

vanligt att vissa individer upplever en “hibernation phase”. Detta kan 

förklaras som att de upplever en dvala-liknande fas de första tre till fyra 

veckorna efter operationen där de knappt orkar att utföra något då kroppen 

går in i svältläge. Fortsättningsvis menar Callagher (2004) att det är viktigt 

att komma igång med någon form av fysisk aktivitet tidigt efter operationen 

för att hålla upp energinivåerna och metabolismen.  

Ovanstående visar på att många positiva förändringar kan uppstå efter 

viktminskningen. Däremot fanns de även individer som upplevde negativa 
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förändringarna då de lätt blev trötta och ansträngda och inte hittade någon 

motivation. Meleis (2010) menar att identitets- och rollförändringar kan 

uppstå när en individ upplever en transition i sitt liv. Dessa förändringar kan 

vara positiva för individen, men även negativa. Därför anser författarna att 

motiverande samtal kan vara av betydelse för att stödja dessa individer efter 

operationen för att förebygga negativa förändringar. Behöver patienten 

stöttning kan sjuksköterskan tillsammans med individen sätta upp delmål 

utifrån individens personliga preferenser. Detta kan göras för att delmålen 

inte ska bli allt för ansträngande och svåra att uppnå. Detta kan kopplas till 

Harter (1978) Competence Motivation Theory. I teorin står det att det är 

viktigt att ha en positiv självuppfattning för en positiv förändring. Har 

individen en negativ självuppfattning och en känsla av tappad kontroll över 

sitt liv så finns risken för negativa förändringar som i dessa fall kan medföra 

att individen inte börjar aktivera sig själv efter operationen och kan därför 

behöva stöttning. 

 

9.4 Emotionella upplevelser 
I resultatet framkom det att många kände att de passade mer in i samhället 

efter viktnedgången. Groven et al (2015a) skriver att efter en gastric bypass 

operation upplever många en känsla av ett positivt liv där de känner att de 

passar in och känner en samhörighet med samhället. Många i resultatet som 

gick ner i vikt i samband med gastric bypass operationen hade en förhöjd 

självkänsla och välmående. Dymek, Ie Grange, Neven, Alverdy (2001) 

menar att majoriteten som gått ner i vikt efter en operation får en bättre 

livskvalitet, förbättrad självkänsla och minskad depression. Det framkom i 

resultatet att individer kände sig som fuskare, då de inte gick ner i vikt på en 

naturlig väg genom hård träning och diet. Groven, Galdas och Solbraekke 

(2015b) menar att det lätt kan kännas så. Det är många som är rädda för att 

just bli kallade fuskare och klassas som sämre människor i omgivningen för 
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att de inte lyckats gå ner i vikt på egen hand. Detta kunde leda till att många 

dolde operationen för sin omgivning, för att inte förlora sin status. Detta 

framkommer även i en studie av Drew (2011) som visar att individer som 

gjort en operation oftast blir stigmatiserade på grund av att operationen kan 

upplevas som en enkel genväg till viktminskning för andra. 

Individerna fick oftast en förhöjd självkänsla efter operationen, vilket kan 

fungera som motivation för att fortsätta kämpa för att behålla vikten. 

Sjuksköterskan bör vara observant på hur patienten reagerar på övergången 

efter operationen för att kunna ge stöd. Detta anser författarna i enlighet med 

Meleis (2010) som förklarar att det är viktigt att förhindra 

identitetsförändringarna som kan påverka hälsa och välmående i samband 

med förändringarna i deras livsstil. Dock kunde självkänslan även minska, då 

andra individers åsikter i omgivningen kunde påverka en på ett negativt sätt, 

då de blev kallade bl.a. fuskare. Detta kunde även påverka ens sociala status 

negativt. Stödjande samtal med en sjuksköterska kan vara av betydelse för att 

få prata om sina problem och även få stöd av någon som har förståelse 

(Wright et al, 2002).  

 

10 Slutsats 

Den här litteraturstudiens syfte var att belysa individers upplevelser av 

förändringar efter att ha genomgått en gastric bypass operation. Resultatet 

tog upp både negativa och positiva aspekter av förändringarna efter 

viktminskningen. De negativa aspekterna handlade om svårigheter med 

kostförändringarna och överskottshuden som bidrog till bland annat 

svampinfektioner, sår och försämrad personlig hygien. De positiva 

aspekterna som kunde förekomma var förhöjd självkänsla och ett ökat 

välmående, samt en ökad fysisk aktivitet och därmed ett ökat deltagande i 

sociala aktiviteter. Resultatet visade att det fortfarande fanns problem med 
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tidigare vanor gällande tankar på mat och problem med ätandet, även flera år 

efter operationen. Slutsatsen som kan dras är att det finns vissa svårigheter 

efter en gastric bypass operation, speciellt när det kommer till 

kostförändringar, även om information ges före och efter operationen. Detta 

visar att individerna kan behöva mer tydligare riktlinjer angående 

kostförändringarna och stöd från t.ex. hälso- och sjukvårdenspersonal efter 

operationen för att lyckas med en mer trygg och hälsosam viktminskning. 

 

10.1 Kliniska implikationer och förslag på framtida forskning  
Behov för vidare forskning inom ämnet finns eftersom övervikt och fetma 

ökar och allt fler väljer en gastric bypass operation. Det blir vanligare att 

allmänsjuksköterskor möter dessa patienter i det dagliga arbetet. För att 

sjuksköterskorna ska ha en förståelse kring patientens livssituation och 

svårigheter som kan upplevas efter operationen krävs en ökad kunskap kring 

ämnet. Detta är av betydelse för att kunna ge patienterna ansenlig 

information kring de förändringar som sker inom kost och motion för att 

kunna bevara viktminskningen genom hela livet. Förslag till framtida 

forskning vore att studera individer, som gjort en gastric bypass operation, i 

Sverige och deras upplevelser. Det kan även tänkas vara intressant att göra 

studier och jämföra hur individerna mår innan respektive efter gastric bypass 

operationen med för att se om operationen leder till ett ökat psykiskt 

välbefinnande och inte enbart fysiskt. Det skulle även vara intressant att göra 

en studie där sjuksköterskans upplevelser av att ge dessa patienter stöd ligger 

i fokus.  
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fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 [MH] Gastric bypass 

 

 2244     

S2 Experience* 

 
 348 597     

S3 S1 AND S2 Peer reviewed  

Published 

date: 2009-

2019 

128 10 5 3 2 

S4 [MH] Bariatric surgery  

 
 4610     

S5 Gastroenterology 

 

 6200     

S6 S1 OR S4 OR S5 

 

 12 666     

S7 [MH] Life style changes 

 

 9612     

S8 Experience* 

 
 348 597     

S9 Activities of daily living 

 
 34 917     

S10 Weight loss 

 
 30 888     

S11 Dietary change* 

 
 3055     

S12 S7 OR S8 OR S9 OR S10 

OR S11 

 

 418 407     

S13 [MH] Postoperative period 

 
 10 950     

S14 Patient*   

 

1 677 534     

S15 S6 AND S12 AND S13 

AND S14  

Peer reviewed  

Published 

date: 2009-

2019 

 

87 16 6 2 2 



 

 

S16 

 

S1 OR S4   4746     

S17 [MH] Life Experiences 

 

 20 305     

S18  Adapt* 

 
 95 440     

S19 S8 OR S17 OR S18 

 
 427 805     

S20  

 

Patient perspective 

 
 9892     

S21 

 

S14 OR S20  

 
 1 678 067     

S22 S16 AND S19 AND S21 
 

 

 342     

S23 

 

S16 AND S19 AND S21 Peer reviewed  

Published date 

2009-2019 

 

264 35 9 5 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Sökmatris – Pubmed – 2019-03-18 

MeSH = Major Subject Heading                    * = Trunkering 

Nr Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

 

#1 Bariatric surgery 

[MeSH] 

 

 22 795     

#2 Gastric bypass 

[MeSH] 

 

 8320     

#3 Gastroenterology 

 

 219 437     

#4 #1 OR #2 OR #3  

 

 241 346     

#5 Life style [MeSH] 

 

 85 449     

#6 Experience* 

 

 977 653     

#7 Activities of daily 

living 

 

 108 356     

#8 Weight loss 

 

 133 095     

#9 Dietary change* 

 

 3824     

#10 #5 OR #6 OR #7 

OR #8 OR # 9 

 

 1 267 932     

#11 Postoperative 

period [MeSH] 

 

 51 224     

#12 #4 AND #10 

AND #11 

 

Published in the 

last 10 years 

509 50 4 0 0 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Artikelmatris 

Nr. Författare, År, Land Tidskrift, Titel Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

1 Lier, Haldis Økland; 

Aastrom, Sture; och 

Rørtveit, Kristine. 

(2015).  

 

Norge. 

Journal of Clinical Nursing. 

 

Patients’ daily life 

experiences five years after 

gastric bypass surgery - a 

qualitative study. 

The objective was to 

explore and describe 

patients’ daily life 

experiences five years 

after gastric bypass 

surgery. 

Kvalitativ design. Personliga och 

halvstrukturerade intervjuer.  

Tio patienter, sju kvinnor och tre män 

mellan åldrarna 33–57 år. Från en 

femårig uppföljningsstudie.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Tre teman:  

-Relational aspects related to weight loss. 

-The new body. 

-Changes in self-esteem. 

Hög 

2 Forsberg, Angelica; 

Engström, Åsa; och 

Söderberg, Siv (2014). 

 

Sverige. 

Intensive & Critical Care 

Nursing.  

 

From reaching the end of the 

road to a new lighter life - 

People’s experiences of 

undergoing gastric bypass 

surgery. 

The aim of this 

retrospective study was 

to describe people’s 

experiences of 

undergoing gastric 

bypass surgery. 

Kvalitativ design.  

Tio patienter, åtta kvinnor och två 

män åldrarna mellan 30–53 år, ställde 

upp på intervjuer efter en 

postoperativ uppföljning en månad 

efter operation.  

Personliga intervjuer.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Fem teman:  

-Feeling inferior with the body as an obstacle. 

-Waiting for surgery. 

-Waking up and feeling both vulnerable and 

safe. 

-Getting started and preparing to go home. 

-Coming home with expectations about a 

changed body. 

Hög 

3 Lin, Hsiu-Chin; och 

Tsao, Lee-Ing (2018). 

 

Taiwan. 

Journal of Clinical Nursing. 

 

Living with my small 

stomach: The experiences of 

post‐bariatric surgery 

patients within 1 year after 

discharge. 

 

To explore how 

patients adapt to their 

changed body and life 

within the first year of 

receiving bariatric 

surgery. 

Grounded Theory. 

 

17 patienter som genomgått operation 

ställde upp på intervjuer. Elva 

kvinnor och sex män mellan åldrarna 

20–46 år.  

Personliga intervjuer.  

Dataanalys processen gjordes 

samtidigt som datainsamlingen. 

Nio subteman: 

-Living with my small stomach. 

-Being forced to change meal habits. 

-Bad feelings due to unsatisfied eating desires. 

-Choosing food for quality rather than quantity. 

-Persisting and confronting. 

-Getting support from family members. 

-Health becoming worse due to loss of albumin. 

-Suffering from bad health. 

-Emotional disturbances. 

Hög 



 

 

Nr. Författare, År, Land Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Moura de Oliveira, 

Deíse; Barbosa Merighi, 

Miriam Aparecida; 

Kortchmar, Estela; 

Augusta Braga, Vanessa; 

Henrique da Silva, 

Marcelo; Pinto de Jesus, 

Maria Cristina (2016). 

 

Brasilien. 

Online Brazilian Journal of 

Nursing. 

 

Experience of women in the 

postoperative period of 

bariatric surgery: a 

phenomenological study. 

 

To understand the 

experience of women 

in the postoperative 

period of bariatric 

surgery. 

Kvalitativ design. 

 

Åtta kvinnor (<30 dagar 

postoperativ) ställde upp på 

intervjuer. Åldrarna mellan 23–53 år.  

Personliga intervjuer. 

 

Deskriptiv analys. 

Två teman: 

-Rescue of daily activities. 

-Challenges. 

Medel 

5 Wood, Kerry V; och 

Ogden, Jane (2016). 

 

Storbritannien. 

 

Journal of Health 

Psychology. 

 

Patients’ long-term 

experiences following 

obesity surgery with a focus 

on eating behaviour: A 

qualitative study. 

Aimed to explore 

patients’ experiences 

following surgery in 

the longer term, after 8 

or more years, with a 

focus on eating 

behaviour. 

 

Kvalitativ design. 

 

10 patienter blev rekryterade online 

från en patientsupport grupp.  

Djupgående intervjuer. Nio kvinnor 

och en man mellan 31–61 år.  

 

Interpretative phenomenological 

analysis. 

Tre teman:  

-Eating behaviours.  

-Relationship with food.  

-Quality of Life. 

Hög 

6 Jensen, Janet F; Petersen, 

Mette H; Larsen, Tine B; 

Jørgensen, Dorthe G; 

Grønbæk, Helle N; och 

Midtgaard, Julie (2013). 

 

Danmark.  

Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Young adult women’s 

experiences of body image 

after bariatric surgery: a 

descriptive 

phenomenological study. 

To understand the lived 

experience of body 

image in young women 

after obesity surgery. 

 

Kvalitativ design. 

Ändamålsenligt urval av fem unga 

kvinnor som genomgått gastric 

bypass. Åldrarna 20–25 år.  

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer. 

Systematic Text Condensation 

Tre teman: 

-Solution to an unbearable problem. 

-Learning new boundaries. 

-Hopes of normalization. 

 

Hög 



 

 

 

Nr. Författare, År, Land Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Liu, Rebecca. H; och 

Irwin, Jennifer. D 

(2017). 

 

Kanada. 

Quality of Life Research. 

 

Understanding the post-

surgical bariatric 

experiences of patients two 

or more years after surgery 

The purpose of the 

study was to gain an 

understanding of the 

physical, 

psychological, social, 

and clinic-related 

experiences of 

individuals who have 

undergone bariatric 

surgery at least two 

years prior. 

Kvalitativ design.  

 

28 patienter som genomgått en 

bariatrisk operation blev inbjudna till 

intervju. 21 kvinnor och sju män, 

mellan 37 – 61 år.  

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Transkriberad verbatim och induktiv 

innehållsanalys. 

Fyra teman: 

-Physical changes and challenges. 

-Psychological experiences, 

-Social functioning and support. 

-Clinic-related experiences and reflections. 

Hög 

8 Biörserud, Christina; 

Olbers, Torsten; och 

Fagevik Olsén, Monika 

(2009). 

 

Sverige. 

 

Obesity Surgery. 

 

Patients’ Experience of 

Surplus Skin After 

Laparoscopic Gastric Bypass 

The aim of this study 

was to examine 

whether and where 

patients develop 

surplus skin after 

laparoscopic gastric 

bypass and if there is 

any relation between 

surplus skin and the 

patient’s sex, age, 

weight loss, or activity 

level. 

Kvantitativ design. Enkätstudie. 

Ändamålsenligt urval av alla 

patienter som genomgått en gastric 

bypass operation på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset mellan år 

2002–2004. 

112 (76%) patienter deltog i studien. 

77 kvinnor och 35 män, mellan 33–

57 år.  

 

Statistisk analys med hjälp av SPSS 

ver. 15. 

Upplevelser av överskottshud efter en gastric 

bypass operation: 

- Majoriteten upplever problem med 

överskottshud efter en gastric bypass operation. 

- Överskottshuden kunde medföra besvär såsom 

svampinfektioner, eksem och sår. 

- Överskottshuden kunde medföra att individer 

skämdes över sin kropp och undvek därför 

aktiviteter där de visade kroppen bar. 

Medel 

  


