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Abstract 

The purpose of this study was to describe how people who have undergone gastric bypass 

surgery experience their quality of life. The study was conducted as a qualitative interview 

study. Semi-structured interviews conducted with six informants. Data were analyzed using 

qualitative content analysis and four categories emerged from the result; Being physically 

active, To feel good and feel joy, To experience changes in the body and To get changed 

eating habits. The main results showed that the respondents experienced an increase in 

physical capacity to both everyday activities and exercise, that they felt more alert and 

happier. Furthermore, the informants described that they experienced a new joy of life with 

increased well-being and energy. The category to experience changes in the body highlighted 

that the informants experienced a delayed body image, but that after a certain time they felt 

more satisfied with their body, even if it came with consequences, such as lax skin. In the last 

category to get changed eating habits, the results showed that the respondents had changed 

eating habits. They described that they ate less, were fuller quickly and ate more regularly 

than before. However they experienced that eating regularly meals was difficult to maintain 

some times. By gaining a deeper understanding of how individuals perceive their quality of 

life after gastric bypass surgery nurses can better respond to these people and to mediate the 

knowledge on to both healthcare professionals and patients. 

 

Keyword: Quality of life, Gastric bypass, Bariatric surgery, Obesity, Qualitative content 

analysis  



Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som genomgått en gastric bypass operation 

upplever sin livskvalitet. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med sex informanter. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys och fyra kategorier växte fram ur resultatet; Att vara fysiskt aktiv, Att må bra 

och känna glädje, Att förändras i kroppen samt Att få förändrade matvanor. Huvudresultatet 

visade att informanterna upplevde en ökad fysisk kapacitet till både vardagliga aktiviteter och 

motion, att de kände sig piggare och gladare. Vidare beskrev informanterna att de upplevde en 

ny livsglädje med ökat välbefinnande och energi. Att förändras i kroppen belyste att 

informanterna upplevde en fördröjd kroppsuppfattning, men att de efter en viss tid kände sig 

mer tillfredsställd med sin kropp, även om det kom nackdelar med det hela, som till exempel 

slappt och överflödigt skinn. I den sista kategorin Att få förändrade matvanor visade resultatet 

att informanterna fått förändrad matvanor. De beskrev att de åt mindre, blev mättare fort samt 

åt mer regelbundet än innan. Dock upplevdes de regelbundna måltiderna svåra att hålla 

ibland. Genom att få en djupare förståelse av hur enskilda personer upplever sin livskvalitet 

efter en gastric bypass operation kan sjuksköterskor bättre bemöta dessa personer samt sprida 

kunskapen vidare till både sjukvårdspersonal och patienter. 

 

Nyckelord: Livskvalitet, Gastric bypass, Magsäckskirurgi, Fetma, Kvalitativ innehålls analys 
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1. Introduktion  

1.2 Bakgrund 

Övervikt och fetma är ett växande globalt hälsoproblem. År 2008 beräknades cirka 1.5 

miljarder vuxna vara överviktiga, varav cirka 500 miljoner beräknades som feta i världen (1). 

I Sverige var år 2009 cirka en tredjedel av kvinnorna och hälften av männen överviktiga eller 

feta (2, 3). Det var i början av 1990-talet som ökningen tog fart, men i Sverige kan dock en 

avtagande trend ses under de senaste åren (2, 4). 

För att definiera övervikt och fetma används ett mått BMI (Body Mass Index), som innebär 

att vikten divideras med längden i kvadrat. Ett BMI mellan 25-30 innebär övervikt, BMI över 

30 innebär fetma och BMI över 40 betecknas sjuklig fetma (1, 2, 5).  Man kan också räkna ut 

bukfetma, som är en form av fetma, där fettet lägger sig runt organen i bukhålan och runt 

tarmarna. För att identifiera bukfetma mäts midjemåttet mellan nedersta revbenet och över 

höftkammen. Ett midjemått över 102 cm för män och 88 cm för kvinnor räknas som bukfetma 

(2). 

Den grundläggande orsaken till övervikt och fetma är ett ökat intag av energi i förhållande till 

den energi som förbrukas. Detta hänger starkt samman med dagens livsstil som många gånger 

innebär brist på fysisk aktivitet i kombination med stort utbud av mat och sötsaker (1, 2, 3). 

Även ärftliga och beteendemässiga faktorer spelar in då vissa personer har lättare att lägga på 

sig fett än andra (1, 3, 6). Den stress som många människor dagligen utsätts för medverkar 

också till övervikt (2). Det har även visat sig att övervikt och fetma förekommer mer frekvent 

hos lågutbildade som har sämre socioekonomiska förhållanden (2, 3). 

1.3 Risker och följder av övervikt och fetma 

Övervikt i sig behöver inte nödvändigtvis innebära några hälsoproblem men hos personer med 

fetma föreligger dock ökad risk att drabbas av olika följdsjukdomar som till exempel hjärt- 

och kärlsjukdom, cancer (7, 8) och en för tidig död (7, 8, 9). Speciellt vid bukfetma är risken 

ökad att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, sömnapné, ledbesvär, 

gallbesvär och vissa cancersjukdomar (3). 

Det finns också samband mellan övervikt, fetma och livskvalitet. Det finns ett starkt samband 

mellan försämrad livskvalitet, högt blodtryck och diabetes(10). Flera studier (11, 12, 13) har 

visat att överviktiga och personer med fetma i jämförelse med normalviktiga personer skattar 
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sin hälsorelaterade livskvalitet sämre både psykiskt och fysiskt. En studie (14) har gjorts där 

man intervjuat kvinnor som lider av övervikt och fetma om deras erfarenheter av att vara 

patienter i sjukvården. Resultatet från studien visade att kvinnorna upplever det svårt att passa 

in i dagens sjukhusideal. Fyra teman identifierades och dessa var: Svårigheter att passa in, att 

inte känna sig helt mänsklig, känna sig bortsedda och vägra att ge upp. Det första temat 

beskrev att kvinnorna upplevde svårigheter att få plats i små undersökningsrum, svårigheter 

att komma i blodtrycksmanchetter och en känsla av att hela tiden bli uttittad av andra 

patienter. Det andra temat beskrev hur kvinnorna kände sig sårbara och stigmatiserade på 

grund av sin övervikt och att de inte såg ut som idealet. Det tredje temat belyste hur kvinnorna 

gång på gång kämpat med olika bantningsmetoder men ändå hade en tro på framtiden att de 

någon gång skulle lyckas. Sista temat beskrev hur kvinnorna upplevde att 

sjukvårdspersonalen bara såg övervikten och att de inte trodde på kvinnornas upplevelse av 

somatiska besvär (14). 

I en studie (15) har man låtit normalviktiga testpersoner utsättas för provocerande ökat 

energiintag av mat samt minskad fysisk aktivitet under fyra veckor, för att sedan intervjua 

personerna om deras upplevelse av att vara överviktiga. Resultatet visade att personerna 

upplevde en brist på energi, trötthet, sämre självkänsla och en försämrad fysisk kapacitet 

vilket visade sig som bland annat svårigheter att gå kortare promenader, böja sig för att knyta 

skorna samt en upplevelse av andfåddhet. 

Övervikt och fetma leder också till ekonomiska konsekvenser. I en studie (16) jämfördes 

vårdkostnader för äldre överviktiga patienter med äldre normalviktiga patienter och resultatet 

visade på högre vårdkostnader hos de överviktiga. Även en annan studie (17) har visat att 

sjukvårdskostnaden ökar på grund av sjukdomar relaterade till övervikt, då personer med 

överviktsrelaterade sjukdomar vårdas längre tid på sjukhus. Skulle fetmaepidemin fortsätta i 

samma takt som den gjort de senaste tre decennierna kommer sjukvårdskostnaden mer än 

dubblas varje decennium (18). 

De ekonomiska konsekvenserna inkluderar även den ökade sjukfrånvaron hos överviktiga. I 

flera studier som gjorts (19, 20, 21) har det visat sig vara vanligare med både kort och lång 

sjukfrånvaro hos personer med övervikt och fetma. En av studierna (19) visade att 

anledningarna till detta är att vissa sjukdomar som artros och hjärt- och kärlsjukdom är 

vanligare vid fetma. Samma studie visade också att fysisk funktionsnedsättning och sämre 

självuppskattad hälsa påverkade den högre sjukfrånvaron (19). 
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1.4 Viktminskning 

Grunden för att minska i vikt och därmed reducera riskerna för olika följdsjukdomar hos både 

vuxna och barn är en övergång till mindre energirik kost med begränsat fettinnehåll (3).  

Kostrådgivning i kombination med rekommendationer om regelbunden motion ges ofta då 

detta leder till ökad energiförbrukning. I vissa fall kan även läkemedelsbehandling hos vuxna 

personer förekomma som minskar upptaget av fett i tarmen. För att personen skall lyckas 

behålla sin viktnedgång krävs det både en stark vilja och engagemang. I det stora hela handlar 

det om en beteendeförändring (3). Ett stort problem är dock att fetma efter en viktnedgång 

ofta återkommer hos många personer. För personer med svår fetma kan en 

viktminskningsoperation med magsäckskirurgi vara ett alternativ då dessa operationer har 

visat sig ha en betydande och bestående viktnedgång (3, 22, 23). Bland annat visar resultatet 

från en studie (22) som är den största prospektiva studie som gjorts, där man jämfört kirurgisk 

behandling med icke kirurgisk behandling av övervikt, att de konventionellt behandlade gick 

upp i vikt medan de opererade på lång sikt hade en betydande viktnedgång. 

1.5 Gastric bypass operation och indikationer  

Det finns olika metoder för magsäckskirurgi varav gastric bypass är vanligast i Sverige (24). 

Gastric bypass innebär att en del av magsäcken delas av till en liten ficka. Till denna ficka 

kopplas en del av tunntarmen och det resulterar i att maten istället för att samlas i magsäcken 

kommer direkt till tunntarmen. Detta leder till att personen känner mättnad mycket tidigare än 

innan operationen och mättnadskänslan blir även kraftigare. Det bidrar i sin tur till ett mindre 

matintag och därmed minskning av vikt. Resterande del av magsäcken finns kvar och 

fortsätter att producera magsaft som tillsammans med galla och bukspott når maten längre ner 

i tunntarmen än normalt (24). Eventuella komplikationer som operationen kan innebära är 

bland annat läckage vid omkopplingen mellan tunntarm och ventrikeln, blödning, och ileus 

(tarmvred). Vissa personer råkar ut för så kallad dumping som innebär att dessa upplever 

symtom som illamående, yrsel, hjärtklappning, mag-tarmsymtom och trötthet i samband med 

för snabbt intag av kolhydrater (25). 

De internationella kraven för att en patient ska komma i fråga för viktminskningskirurgi är att 

han eller hon ska har gjort allvarliga försök att gå ner i vikt med andra konservativa metoder. 

Andra internationella indikationer är att personen har ett BMI över 40 eller ett BMI över 35 

med samtidig fetmarelaterad följdsjukdom (25). I ett internationellt perspektiv har Sverige en 

lång tradition av viktminskningskirurgi. År 2008 beräknades antal magsäcksoperationer vara 
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cirka 2500-3000 stycken. Flera kvantitativa studier (26, 27, 28) har visat att viktnedgången 

som följer efter en gastric bypassoperation ökar livskvaliteten avsevärt. 

1.6 Definition av livskvalitet 

Världshälsoorganisationens definition av livskvalitet lyder: ”Ett tillstånd av totalt fysiskt, 

mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom” (29). Enligt Siri 

Naess (30) definieras livskvalitet som psykiskt välbefinnande och omfattar en subjektiv 

upplevelse av den egna livssituationen. Med detta menar hon att både känslor och 

bedömningar av upplevelser ligger till grund för hur personen uppfattar sin livskvalitet. 

Livskvalitet kopplas till personens inre upplevelser och inte till det denne har i sin omgivning, 

men omgivningen kan indirekt bidra till personens upplevelse av livskvalitet. Det är 

personens egenskaper som i större utsträckning påverkar upplevelsen av livskvaliteten. Siri 

Naess menar att en hög livskvalitet uppfyller fyra områden: att vara aktiv, känna samhörighet, 

ha självkänsla samt ha en grundstämning av glädje.  Att vara aktiv innebär att man har energi 

och lust till att göra saker man vill göra och att man har kontroll över sina egna handlingar 

samt känner sig självförverkligad. Att känna samhörighet betyder att man har en nära och 

ömsesidigt relation till minst en person som man känner trygghet till. Det är kvaliteten i 

förhållandet som är av betydelse . Naess betonar också värdet av att känna tillhörighet i en 

grupp.  Med att ha självkänsla menar Naess att man känner tilltro till sin egen förmåga, 

känner självsäkerhet och att man duger och kan leva efter sina egna normer. Att ha en 

grundstämning av glädje innebär att man känner trygghet, harmoni, välmående och är fri från 

oro och bekymmer. Det är viktigt att här vara öppen och mottaglig och inte isolera sig från 

yttre världen. Alla dessa fyra områden är väsentliga för att livet skall få en grundstämning av 

glädje (30). 

1.7 Problemformulering 

Vi lever i ett samhälle där fler och fler personer blir överviktiga. Övervikt och fetma leder till 

ökade hälsorisker och problem vilket i sin tur ger ökade samhällskostnader. De flesta personer 

är medvetna om konsekvenserna av att leva med övervikt och fetma och därför förekommer 

ofta negativa attityder mot överviktiga personer. I två studier (31, 32) visade det sig att 

sjuksköterskor generellt hade en sämre attityd mot överviktiga patienter. Bland annat hade 

flera sjuksköterskor uppfattningen av att överviktiga patienter var lata, oattraktiva, gillade mat 

och hade en benägenhet att äta mer än nödvändigt. Dessa attityder anser författarna kan 

påverka omvårdnaden av överviktiga och feta patienter. Många överviktiga har en önskan att 
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minska i vikt och har provat flertalet olika bantningsmetoder men det krävs en 

beteendeförändring som kan vara svår att uppnå. Därför tror författarna att ett stort antal 

överviktiga och feta personer ser gastric bypass som en sista utväg. Då flera kvantitativa 

studier (26, 27, 28) har visat en ökad livskvalitet efter en gastric bypassoperation vill 

författarna till föreliggande studie ta reda på vilket sätt livskvaliteten förbättras.  Inom 

forskningen finns det få kvalitativa studier som beskriver patienters upplevelse av livskvalitet 

efter en sådan operation.  Därför finner författarna det intressant att ta reda på hur personer 

som genomgått en gastric bypassoperation upplever sin livskvalitet. 

1.8 Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer som genomgått en gastric 

bypassoperation upplever sin livskvalitet. 

1.9 Frågeställning 

Hur upplever personer som genomgått en gastric bypassoperation sin livskvalitet? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats (33). 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studien utfördes på en undersökningsgrupp baserad på ett bekvämlighetsval (33) vilket 

innebär att personer som finns tillgängliga och själv anmäler sitt intresse får vara med i 

studien. Personer som genomgått en gastric bypassoperation och som uppfyllde 

inklussionskriterierna tillfrågades om att delta i studien. Inklussionskriterier var att de skulle 

ha genomgått en gastric bypassoperation inom ett landsting i Mellansverige eller en annan del 

av landet, där de använder sig av samma operationsmetod. Inklussionskriterier var också att 

det skulle ha gått minst ett år sedan operationen gjordes. Exklussionskriterier var att det inte 

fick ha gått kortare tid än ett år från operationen, eftersom man då fortfarande är i 

återhämtningsfasen och lär sig leva under nya omständigheter. 

Undersökningsgruppen bestod av sex informanter, fem kvinnor och en man, i åldrarna 27-47 

år. Fem av informanterna ingick i en stödgrupp via forum på internet och möttes regelbundet 

och utbytte tankar och erfarenheter. 

Författarna avsåg att rekrytera sex till åtta personer. Två personer uteblev från de planerade 

intervjuerna på grund av sjukdom och glömska. Författarna hade då redan intervjuat fem 

personer inklusive en pilotintervju, vilket var antalet författarna avsett att intervjua och därför 

ansåg författarna att bortfallen inte behövde ersättas. Samtliga informanter hade länge kämpat 

mot sin övervikt och testat flertalet bantningsmetoder med varierande resultat. Det 

informanterna hade gemensamt var att de efter varje lyckad viktnedgång kort därefter gick 

upp alla kilon igen och oftast några kilon till.  För två informanter var orsaken till ytterligare 

viktuppgång olycksfallsskador. En informant gick upp många kilon under sin första graviditet 

och fick i samband med denna graviditetsdiabetes. Vilken efteråt övergick till diabetes typ 2, 

då hon inte lyckades gå ned graviditetskilona. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

I föreliggande studie har intervjuer gjorts för att beskriva hur personer som genomgått en 

gastric bypassoperation upplever sin livskvalitet.  
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När intervju som datainsamlingsmetod används ges möjlighet för intervjuare och deltagare att 

mötas och ett fritt samtal förs utifrån frågeguiden för att besvara studiens frågeställningar 

(33). Författarna valde att utföra semistrukturerad intervjumetod därför att författarna anser att 

det är ett bra sätt att fånga personliga upplevelser av livskvalitet. Enligt Polit & Beck (33) 

erbjuder denna intervjumetod en flexibilitet av informationssamlingen. Forskaren har några 

större frågor som inte behöver ställas i ordningsföljd utan är en mall för det forskaren vill ha 

besvarat, och det är informantens berättelse som styr intervjun. Författarnas frågeguide (se 

bilaga 1) bestod av ett antal öppna frågor som omfattade områdena fysiskt-, psykiskt- och 

socialt hälsotillstånd samt bakgrundsvariabler. Informanterna fick även svara på frågor om 

hur de upplevde sina matvanor, förväntningar efter operationen och om de upplevt något 

särskilt positivt respektive negativt med att ha genomgått operationen. Bakgrundsvariablerna 

beskrev informanternas ålder, kön, operationssår och orsak till operation. Varje intervju 

avslutades med att författarna frågade informanterna om det var något de ville tillägga. En 

sådan fråga kan enligt Polit & Beck (33) bidra till att ytterligare viktig information kommer 

fram. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Då författarna hade svårigheter att få tag i informanter kontaktades enhetschefen vid en 

kirurgavdelning (där gastric bypass operationer genomförs) i ett landsting i Mellansverige. 

Via enhetschefen kom författarna i kontakt med en person som själv genomgått en gastric 

bypass operation och sedan startat en intresseförening för opererade. Efter telefonkontakt med 

föreningsansvarige bjöds författarna in till ett personligt möte. Vid mötet informerades om 

studiens syfte och planerat tillvägagångssätt. Föreningsansvarige var mycket positiv till 

studien och erbjöd sig att förmedla kontakten med informanterna. 

Föreningsansvarige skickade ut en förfrågan till alla gruppmedlemmar, varav 11 personer 

visade sitt intresse och deras e-postadresser vidarebefordrades till författarna. Därefter 

skickade författarna ut informationsbrev (se bilaga 2) till de tio första personerna i listan. 

Brevet förklarade syftet med studien, vilka som var ansvariga för genomförandet av studien, 

deras e-postadresser och telefonnummer så att informanterna kunde lämna besked om sitt 

deltagande. I brevet informerades det även om att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring. 

Författarna fick först svar av tre informanter som författarna bokade in tid och plats för 

intervju med. Därefter skickade författarna påminnelse e-post till en informant samt ringde till 
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tre stycken som lämnat sina telefonnummer. Författarna fick då ytterligare fyra informanter 

inbokade för intervjuer. Två av dessa intervjuer ställdes in på grund av informanternas 

sjukdom i det ena fallet och glömska i det andra fallet.  

Den första intervjun var en pilotintervju för att försäkra sig om att intervjuguiden var relevant 

till studiens syfte samt att frågorna var lätta att förstå. Denna informant valdes ut via snowball 

sampling (33), som innebär att författarna har fått tag i informanten genom en annan person. 

Att författarna valde snowball sampling till pilotintervjun berodde på tillgänglighet och 

tidsbrist då denne bodde på samma ort som författarna. Denna intervju utfördes i 

informantens hem och efter intervjun tillkom endast en fråga som handlade om förväntningar 

efter operationen. Författarna valde då att ta med pilotintervjun i studien då informanten 

svarade även på denna fråga. Resterande intervjuer utfördes på annan ort, i 

kommunbibliotekets studierum. Varje intervju som utfördes under januari och februari 2011 

tog mellan 15 – 30 minuter och spelades in på mp3-spelare som författarna lånat från ett 

studiecentrum. Författarna turades om att varannan gång intervjua respektive sköta mp3-

spelaren samt observera och föra stödanteckningar. Varje intervju transkriberades sedan 

ordagrant av författarna tillsammans. Intervjuerna avidentifierades genom att författarna gav 

varje intervju en siffra från 1-6. Allt material förvarades oåtkomligt för utomstående. 

2.5 Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys 

enligt beskrivning av Graneheim och Lundman (34). Författarna skrev ut alla intervjuer på A4 

papper och läste sedan igenom dessa på varsitt håll. Texten(analysenheten) lästes igenom flera 

gånger för att författarna skulle få en känsla av helheten (34). Därefter valde författarna på 

varsitt håll ut meningar och fraser som innehöll relevant information, utifrån studiens syfte 

och frågeställning, så kallade meningsbärande enheter. Författarna jämförde sedan de utvalda 

meningsenheterna sinsemellan som visade sig stämma väl överens. De få meningsenheter som 

skilde sig åt diskuterades sedan, mellan författarna, utifrån studiens syfte. Varje intervjutext 

färglades med varsin färg för att kunna skilja dessa åt under analysprocessen. Därefter gjordes 

ett enskilt analysschema för varje intervju. Författarna färgmarkerade meningsenheterna 

utifrån frågeområdena i intervjuguiden, detta för att senare i analysprocessen lättare kunna gå 

tillbaka och hitta meningsenheterna i intervjutexten. Meningsenheterna kondenserades 

därefter, vilket innebar att de kortades ned och onödiga ord tvättades bort men samtidigt 

behölls kärnan i texten. Kondenseringen abstraherades sedan till en kod som kort beskrev den 

meningsbärande enheten. Då alla intervjutexter genomgått samma procedur lades samtliga 
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analysscheman ihop till ett gemensamt. Författarna bortsåg från de tidigare färgmarkeringarna 

och placerade meningsenheter som innehöll samma information under varandra i 

gemensamma kolumner. Därefter kondenserades och kodades de gemensamma 

meningsenheterna och abstraherades till underkategorier och kategorier som återspeglade 

buskapet från intervjuerna. Under analysprocessen har författarna gått tillbaka och läst i 

intervjutexterna flertalet gånger för att få svar på tveksamheter om budskapet och för att få en 

helhetsupplevelse av intervjuerna. Koder, underkategorier och kategorier har omformulerats 

vid ett flertal tillfällen. Medbedömning har skett mellan författarna och handledaren under 

hela analysprocessen samt med kurskamrater och utomstående examinator vid ett 

seminarietillfälle. Genom att använda sig av medbedömare i analysprocessen samt använda 

citat i resultatredovisningen kan studiens trovärdighet öka (34).  

Figur 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Det är en väldigt stor skillnad 

mot för hur det var innan, man 

orkar mycket mer… Men nu så 

reser jag mig glatt upp och går 

och hämtar (påtår)och jag leker 

med barn… och gör allt möjligt. 

Så det är en otrolig skillnad måste 

jag säga. Man blir inte lika flåsig 

och trött lika fort… Sånt som jag 

inte kunde göra förut, som jag 

tycker är… alltså vardagslyx… 

som… att man orkar gå ut och 

gå… Ja alltså idag har jag ju ett 

normalt liv som jag upplevt att 

alla andra har, att vi åker ut och 

åker skidor och vi åker pulka” 

Det är stor skillnad 

mot för innan, man 

orkar mycket mer, 

man blir inte lika 

flåsig lika fort. Jag 

tycker det är 

vardagslyx att orka 

gå ut och gå, resa 

sig, leka med 

barnen, åka skidor 

och pulka. 

Orkar 

och kan 

röra sig 

mycket 

mer 

 

Att få 

förbättrad 

ork, 

rörlighet 

och fysik 

Att vara 

fysiskt 

aktiv 

”Man har ett helt annat sätt att 

leva man är piggare och allertare 

liksom blir helt annan liksom 

person med familjen och så… Det 

jag kan säga, det är ju att jag har 

fått en helt annan livsglädje jag är 

mycket piggare på att vilja göra 

saker… Förut så orkade jag inte 

liksom. Jag känner mig så himla 

glad och pigg och energisk… Jag 

orkar så mycket, jag känner mig 

jätte nöjd med livet... Alltså man 

Jag mår så bra och 

kan röra mig, 

känner mig glad, 

pigg och energisk. 

Har fått en annan 

livsglädje, ett annat 

sätt att leva, är en 

annan person 

tillsammans med 

familjen. Jag 

känner mig 

Livsglä

dje och 

ett nytt 

sätt att 

leva. 

Att uppleva 

ett nytt liv 

med glädje 

och energi  

Att må 

bra och 

känna 

livsglädje 
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har ju fått ett helt nytt liv… Jag 

mår så JÄKLA bra, att jag känner 

att jag är glad, att jag mår bra och 

att jag kan röra mig” 

jättenöjd med livet, 

”Så kroppsuppfattningen tycker 

jag är… näe… den halkar liksom 

efter, det tar sin tid för huvudet att 

hänga så att jag… Det tog ganska 

lång tid innan alltså man mentalt 

kom ikapp det tog lång tid, 

kanske två år eller ett och ett 

halvt år innan jag i alla fall ens 

kunde tänka tanken att jag 

faktiskt inte jag var jätte tjock 

längre… det är ju nånting som 

varit jätte häftigt och svårt. 

Framför allt jätte svårt... Utan det 

är ju så mycket mer som följer 

med alltså huden ska ju med, och 

framför allt psyket…” 

Kroppsuppfattning

en halkar efter. Det 

tar tid för huvudet 

att hänga med. Tog 

tid innan jag kunde 

tänka tanken att jag 

inte var tjock 

längre och det har 

varit jättehäftigt 

men framför allt 

svårt. Det är så 

mycket mer som 

ska följa med, t.ex. 

huden men 

framförallt psyket. 

Kropps

uppfatt

ningen 

halkar 

efter, 

huvudet 

hänger 

inte 

med.  

Att ha skev 

kroppsuppfa

ttning 

Att 

förändras 

i kroppen 

”jag har i alla fall kommit in i det 

här att jag äter regelbundet, jag 

har fått en bra struktur på mina 

måltider… Jag lever inte så 

mycket annorlunda nu utan det är 

att vara strikt med mellanrummet 

mellan måltiderna och alltid 

liksom ha en banan med i 

bakfickan i princip… Nu äter jag 

varannan timme… Absolut 

ändrade matvanor men det vet 

man ju, det sitter ju inpräntat nu 

nånstans att det man mår bra av, 

man följer hjärnan 

Jag har fått ändrade 

matvanor och 

kommit in i det här 

med att äta 

regelbundet, fått en 

bra struktur över 

mina måltider. 

Lever inte så 

mycket annorlunda 

utan det gäller att 

vara strikt med 

mellanrummen 

mellan måltiderna  

Fått 

ändrade 

matvan

or, äter 

regelbu

ndet. 

Att äta 

strukturerat 

 Att få 

förändrad

e 

matvanor 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiskt tillstånd (35) krävdes inte då informanterna frivilligt valt att delta i studien, 

och då de inte stod i beroende ställning till var sig författarna eller till sjukvården. Författarna 

informerade informanterna både skriftligt och muntligt om studiens syfte, tillvägagångssätt, 

att det var frivilligt att delta i studien samt att de när som helst utan förklaring kunde avbryta 

sitt deltagande. Inga personer kunde identifieras då varje text avidentifierades och gavs en kod 

samt förvarades oåtkomligt för obehöriga. Resultatet från studien presenteras så att ingen 

informant kan identifieras. 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text i form av kategorier och underkategorier utifrån studiens 

syfte och frågeställning och stärks med citat. Detta grundar sig på svaren från informanterna 

om hur livskvaliteten upplevs idag, efter att de genomgått en Gastric bypass operation. 

Kategorier som växte fram var: Att vara fysiskt aktiv, Att må bra och känna glädje, Att 

förändras i kroppen samt Att få förändrade matvanor. Dessa följs av ett antal underkategorier 

som beskrivs under varje kategori. 

Figur.2 Kategori- och underkategoriöversikt 

Kategori Underkategori 

 

Att vara fysiskt aktiv 

Att få förbättrad ork, rörlighet och fysik 

Att ha fysiska förutsättningar till motion 

Att acceptera fysiska begränsningar 

Att inte kunna träna så mycket som jag vill 

 

 

Att må bra och känna livsglädje 

 

Att uppleva ett nytt liv med glädje och energi 

Att våga och kunna göra saker jag inte vågat 

förut 

Att uppleva andras åsikter 

Att känna glädje över att kunna köpa vanliga 

kläder 

Att känna sig nöjd trots risker och 

komplikationer 

 

Att förändras i kroppen 

 

Att ha skev kroppsuppfattning 

Att inte känna sig helt nöjd med sitt utseende 

Att vara glad över sin kropp 

 

Att få förändrade matvanor 

 

Att känna rädsla för att återgå till gamla 

vanor 

Att äta strukturerat 

Att inte kunna äta och dricka allt 

Att uppleva matsituationer tillsammans 
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För att ge läsaren bättre förutsättningar för att tolka materialet har författarna enligt Kvale 

(36) valt att tvätta bort ord som till exempel hm, mmm, liksom, aaa då intervjucitaten återges i 

texten.  Då informanten gjort uppehåll i intervjun och tänkt efter en stund förekommer 

tecknen ”… //…” i de intervjucitat som återges i resultatet. 

3.1 Att vara fysiskt aktiv 

Denna kategori beskriver hur informanterna upplever sitt fysiska hälsotillstånd, hur de orkar 

med vardagliga aktiviteter, motion och eventuella fysiska begränsningar. Underkategorierna 

som växte fram var: Att få förbättrad ork, rörlighet och fysik, Att ha fysiska förutsättningar till 

motion, Att acceptera fysiska begränsningar samt Att inte kunna träna så mycket som jag vill 

3.1.1 Att få förbättrad ork, rörlighet och fysik  

Informanterna upplevde en förbättrad fysisk kapacitet och ett ökat välbefinnande. De kände 

sig mycket piggare, gladare och orkade mycket mer. De hade fått en ökad rörlighet vilket 

gjorde livet lättare att leva då de utan begränsningar kunde utöva vardaglig fysisk aktivitet 

som exempelvis att leka med barnen och vara ute och promenera.  

”Jag har aldrig varit smal så för mig blev det faktiskt en ganska stor chock att 

förstå vilken otrolig skillnad det är fysiskt efter den här operationen... //… men nu 

så reser jag mig glatt upp och hämtar (påtår), leker med barn och gör allt möjligt. 

Så det är en otrolig skillnad måste jag säga…” 

 

”Ja allting går mycket lättare, det är ett helt annat liv man har fått mot förut. Man 

orkar mer, man är piggare, man är gladare, orkar mera av allt. Det är ingenting 

som tar emot” 

 

Några informanter beskrev att de motionerade för få ökad fysisk kapacitet för att kunna uppnå 

sina mål. 

”… jag är fotbollsdomare, eller jag har varit. Och jag vill tillbaka dit så jag ska 

orka springa i en 120, 130 minuter. Jag kör två stycken träningspass i veckan, 

body pump och så kör jag tre gånger på gym och så kör jag två spinningpass.  jag 

är väldigt väldigt aktiv” 
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3.1.2 Att ha fysiska förutsättningar till motion  

Alla informanter beskrev att de fått fysisk ork och möjlighet till att motionera och alla utförde 

olika motionsformer regelbundet. 

”Jag tränar 4 gånger i veckan och jag har aldrig tränat i hela mitt liv, det är inga 

som helst problem. Jag går på Body pump, tre gånger i veckan och så går jag på 

mage-rumpa-lår heter det en gång i veckan Det är jättekul.” ” 

 

” … Innan så gick jag, när jag måsta kämpa för att gå ner i vikt. Då hade jag en 

slinga hemma, det är kanske 2 km, och jag tog mig nästan inte runt den. Idag när 

jag går ut och kissar med min hund då bara: ”Äh, då springer vi väl den här lilla 

slingan!” 

 

3.1.3 Att inte kunna träna så mycket som jag vill  

Det var en informant som nämnde att viktnedgången blev långsammare av mycket motion 

vilket innebar att denne inte kunde motionera så frekvent som önskat. 

”… eftersom jag tränar så mycket så går ju vikt nedgången lite långsammare 

eftersom att kroppen suger åt sig allting vad jag stoppar i mig, så jag får hålla 

igen lite på träningen för att jag ska kunna gå ner det jag ska”  

 

3.1.4 Att acceptera fysiska begränsningar 

Några informanter led av fysiska besvär som orsakats av olyckor innan operationen. Dessa 

besvär hade förbättrats avsevärt av viktnedgången och var nu inte något hinder i deras vardag. 

” ...Men jag har en fruktansvärd nervvärk fortfarande, men den får jag leva med, 

men det har jag lärt mig att göra” 

 

3.2 Att må bra och känna livsglädje 

Denna kategori berättar om hur informanterna upplever nöjdhet med livet som mer energifyllt 

och positivt. Kategorin redogör också för informanternas upplevelse av självförtroende, 

självkänsla, kroppsuppfattning såväl som upplevelsen av omgivningens åsikter. Det som 

också beskrivs är informanternas tankar om risker och komplikationer. Underkategorierna 
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som växte fram var: Att uppleva ett nytt liv med glädje och energi, Att våga och kunna göra 

saker jag inte vågat förut, Att uppleva andras åsikter, Att känna glädje över att kunna köpa 

vanliga kläder samt Att känna sig nöjd trots risker och komplikationer. 

3.2.1 Att uppleva ett nytt liv med glädje och energi  

Informanternas förväntningar om hur livet skulle bli efter operationen var att gå ned i vikt, bli 

mer rörlig, och må bättre. Samtliga beskrev att förväntningarna hade överträffats. De 

upplevde att de fått ett nytt liv med mer energi och livsglädje. De beskrev även att de mådde 

psykiskt bättre och kände sig nöjdare med sig själv.  

”det jag kan säga, det är ju att jag har fått en helt annan livsglädje jag är mycket 

piggare på att vilja göra saker. Förut så orkade jag inte. Jag känner mig så himla 

glad och pigg och energisk, jag orkar så mycket! Jag känner mig jätte nöjd med 

livet” 

 

”Ja men alltså det är verkligen att man har varit nere på botten och fått livet 

tillbaka, jag trodde verkligen att mitt liv var över. Ja… Livskvalitet!!!” 

 

En informant berättade att hon upplevde att allt blivit positivt. Enligt henne själv blev hon 

gravid tack vare viktnedgången. 

”Jag tycker allt har vart positivt efteråt för jag vart med barn för det hade vi 

kämpat med så många år. Jag är helt övertygad om att det var vikten som ställde 

till det” 

 

3.2.2 Att våga och kunna göra saker jag inte vågat förut  

Samtliga informanter beskrev att deras självförtroende och självkänsla stigit sedan 

viktnedgången. De hade mod att göra saker de inte vågat göra förut på grund av bristande 

självförtroende och självkänsla. Några informanter berättade att de vågade ha andra kläder, att 

de inte längre brydde sig i vad andra personer tyckte och tänkte samt att de kände sig 

bekvämare med att visa sig ute bland folk. Emellertid beskrev flera av informanterna att de 

även innan operationen varit mycket social och att de inte haft några problem när det gäller 

sociala relationer i övrigt. 



15 

”Alltså det jag tänker på är att jag under så många år har valt bort saker på 

grund av min övervikt, saker att göra som jag egentligen har velat gjort. Men jag 

har inte kunnat göra det och då skyller man på… ljuger för sig själv och andra. 

Skulle vi åka karusell då vågade jag ju inte, för jag provade en gång tror jag och 

då gick det inte och då fick jag kliva ur… urpinsamt, skämmigt! ”Nej nu måste vi 

kliva ur för faster får inte plats här” det var många såna grejer som jag kommer 

ihåg, jag tyckte själv att: ”Fasen! Det där hade jag velat gjort!”Men karusell har 

jag åkt (nu), många gånger har jag åkt karusell. Jag har varit på badstrand. Det 

var jag i somras och jag har inte varit på en badstrand på 20 år säkert. Det var 

jätteskönt!” 

 

”… vågar ha andra kläder. Jag har väl aldrig suttit i en kjol förut heller, men det 

har jag ju nu, men det har väl också med självförtroendet att göra, att man mår 

bättre” 

 

En informant tillade att hon fortfarande har otillräckligt självförtroende då det gäller 

kärleksrelationer men att hon hoppas kunna våga och känna sig trygg, då detta är en saknad 

för henne. 

”jag är ju jätte osäker när det gäller karlar, så jag har jätte svårt för sådana 

relationer. Det är ju en sorg för mig. Jag har inte kommit ända dit men jag 

hoppas att jag gör det. Att jag ska våga och säga det: ”Nu fasen… jag är skit bra 

jag! Ta mig!” ” 

 

3.2.3 Att uppleva andras åsikter 

Informanterna berättade att de upplevde en annan respons från omgivningen, att omgivningen 

hade en annan uppfattning om dem överlag. Folk runtomkring såg att informanterna mådde 

bättre och att de hade fått bättre självförtroende. 

”man får ju en helt annan respons och andra människor får en helt annan 

uppfattning av en.  Folk runt omkring tycker ju det är jätte roligt för en själv. Man 

går ut på en dans på en kväll så blir man uppbjuden mer än man vad man vart 

innan” 
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En informant däremot beskriver att åsikter från omgivningen även kunde uppfattas irriterande 

då de kom med kommentarer om viktnedgången.  

”ja det är väl alla ”förstå sig påare” som tror att dom vet och kan allting om den 

(operationen). De som tror sig veta bättre än en själv. Alla drar en efter ett mått 

ja det är lite små irriterande när de tycker att ”Nä men nu Fröken----, ska inte du 

gå ner något mer i vikt”.” 

 

3.2.4 Att känna glädje över att kunna köpa vanliga kläder  

Samtliga informanter delgav att de upplevde glädje över att kunna bära kläder i mindre 

storlekar samt att de inte längre behövde leta efter kläder på den ”stora avdelningen”. 

”jag kan köpa kläder i vanliga affärer. Det är nästan det bästa” 

 

3.2.5 Att känna sig nöjd trots risker och komplikationer 

Under intervjuerna ställde författarna frågan om operationen medfört några tankar eller 

känslor som till exempel oro. Det var endast en informant som uttryckte att den enda oro som 

fanns var om det skulle bli något magsår på den ”gamla magsäcken”, då detta inte kunde 

åtgärdas. Flera av informanterna svarade att de inte hade haft något att oroa sig för därför att 

de hade insett att komplikationer skulle de få om de inte genomgick operationen. 

”Nä jag har inte haft nånting i oro över nånting. Inför det här då så var det prat 

om att jag kan dö på operationsbordet, men jag dör ju i alla fall om jag inte gör 

något åt det. Jag menar då kommer det väl en hjärtsmäll eller så. Det finns inget 

grubbleri, det finns inte nånting som har påverkat mer än positivt!” 

 

Två informanter berättade att de trots tidiga komplikationer aldrig ångrat sitt val och att de 

kände sig nöjda. 

”jag har haft lite komplikationer, galla, gallsten. Jag vart ju med barn ganska 

snabbt också så jag vart ju jättesjuk där i början, för jag fick ju 

bukspottkörtelinflammation. Alltså fast jag har haft så många turer fram och 
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tillbaka med ambulanser in så har jag aldrig ens ångrat att jag har gjort det här! 

Jag har aldrig sett på det som någonting dåligt! ” 

 

3.3 Att förändras i kroppen 

Denna kategori belyser informanternas syn på sin kropp och hur den har förändrats. Här 

beskrivs hur informanterna har blivit nöjdare med sin kropp men även om saker de vill 

åtgärda för att känna sig tillfreds med sitt utseende. Flera upplevde en fördröjd 

kroppsuppfattning. Underkategorier som växte fram var: Att ha skev kroppsuppfattning, Att 

inte känna sig helt nöjd med sitt utseende, Att vara glad över sin kropp samt Att uppleva 

fysiska besvär 

3.3.1 Att ha skev kroppsuppfattning 

Två av informanterna beskrev att de inte upplevde sig själv som så stor som de faktiskt var 

innan operationen. 

”Själva kroppsuppfattningen som man hade, tyckte inte att jag var så stor som jag 

var, men när man har suttit och tittat på videofilmer hemma: ”Men gud”, sa jag 

till min man, ”var jag så där stor?” Så den kroppsuppfattningen hade jag inte då 

heller riktigt.” 

 

Samtliga informanter berättade att de upplevde fördröjd kroppsuppfattning, att huvudet inte 

riktigt hängde med. De upplevde länge att de fortfarande var stora trots viktnedgången. 

”alltså för det tar tid för hjärnan att hänga med Jag köper fortfarande XXL och 

så här” 

 

”det tog ganska lång tid innan man mentalt kom ikapp, innan jag i alla fall ens 

kunde tänka tanken att jag faktiskt inte jag var jätte tjock längre. Det är ju 

nånting som varit jätte häftigt och svårt. Framför allt jätte svårt” 

 

3.3.2 Att vara glad över sin kropp 

En informant tydliggjorde att hon absolut inte saknade att vara stor eller någonting av vad det 

innebär.  
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”jag saknar inte nånting, jag saknar absolut inte att vara stor! Jag är så glad att 

jag förhoppningsvis aldrig mer kommer att vara tjock” 

 

3.3.3 Att inte känna sig helt nöjd med sitt utseende 

Två av informanterna beskrev att de inte var helt nöjda med sitt utseende, de ville vidta vissa 

åtgärder för att känna sig nöjda. 

”jag håller på att vidta vissa grejer för att kunna bli hel igen vill fortfarande gå 

ner 13 kilo till och vill gärna få bort magen och armar och sladder och så där” 

 

”Det kommer ju besvär med det hela också, med allt slappt skinn. Det är ju 

kanske ett problem då, det är väl ett fysiskt hinder, jag sätter inte på mig vilka 

kläder som helst, jag har inte ”bara armar” till exempel. Det är inte jättekul att 

gå i bikini” 

 

3.3.4 Att uppleva fysiska besvär 

En informant beskrev hur viktnedgången medfört fysiska besvär. 

”ett problem som jag har det är att jag har nästa ingen rumpa kvar så jag har 

jätte svårt att sitta på stolar, jag får jätte ont när jag sitter, ont i svanskotan så jag 

måste nästan ha en kudde, det är ett problem.  Och sen att jag fryser väldigt 

mycket” 

 

3.4 Att få förändrade matvanor 

Denna kategori skildrar informanternas upplevelser av att få förändrade matvanor, vad de kan 

och inte kan äta. Kategorin beskriver också hur informanterna har fått lägga om sina matvanor 

och vad detta har inneburit i samband med sociala relationer. Underkategorier som växte fram 

var: Att känna rädsla för att återgå till gamla vanor, Att äta strukturerat, Att inte kunna äta och 

dricka allt samt Att uppleva matsituationer tillsammans med andra 

3.4.1 Att känna rädsla för att återgå till gamla vanor 

Två av informanterna berättade att de kunde känna suget av att äta, så som de tidigare gjort. 

Detta skrämde dem då de var rädda att åter hamna i samma situation 
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”När jag var uttråkad då åt jag. Det känner jag nu också att jag får de här liksom 

signalerna att jag börjar gå i skafferiet och kylskåp och då blir jag lite rädd, för 

det får man ju inte göra nu tycker jag. För jag vill ju inte hamna tillbaka. Men jag 

kan ju känna ett sug, alltså suget finns ju att jag vill äta, men nu kan jag ju inte 

äta” 

 

3.4.2 Att äta strukturerat 

Samtliga informanter redogjorde för hur de efter operationen fortare blev mätta och därför åt 

mindre portioner. De upplevde sig kunna äta det mesta men valde det de mår bra av och att de 

blivit livsnjutare. 

” … jag lever precis som jag gjorde innan, PRECIS i matväg och jag äter precis 

likadant, ingenting är konstigt att äta. Ingenting som avviker nått förutom att jag 

äter mindre, jag får en mättnadskänsla och då nyper jag av bara, det är hälften 

ungefär mot för förr” 

 

Informanterna beskrev att då de åt mindre portioner, var tvungna att äta oftare och mer 

regelbundet, detta var den största förändringen de upplevde efter operationen. 

”Jag lever inte så mycket annorlunda nu, utan det är att vara strikt med 

mellanrummet mellan måltiderna och alltid liksom ha en banan med i bakfickan i 

princip” 

 

Dock medförde denna förändring vissa svårigheter. Under arbetstid upplevde alla att det var 

svårt att passa måltiderna vilket många gånger ledde till att kroppen reagerade på olika sätt. 

”det jag missar på, det är att det går för lång tid mellan målen, då jobbar 

tarmarna så fort att det blir alltså en laxerande effekt .Så det gäller att jag håller 

mina två timmar mellan..” 
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3.4.3 Att inte kunna äta och dricka allt 

Alla informanter utom en upplevde att de efter operationen inte kan äta och dricka allt. De 

beskrev att vissa maträtter ”växte” i munnen eller lade sig som en ”klump” i magen och att de 

kunde må dåligt. Några uppgav även att de hade svårigheter med att dricka kolsyra, dricka till 

maten och att dricka vatten fort då det fyllde magen för fort. Detta kunde de sakna. 

”jag inte kan äta nudlar, sen kan jag inte äta våfflor och pannkaka nå bra för det 

är ju som en klump i magen. Så kan jag inte dricka vatten så fort heller. Å vad jag 

saknar det! Tänk att ”bälja” i dig ett glas med vatten, bara svepa, det går inte, 

det fastnar i bröstet” 

 

3.4.4 Att uppleva matsituationer tillsammans med andra 

Samtliga informanter uppgav att matsituationer i sociala sammanhang inte påverkats särskilt 

negativt. Dock berättade några informanter att de märkt att de åt långsammare än andra men 

att det inte upplevdes som något problem. 

”Ja alltså jag märker ju väl att jag äter långsamt fast jag äter ju inte så långsamt 

som de sa att man ska äta. Om det är en normal portion så kanske jag äter 2/3 av 

den medan mina vänner då äter hela. Så jag äter ju långsammare och så men det 

är inga problem för mig. Det är inga problem för mig och sätta stopp utan jag 

känner att nu är det nog! Jag har lärt mig det. Om någon inte kände mig och 

skulle sitta vid samma bord så skulle ingen märka någonting.” 

 

De enda nackdelarna som två informanter upplyste om var att de ibland kunde känna sig 

stressade om någon i sällskapet åt väldigt fort, och att de fortare blev hungrig efter en måltid 

då det övriga sällskapet fortfarande var mätta.  

”Men man kan ju bli lite stressad om det är nån som äter fort. Att dom bara 

slevar i sig, för så snabbt kan inte jag” 

 

”Den enda nackdelen är att går det två, tre timmar 

så är de andra fortfarande ”dömätt” medan jag 

bara ”å gud vi måste stanna och äta nånting, nu är 

det dags”. ” 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som genomgått en gastric bypass operation 

upplever sin livskvalitet.  I resultatet växte fyra kategorier fram; Att vara fysiskt aktiv, Att 

må bra och känna glädje, Att förändras i kroppen samt Att få förändrade matvanor. Att 

vara fysiskt aktiv visade att informanterna upplevde en ökad fysisk kapacitet, bättre rörlighet 

och mer ork till både vardagliga aktiviteter och motion. Informanterna beskrev att de kände 

sig piggare och gladare och att den ökade smidigheten underlättade vardagen. Att må bra och 

känna glädje beskriver att informanterna upplevde en ny livsglädje med ökat välbefinnande 

och energi. Flera informanter beskrev att de fått ett nytt liv då de kunde göra saker de inte haft 

möjlighet och mod till tidigare. Att förändras i kroppen belyser att informanterna upplevde 

en fördröjd kroppsuppfattning, men kunde efter en viss tid känna sig mer tillfredsställd med 

sin kropp, även om det kom nackdelar med det hela, som till exempel slappt skinn. I den sista 

kategorin Att få förändrade matvanor visade resultatet att informanterna fått förändrad 

matvanor. De beskrev att de åt mindre, blev mättare fort samt åt mer regelbundet än innan. 

Dock upplevdes de regelbundna måltiderna svåra att hålla ibland. 

4.2 Resultatdiskussion 

Fyra kategorier växte fram under analysen av resultatet; Att vara fysiskt aktiv, Att må bra 

och känna glädje, Att förändras i kroppen samt Att få förändrade matvanor. 

Informanterna beskrev att de kände stor glädje över att ha genomgått gastric bypass 

operationen vilket gett dem en förbättrad fysik som underlättade såväl vardagliga aktiviteter 

som motion. En stor del av informanternas beskrivning handlade om deras fysiska 

hälsotillstånd, deras ökade rörlighet, förbättrade kondition och tilltagna energi. Alla 

informanter hade efter operationen börjat motionera frekvent och upplevde det som ett 

naturligt inslag i deras vardag som gjorde att de mådde bättre. Två tidigare studier (37, 38) 

styrker att fysisk aktivitet ökar efter en gastric bypass operation och att detta påverkar den 

ökade livskvaliteten. 

Informanterna i föreliggande studie beskrev också hur de kände sig starkare i sig själv, hade 

fått bättre självförtroende, var nöjdare med sin kropp och sitt utseende, vilket bidragit till 

möjligheter och mod till att våga göra saker. Bland annat upplevde informanterna glädje över 

att kunna köpa och bära mindre kläder. De beskrev också att de fått ny energi och livsglädje 

samt en positivare grundstämning. Resultatet författarna kommit fram till stöds även av 
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tidigare forskning (39) där de jämfört livet före och efter en gastric bypassoperation hos 15 

personer. Informanterna i den studien beskrev bland annat hur de kände att operationen var 

det bästa de gjort och att de fått ett helt nytt liv. Det nya livet beskrevs också som ett 

”återfödande” där de hade mer energi och ork till att göra vardagliga aktiviteter. De hade även 

fått bättre självförtroende, fått ett bättre socialt liv samt kände glädje över att komma i mindre 

kläder (39). Ytterligare en kvalitativ studie (40) beskriver att informanternas ökade 

självförtroende och energi hade förbättrat deras upplevelse av livskvalitet (40). I två 

livsberättelser som belyser hur livet förändrats efter en gastric bypassoperation (41, 42) har 

författarna till föreliggande studie funnit likheter med föreliggande studies resultat. Dessa 

personer beskriver också hur de upplever förbättrad livskvalitet bland annat genom att de fått 

en bättre fysisk kapacitet och energi att utföra vardagliga aktiviteter och motion. De beskriver 

också hur mat har blivit en mindre del av deras liv och att det ökade självförtroendet gjort att 

de tyckte det var roligare att klä upp sig och umgås med andra personer. Författarna har även 

funnit flera kvantitativa enkätstudier (27, 43, 44) som visar att personer självskattar sin 

livskvalitet bättre efter en gastric bypass operation inom områdena fysiskt, psykiskt och 

socialt. 

Resultatet i föreliggande studie visar också att informanterna upplevt svårigheter med 

förändringen efter operationen . Bland annat beskrev de under kategorin Att förändras i 

kroppen, att de upplevde en fördröjd kroppsuppfattning, det vill säga att de mentalt inte 

hängde med viktnedgången, och att de ville vidta vissa åtgärder för att bli helt nöjd, men att 

de ändå kände sig mer tillfreds med kroppen och utseendet än innan operationen. Detta 

bekräftas i en annan studie (39). I den beskrev informanterna hur de upplevde att psyket inte 

riktigt hängde med viktnedgången och att de måste ställa sig framför spegeln för att förstå, 

men att de blivit nöjdare med sitt utseende.  

I föreliggande studies resultat under kategorin Att få förändrade matvanor beskrev 

informanterna hur de upplevde de förändrade matvanorna som både positivt och negativt. De 

beskrev att de lärt sig äta hälsosammare och mer regelbundet samt att de lärt sig sätta stopp då 

de fick mättnadskänsla. Nackdelar med att få förändrade matvanor beskrev informanterna 

som svårighet att ibland hålla regelbundna måltider, dock upplevdes detta inte som något stort 

problem. De beskrev också att de varit mentalt förberedda och detta hade inte kommit som en 

chock för dem. Detta skiljer sig från en annan kvalitativ studie (39) som författarna funnit. I 

den studien upplevde informanterna det svårt att hantera förändrade matsituationer, flera 

informanter beskrev att det blev som en chock att de inte kunde äta allt. Däremot styrker en 
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annan studie (40) föreliggande studies resultat då de kom fram till att informanterna upplevde 

en fullkomlig ändring av matvanorna och att mat nu inte längre var en stor del av deras liv 

och att de nu kunde äta hälsosamt och därför mådde mycket bättre (40).  

Siri Naess beskriver livskvalitet utifrån fyra områden: att vara aktiv, känna samhörighet, ha 

självkänsla samt ha en grundstämning av glädje. Hon definierar även livskvalitet som psykisk 

välbefinnande vilket omfattar en subjektiv upplevelse av sin livssituation. Med detta menar 

hon att både känslor och bedömningar av upplevelser ligger till grund för hur personen 

uppfattar sin livskvalitet (30). Författarnas resultat i föreliggande studie visar flera likheter 

med Siri Naess definition av livskvalitet. Informanterna har själva beskrivit livskvalitet utifrån 

fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. De har beskrivit att de fått möjlighet och ork till att 

göra saker de vill göra, att de fått bättre självkänsla och tro till sig själv, att fått ett mer berikat 

socialt liv samt att de upplever livet som mer positivt.  

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en kvalitativ intervjustudie därför att 

författarna ville få en djupare förståelse av hur personer som genomgått en gastric bypass 

operation upplever sin livskvalitet.  Urvalet var ett bekvämlighetsurval (33), vilket innebär att 

personer som finns tillgängliga och anmäler sitt intresse får delta med i studien. Detta urval 

gjordes på grund av att författarna hade svårigheter att finna informanter på annat sätt. 

Eftersom informanterna själva fick anmäla sitt intresse att delta i studien tror författarna att 

det kan ha påverkat resultatet då dessa hade någonting de ville berätta om. En brist i urvalet 

som kan ha påverkat resultatet är att fem av informanterna bor på samma ort och är med i 

samma intresseförening där de regelbundet träffas för att stötta varandra genom att dela tankar 

och erfarenheter.  De kan därifrån ha blivit påverkade av varandra. Dessutom tog författarna 

hjälp utav föreningsansvarige för att hitta informanter och denne kan ha påverkat vilka som 

valt att delta i studien. Författarna reflekterar också över att alla deltagare utom en var 

kvinnor. Resultatet kanske kunde ha speglats på ett annat sätt om fler män hade deltagit. 

Intervjuerna genomfördes på ett kommunbibliotek i ett litet studierum. Det som var positivt 

med studierummet var att författarna och informanterna kunde genomföra intervjuerna helt 

ostört. Dock kan rummets storlek ha varit av betydelse då båda författarna upplevde rummet 

trångt och sterilt. Författarna reflekterar över att informanterna kanske också kände likadant 

och att detta påverkade intervjuerna på ett negativt sätt om informanterna inte kände sig 

trygga i situationen att bli intervjuade.  Pilotstudien genomfördes i informantens hem med 

hennes son hemma vilket kan ha påverkat resultatet då informanten kan ha känt sig stressad 
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av situationen och även intervjuarna kände sig distraherade.  Eftersom författarna är ovana vid 

att utföra intervjuer valde författarna att utforma en semistrukturerad frågeguide som hjälp för 

att svara på studiens syfte. Frågeguiden kan ses som ett hjälpmedel och en mall under 

intervjuerna för att få svar på antal frågeområden medan intervjuerna styrs av informanternas 

berättelse (33). Frågeguidens relevans stärktes genom att författarna först definierade 

livskvalitet och sedan tog hjälp av SF-36 enkäten som är ett mätinstrument för livskvalitet. 

 När det gäller kvalitativa studier är det särskilt viktigt att beskriva trovärdighet, tillförlitlighet 

samt överförbarhet för att stärka studiens kvalitet och giltighet (34).  Författarna till 

föreliggande studie har valt att noggrant beskriva urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt och analysprocess. Enligt Graneheim och Lundman 

(34) stärker detta studiens giltighet. För att öka studiens tillförlitlighet valde författarna att 

utföra intervjuerna tillsammans där den ena författarna ställde frågorna och den andre 

observerade. Författarna genomförde sedan hela analysprocessen tillsammans där författarna 

reflekterade och diskuterade över olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer. Även 

handledaren var delaktig under hela analysprocessen, samt att under ett tillfälle deltog andra 

studenter och en utomstående examinator vilket också stärker tillförlitlighet (45). Genom att 

författarna har valt att presentera citat från intervjuerna ges läsaren en möjlighet att själv 

bedöma giltigheten. 

 Något som också kan påverka resultatet är författarnas förförståelse (45). Då en av författarna 

arbetat på en kirurgavdelning där gastric bypass operationer utförs kan detta ha färgat hur 

författaren valt att tolka intervjuerna under analysprocessen. Dock har båda författarna försökt 

tolka intervjuerna objektivt och inte lägga in subjektiva värderingar. Överförbarhet innebär 

huruvida resultatet kan överföras till en andra grupper (33). Då undersökningsgruppen i denna 

studie var av ett litet antal och alla utom en kommer från samma ort och är medlem i samma 

förening kan detta inverka på överförbarheten. Dock gav informanterna liknande svar 

inklusive pilotintervjun som var utomstående. Författarna har även funnit liknande resultat i 

andra studier därför överlåter författarna bedömningen av överförbarhetsgrad till läsarna. 

4.4 Allmän diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer som genomgått en gastric bypass 

operation upplever sin livskvalitet. Resultatet visade att informanterna upplever bättre 

livskvalitet både fysiskt, psykiskt och socialt. Operationen ledde till livsstilsförändringar som 

bidrog till förbättringen men det fanns också svårigheter med livsstilsförändringen som till 
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exempel att förändra sina matvanor.  Författarna avslutade alla intervjuer med att fråga om de 

hade något att tillägga. Flera av informanterna betonade då vikten av att vara mentalt 

förberedd med vad operationen och den följande livsstilsförändringen innebär. Författarna tror 

att detta är viktigt för att det inte ska komma som en chock för personen och att det troligtvis 

blir lättare att hantera komplikationer och svårigheter om man är mentalt förberedd (46). 

Författarna reflekterar också över att det är viktigt att som sjuksköterska ha god kunskap inom 

området för att mentalt kunna förbereda patienter innan operationen samt för att kunna svara 

på frågor och funderingar. Genom att författarna fått en djupare förståelse av hur enskilda 

personer upplever sin livskvalitet efter en gastric bypass operation kan författarna som 

blivande sjuksköterskor få en bättre förståelse för dessa personer samt sprida kunskapen 

vidare till både sjukvårdspersonal och patienter. Enligt socialstyrelsen (47) är det som 

sjuksköterska viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt och bemöta alla patienter med 

respekt. Alla människor har rätt till lika vård oavsett ursprung, kön, ålder och utseende (47). 

Författarna har i studier (31, 32) funnit att det förekommer negativa attityder mot överviktiga 

och feta personer ute i samhället och inom sjukvården därför anser författarna till föreliggande 

studie att det är viktigt att medvetandegöra dessa attityder och hur de kan påverka 

omvårdnaden. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår också att främja hälsa och förebygga 

ohälsa (47). Författarna reflekterar över att fler personer väljer att genomgå en gastric 

bypassoperation vilket medför att det blir vanligare att träffa dessa inom sjukvården. 

Sjuksköterskans förståelse för hur dessa personer upplever sin nya situation är då viktig för att 

denne ska kunna stödja patienterna i sin fortsatta livsstilsförändring.  

En annan reflektion författarna har är att denna studie är unik då resultatet bygger på 

personers personliga upplevelser. Den är dock gjord på ett fåtal personer som ingår i samma 

intresseförening. Informanterna som deltog i denna studie hade ett relativt komplikationsfritt 

förlopp, och de som hade haft komplikationer ansåg inte att det hade påverkat deras 

livskvalitet. Föreliggande studie har väckt nya frågor hos författarna, därför uppmuntrar vi till 

vidare forskning på en större urvalsgrupp med större spridning i Sverige för att se om 

olikheter finns. Det skulle även vara av intresse att se hur personer som genomgått en gastric 

bypass operation och drabbats av komplikationer upplever sin livskvalitet. Något annat som 

författarna kan se betydelse av är att belysa fler parametrar inom livskvalitet och hur dessa 

påverkas, som till exempel relationer och sexualitet. Ytterligare en reflektion som författarna 

har är att det skulle vara av intresse att göra en uppföljning med föreliggande studies 

informanter om cirka tio år och se hur livskvaliteten upplevs då samt om den förändrats. 
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4.5 Slutsats 

Föreliggande studie beskriver hur personer som genomgått en gastric bypass operation 

upplever sin livskvalitet. Resultatet visade att informanterna upplever bättre livskvalitet både 

fysiskt, psykiskt och socialt. Operationen ledde till livsstilsförändringar som bidrog till 

förbättringen men det fanns också svårigheter med livsstilsförändringen som till exempel att 

förändra sina matvanor. Sjuksköterskans förståelse för hur dessa personer upplever sin nya 

situation är viktig för att sjuksköterskan ska kunna stödja patienterna i sin fortsatta 

livsstilsförändring.  Att vara mentalt förberedd med vad operationen och den följande 

livsstilsförändringen innebär är viktigt för att lättare kunna hantera komplikationer och 

svårigheter. Genom att få en djupare förståelse av hur enskilda personer upplever sin 

livskvalitet efter en gastric bypass operation kan sjuksköterskor bättre bemöta dessa personer 

samt sprida kunskapen vidare till både sjukvårdspersonal och patienter. 
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