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Bakgrund: Fetma är en medicinsk diagnos och många av kroppens biologiska funktioner är i 

obalans med ökad risk för följdtillstånd. För att motverka ohälsan är viktminskning ofta det 

enda alternativet. Fetmakirurgi är en hållbar viktminskningsmetod, vanligast är gastric bypass, 

med snabba långsiktiga effekter på följdtillstånd. I riket, liksom i Västmanlands län opereras 

en övervägande majoritet kvinnor. Varför män i Västmanland opereras i lägre utsträckning än 

kvinnor är okänt. 

 

Syfte: Studiens syfte var att erhålla och analysera mäns värderingar och drivkrafter bakom 

fetmakirurgi. Målet var även att studera mäns subjektiva uppfattningar av västerländska 

kroppsideal och dess roll bakom beslutet till fetmakirurgi, samt deras förväntningar av det 

kirurgiska ingreppet. 

 

Metod: Informanterna rekryterades genom Överviktigas riksförbund i Västmanland. Urvalet 

bestod av fem män i åldern 40-49 år som samtliga intervjuades om subjektiva erfarenheter av 

och attityder till fetma och fetmakirurgi. Intervjuerna utfördes med hjälp av ett intervjuschema 

och en tematisk tankekarta baserade på Hälsouppfattningsmodellen. 

 

Resultat: Den övergripande drivkraften bakom beslutet var männens hälsa och 

välbefinnande. Att orka jobba och vara aktiv med familj och vänner beskrevs även som 

avgörande. Rådande kroppsideal eftersträvades inte. Enligt männen var fetmakirurgi resultatet 

av insiktsprocesser och ett tillräckligt socialt stöd; fler bör se fetmakirurgi som en hållbar 

viktminskningsmetod. 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Malardalen University 

School of Health, Care and Social Welfare 

 

Thesis: Master’s Thesis 

 

Pages: 38 

 

Title: Experiences of and values towards obesity and obesity surgery among males – An 

interview study in Vastmanland County 

 

Author: Robert Žvar Hurtig 

 

Supervisor: Lars Cernerud; Professor ordinarius, leg. Doctor 

 

Date: 2011-05-29 

 

Key words: Body image, personal insight, men, obesity surgery, societal structures, 

interpersonal support 

 

Background: Obesity is a medical condition and many of the body’s biological functions in a 

state of disequilibrium with an increased risk of secondary conditions. To counteract the ill-

health weight reduction is the only alternative. Obesity surgery is a sustainable method for 

weight reduction with quick long-term effects on secondary conditions, gastric bypass being 

the most common method. In Sweden, as in Vastmanland County, females constitute the 

majority of people opting for surgery. The reason why males in Vastmanland choose obesity 

surgery to a lesser extent is still unknown. 

 

Purpose: The purpose of the study was to obtain and analyze values and drive forces behind 

obesity surgery among males. Another goal of the study was to analyze subjective views of 

males on prevailing body images of Western society and the role of body images on their 

decision on surgery, more over their expectations on obesity surgery. 

 

Method: The informants were recruited through “Overviktigas Riksforbund” in Vastmanland 

County. The sample constituted of five males in the ages 40-49. All males were interviewed 

about subjective experiences of and attitudes towards obesity and obesity surgery. The 

interviews were conducted with the help of an interview schema and thematic mind map 

based on the Health Belief Model. 

 

Results: The general drive force behind the decision for obesity surgery among the studied 

males was their health and wellbeing. An essential part of this was the drive force to have 

enough energy to work and being active with family and friends. The prevailing body images 

were not desirable. According to the males, obesity surgery was the result of personal insight 

processes and adequate interpersonal support. Obesity surgery should be viewed as a 

sustainable alternative among more people. 
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1. Inledning 
Övervikt ökar risken för nedsatt välbefinnande och ohälsa. För att individer som lider av 

hälsomässiga besvär på grund av sin övervikt eller fetma ska återfå sitt välbefinnande och 

hälsa är viktminskning det enda alternativet. Detta var även fallet för författaren av uppsatsen 

som upplevt överviktsrelaterad ohälsa. Det är dessa egna erfarenheter som banat väg för ett 

fortsatt personligt och professionellt intresse för en hållbar hälsoutveckling för alla. Intresset 

handlar främst om den fysiska aktivistens och kostens roll för god hälsa för att motverka 

utvecklingen av ohälsa i allmänhet liksom övervikt och fetma i befolkningen.  

Författaren av uppsatsen uppfattar fetma som ett särskilt svårbelyst ämne då det på olika sätt 

skiljer sig från övervikt. Fetma utvecklas i ett komplext samspel av olika faktorer som helt 

enkelt gör det svårare att minska i vikt. Enligt Statens folkhälsoinstituts mätningar (FHI 2009) 

lider cirka 12 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-84 år av fetma men förekomsten 

skiljer sig beroende på landsting och förväntas även öka i delar av landet. För att nå en hållbar 

hälsoutveckling är, förutom fetmaprevention, program för viktminskning av stor betydelse för 

folkhälsan. Eftersom behovet av viktminskningsprogram är tydligt pågick det nyligen en 

medial debatt om fetmakirurgi som det enda hållbara viktminskningsalternativet för individer 

som lider av fetma
1
. En rikstäckande majoritet (75 procent) av dem som opererats eller står i 

kö för fetmakirurgi är kvinnor (SKL 2009). Det innebär att män inte opereras i tillräckligt stor 

utsträckning för att nå en hållbar hälsoutveckling i befolkningen. Varför män som lider av 

fetma opereras i lägre utsträckning är till stor del fortfarande okänt. Det är på denna basis som 

författaren till studien valt att fokusera på enbart män som genomgått fetmakirurgi och deras 

erfarenheter av och attityder till fetma och fetmakirurgi. 

 

Detta är bakgrunden till val av ämne för magisteruppsats i folkhälsovetenskap. 

  

                                                      
1
 Se bilaga Lästips, ”Fotnoter med webbhänvisning” 
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2. Bakgrund 
Redan i detta skede bör tilläggas att denna studie inte enbart fokuserar på behandling av 

fetma, utan främst på de olika drivkrafter som påverkat individen att välja agera för sin 

framtida hälsa genom viktminskning med hjälp av fetmakirurgi. För att förstå motiven bakom 

beslutet och agerandet ter det sig naturligt att börja lära känna fetma som kroniskt tillstånd för 

att sedan belysa de psykiska och sociala aspekterna av fetma. Men först definieras de begrepp 

och förkortningar som återkommande kommer att användas i arbetet. 

2.1 Definitioner och begrepp 

2.1.1 Retrospektiv fråga 

I denna studie har författaren ställt retrospektiva frågor till informanterna vid intervjuerna. 

Enligt Janlert (2000) innebär en retrospektiv fråga att erhålla information om ett tidigare 

förhållande liksom attityder till någonting. De retrospektiva frågorna syftade till att erhålla 

informanternas erfarenheter av och attityder till fetma och fetmakirurgi.  

2.1.2 Värdering 

Erfarenheterna och attityderna utgör därtill informanternas värderingar av fetma och 

fetmakirurgi. Enligt Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius (2008) innebär en 

individs värdering ett ”grundläggande ställningstagande till sådant som är av betydelse för en 

persons känsloreaktioner, livs- och samhällsuppfattning och handlingar”.
2
 

2.1.3 Kroppsmasseindex 

Graden av övervikt och fetma uppskattas vanligen med hjälp av ett så kallat 

kroppsmasseindex, även känt som Body Mass Index (BMI). BMI är viktens förhållande till 

längden och vid ett för högt eller för lågt BMI-värde kan hälsan vara hotad (se Tabell 1).  

 
Tabell 1: Kroppsmasseindex (BMI) 

Klassificering BMI (kg/m2) 

Undervikt ≤ 18,5 

Normalvikt 18,5-24,9 

Övervikt 25-29,9 

Fetma ≥ 30 

Tabellklacificeringar ur, Obesity: preventing and managing the global epidemic (2000) av World Health 

Organization (WHO), s. 9 

2.1.4 Midjemått 

Midjemåttet uppskattar risken att drabbas av följdsjukdomar orsakad av övervikt. Kvoten av 

midja och stuss mäter midjemåttets förhållande till höftmåttet för att uppskatta den lokala 

koncentrationen av fettvävnad så kallad bukfetma (se Tabell 2). 
 

Tabell 2: Könsspecificerat midjemått och midja/stusskvot 

 Midjemått (cm) Midja/stusskvot (bukfetma) 

Riskgrad av följdsjukdomar Ökad  Påtagligt ökad Ökad 

Kvinnor ≥ 80 ≥ 88 ≥ 0.85 

Män ≥ 94 ≥ 102 ≥ 1.0 

Tabellklacificeringar ur, Obesity: preventing and managing the global epidemic (2000) World Health 

Organization (WHO), ss. 10-11 

                                                      
2
 Nätversion av Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius (2008). Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.1 

”Elektroniska källor med webbhänvisning” 
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2.1.5 Fetmakirurgi 

Fetmakirurgi är samlingsnamnet för ett antal operationsmetoder i viktminskningssyfte. I 

Sverige opereras en övervägande majoritet för fetma med så kallad gastric bypass-metod
3
 (se 

figur 1). Genom en gastric bypass-operation läggs tarmarna om till att förbigå magsäcken. 

Anledningarna till att fler opereras genom en gastric bypass-metod är att individen, till 

skillnad från andra fetmakirurgiska ingrepp, upplever en mer kraftig och hållbar 

viktminskning, mindre risk för komplikationer samt bättre utfall på bland annat hjärt-

kärlsjukdomar och diabetes typ 2 med flera (Näslund m.fl. 2009; Picot m.fl. 2009). 
 

 
Figur 1: Gastric Bypass 

Ur, Kirurgisk behandling av sjuklig fetma (2008), Mikael Victorzon, s. 26 

2.2 Fetma – Ett kroniskt tillstånd 

Förekomsten av övervikt och fetma har ökat kraftigt i Sverige under 1900-talets sista två 

decennier och är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) klassad som en global epidemi 

(WHO 2007). Enligt svensk befolkningsstatistik (SCB 2005) sker störst ökning av övervikt 

bland yngre kvinnor och män, medelålders män samt bland pensionerade kvinnor. Övervikt 

förekommer i högre grad bland män, medans det för kvinnor är lika vanligt förekommande 

med undervikt som övervikt. Både övervikt och fetma ökar med åldern och förekommer i 

högre grad bland låginkomsttagare, arbetaryrken, lågstatusområden samt på landsbygden. 

Totalt sett är förekomsten av fetma jämnt fördelad (12 %) mellan könen i åldrarna 16-84 år 

(SCB 2005). 

 

Övervikt och fetma är tillstånd då kroppen lagrat fettvävnad i den omfattningen att en individs 

hälsa är hotad. För många individer innebär detta en försämrad livskvalitet. Skillnaden mellan 

övervikt och fetma är att det sistnämnda inte enbart är ett tillstånd av kraftig övervikt utan ett 

kroniskt tillstånd och medicinsk diagnos av kraftig övervikt med ökad risk för följdtillstånd 

och dödlighet. På sikt kan övervikt leda till fetma. Utöver fysiska och psykiska besvär som 

problem med ledbesvär, sömnproblem, nedsatt välbefinnande med mera, ökar fetman även 

risken att drabbas av följdsjukdomar, vanligast är stroke, diabetes typ 2 och olika former av 

cancer. (FHI 2009; Socialstyrelsen 2009; WHO 2007)  

 

Sedan 2000-talets början har forskare erhållit allt mer kunskap om fettvävnad och dess roller i 

kroppen samt vad det innebär för god hälsa. Fettvävnad producerar och utsöndrar en rad olika 

antiinflammatoriska och inflammatoriska ämnen i kroppen och betraktas idag som kroppens 

största hormonutsöndrande organ (Gueorguiev m.fl. 2009; Friedman 2009; Farooqi & 

O’Rahilly 2006). Gällande övervikt och fetma har forskare under den senare delen av 2000-

talets första årtionde börjat förstå hur fettvävnad i dess skadliga bemärkelse även bidrar till 

utvecklingen av diabetes typ 2
4
 (Andersson 2007). För individer som lider av fetma är 

                                                      
3
 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 

4
 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
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viktnedgång därför det enda alternativet för att minska risken för fysiska och psykiska besvär 

samt en rad andra följdtillstånd som påtagligt försämrar både hälsa och livskvalitet (Näslund 

2008). För samhället innebär förekomsten av fetma även direkta ekonomiska kostnader i form 

av vård och omsorg men i synnerhet indirekta samhällsekonomiska kostnader och 

produktionsbortfall på grund av följdsjukdomar respektive sjukskrivningar. Uppskattningar 

från England och Sverige tyder på att de indirekta kostnaderna kraftigt överstiger de direkta 

(WHO 2007; Socialstyrelsen 2009). 

 

Det är svårt att bedöma huruvida en individs kroppssammansättning utgör en hälsorisk. En 

individ bedöms med relativ säkerhet genom att kroppsmåtten klassificeras gentemot 

befolkningsstandardiserade mätvärden, vanligast förekommande är BMI (WHO 2007). En 

svaghet med BMI är att verktyget inte skiljer på muskelvävnad och fettvävnad, en individ 

med kraftig muskulatur kan således lida av övervikt eller fetma utan att vara överviktig. Ofta 

kompletteras BMI av antingen ett midjemått eller kvoten av midjan och stussen för en mer 

tillförlitlig bedömning. Fördelen med kvoten av midja och stuss är att den uppskattar den 

lokala koncentrationen av fettvävnad genom förhållandet mellan midjemåttet och höftmåttet 

(WHO 2007). Vid användning av BMI bör ålder, kön och etnicitet beaktas. För midjemåttet 

och kvoten av midja och stuss beaktas ålder och kön. Någon vidare fördjupning av dessa 

verktyg sker inte i denna studie
5
. För att fastställa om övervikten är skadlig för individen 

krävs medicinskt kunnig personal och dyr utrustning för noggranna mätningar av blodvärden 

(Caterson & Gill 2002). 

 

I Istanbul, Turkiet, antog 53 medlemsländer WHO:s Europeiska stadga, The European 

Charter for Counteracting Obesity: Diet and Physical Activity for Health (WHO 2006) för att 

förebygga och stoppa fetmans utveckling. Stadgan fastställer att det ska vara möjligt för de 

Europeiska länderna att sakta ned eller stoppa fetmans utveckling inom fyra till fem år från att 

stadgan antogs och att förekomsten av fetma ska vara på nedgång senast år 2015. Vidare 

erkänner stadgan fetmans multifaktoriella problematik och gör gällande att utvecklingen av 

fetma inte hindras genom enbart utbildning och information utan genom en kombination av 

tvärsektoriella insatser (WHO 2006; Brug 2007). I Sverige sker det tvärsektoriella arbetet 

emot elva folkhälsopolitiska mål där det övergripande målet är att ”[…] skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Regeringens Prop. 

2007/08:110, s. 21). 

2.2.1 Fetmans determinanter 

Fetma utvecklas i ett komplext samspel mellan olika gener, livsstils- och miljöfaktorer. 

Förenklat handlar övervikten om en kombination av livsstilsfaktorer där det totala 

energiintaget från kosten är för högt gentemot det totala energibehovet, delvis på grund av en 

övervägande inaktiv livsstil. (FHI 2009; Socialstyrelsen 2009; WHO 2007) 

 

Vid fysisk inaktivitet förbrukar kroppen förhållandevis lite energi och ämnesomsättningen är 

låg. Med tiden försämras rörligheten liksom hanteringen av psykiska påfrestningar. Brist på 

fysisk aktivitet ökar risken för en rad olika psykiska och fysiska följdtillstånd
6
, påskynda 

utvecklingen av fetma och andra kroniska sjukdomar (Östenson 2007; FHI 2009; 

Socialstyrelsen 2009; WHO 2007). Den positiva effekten av fysisk aktivitet har genom 

årtionden av vetenskaplig forskning bekräftats som avgörande för god hälsa och 

välbefinnande, folkhälsa liksom för god miljö och ekonomi. Detta avspeglar sig i den tredje 

                                                      
5
 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 

6
 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
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internationella kongressen för fysisk aktivitet och folkhälsa där världssamfundet under två år 

utvecklat och till slut enats om Torontostadgan för fysisk aktivitet, antagen den 5-8 maj, år 

2010
7
. 

 

En snedfördelad sammansättning av näringsämnen i kosten, innebärande bland annat ett för 

stort intag av livsmedel rikt på salt, socker och raffinerade fetter samt för lite av fibrer, 

vitaminer, mineraler och fleromättade fetter ökar risken att utveckla fetma
8
 (FHI 2009; 

Socialstyrelsen 2009). Kroppen omsätter konstant energi och måste därför tillföras energi med 

jämna intervaller. Tillförs kroppen ett överskott av energi ökar sannolikheten att kroppen 

lagrar denna överskottsenergi som fettvävnad. Det biologiska syftet är att förhindra svält i 

framtiden. Vid ett energiunderskott förbrukar istället kroppen fett och ibland muskelvävnad 

som energi. Både ett överskott och underskott av energi försvårar upptaget av vitaminer, 

mineraler och andra spårämnen som är en förutsättning för god hälsa. Detta påverkar 

kroppens förmåga att omsätta den tillförda energin som kroppen kräver och orkeslöshet kan 

uppstå. En obalanserad kosthållning påverkar vidare kroppens blodvärden och organ negativt 

och ökar risken att utveckla andra kroniska följdtillstånd. (Whitney & Rolfes 2004) 

 

Även negativ stress är en betydelsefull livsstils- och miljöfaktor som uppkommer vid plötsligt 

eller långvarig psykisk påfrestning och påverkar utvecklingen av fetma negativt. Vid negativ 

stress utsöndrar kroppen olika stresshormoner, däribland det aktiva hormonet kortisol. Höga 

kortisolvärden i blodet skapar obalans i kroppen och vid ihållande negativ stress ökar 

blodtrycket, sömnen försämras och fettinlagringen ökar med mera. Den hormonella obalansen 

påverkar även kroppens förmåga att omsätta energi med ökad risk för bland annat diabetes typ 

2. Till vilken grad en individ reagerar på stress är dock individuellt. Det är känt att negativ 

stress även påverkar aptiten och hos vissa individer ökar aptiten, vanligt förekommande är 

någon form av hetsätning. Risken att utveckla fetma och andra följdtillstånd ökar därmed 

ytterligare. (Socialstyrelsen 2009; Whitney & Rolfes 2004; SBU 2002) 

 
Vissa individer föds med en eller en kombination av så kallade gendefekter som påverkar 

kroppens reglering av aptit och ämnesomsättning samt i vilken omfattning fettvävnad 

utvecklas. Idag vet vi att de genetiska faktorerna påverkar variationen av 

kroppssammansättningen vad gäller fettvävnad till cirka 40 procent (Friedman 2009). Redan 

året 1994 upptäckte Friedman med flera (se Zhang m.fl., 1994) en gen som styr utsöndringen 

av hormonet leptin och sedan den upptäckten har det skett stora framsteg i området. Eftersom 

denna studie inte tillåter att förklara alla, för vetenskapen, kända gendefekter med koppling 

till övervikt och fetma är syftet med följande förklaring således beskrivande även för andra 

typer av gendefekter
9
, trots att den står för endast en liten del av den totala förekomsten av 

fetma (van den Berg, Dollé & Boer 2007; Anderson & Wadden 1999; Farooqi & O’Rahilly 

2006). Ob- eller fetmagener är en monogenetisk defekt och finns i kroppens fettceller i syfte 

att signalera utsöndringen av hormonet leptin. Leptinets roll är att aktivera melanocortin 

receptorn i hypotalamus som reglerar aptiten, kroppens ämnesomsättning och energiinlagring 

i syfte att balansera mängden fettvävnad till övriga kroppsvävnader (van den Berg, Dollé & 

Boer 2007). Vid ökad mängd fettvävnad, är leptinnivåerna i blodet normalt höga och 

signalerar en mättnadskänsla samt förhöjd ämnesomsättning. Detta sker i ett samspel med 

andra hormoner, däribland ghrelin och insulin som likt leptin även reglerar aptit, 

ämnesomsättning och energiinlagring (Gueorguiev m.fl. 2009; Andersson 2007). Individer 

                                                      
7
 Internationellt känd som: The Toronto Charter for Physical Activity: A Global Call for Action (2010) 

8
 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 

9
 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
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med en fetmagen är oförmögna att producera leptin. Brist på leptin i blodet rubbar den 

hormonella balansen således att kroppen blir inställd på svält med kraftig aptit och låg 

energiförbrukning och ökad fettinlagring som följd. Även andra kroppsliga funktioner 

påverkas negativt (Friedman 2009; Farooqi & O’Rahilly 2006; Mutch & Clément, 2006). 

Sammanfattningsvis är det för individer med en eller flera fetmagener större sannolikhet att 

lida av matberoende och onormal fettinlagring för att ur ett biologiskt perspektiv drabbas av 

fetma. Individer med en eller flera fetmagener är även mer känsliga för fysisk inaktivitet och 

stress. (van den Berg, Dollé & Boer 2007; Farooqi & O’Rahilly 2006; Faskunger 2008; FHI 

2009; Socialstyrelsen 2009; WHO 2007) 

2.2.2 Konventionella viktminskningsmetoder och fetmakirurgi 

Konventionella viktminskningsmetoder fokuserar i huvudsak på att öka mängden regelbunden 

fysisk aktivitet och minska energiintaget från kosten (Wirfält m.fl. 2008; Prentice 2008; 

Östenson 2007). Detta kan ske på egen hand och eller i kombination med hjälp av 

vårdverksamhet eller genom andra kommersiella alternativ (Gilden Tsai & Wadden 2005; 

Picot m.fl. 2009). De kommersiella alternativen har enligt Heschka mf.l. (2003) i en 

multicentrerad och randomiserad klinisk utvärdering i USA mellan åren 1998 - 2001, 

blygsamma effekter på deltagarnas (BMI > 27-40) viktminskning, men mer framgångsrik än 

om viktminskning skett på egen hand. Vid viktminskning är socialt stöd en betydelsefull 

faktor för framgångsrik viktminskning samt bibehållande av vikten, liksom god upplevd 

självkänsla och självförtroende (Ogden & Clementi 2010; Elfhag & Rössner 2005). För 

individer som lider av fetma är effekterna av konventionella viktminskningsmetoder ofta små 

eller inga och de långsiktiga effekterna undermineras av att individen ofta går upp i vikt igen 

efter två till fem år. Vid fetma är medicinsk behandling därför ofta det enda hållbara. (Rydén 

& Torgerson 2006; Gilden Tsai & Wadden 2005; Wirfält m.fl. 2008; Näslund 2008; Picot 

m.fl. 2009) 

 

Tidigare har det varit möjligt att kombinera konventionell viktminskning med medicinering 

av receptbelagda preparat som reglerar aptiten genom att inverka på belöningssystemet eller 

minska upptaget av fetter. Syftet är att öka chansen till en hållbar viktminskning. På grund av 

en stor sannolikhet för biverkningar som exempelvis förhöjt blodtryck med risk för bland 

annat hjärtinfarkt och metodens ringa verkningsgrad grundades ett försäljningsförbud mot två 

av dessa läkemedel på samtliga apotek i Sverige samt mot ett av dem inom Europa. (EMA 

2009; 2010)
 10, 11

 

 

Fetmakirurgi är enligt Picot m.fl. (2009) i en systematisk översikt den mest hållbara och 

framgångsrika viktminskningsmetoden för individer som lider av fetma. Det fetmakirurgiska 

ingreppet innebär dock en stor omställning i livet för individen och är dyrt. Syftet med 

fetmakirurgi är att förhindra intaget av större måltider och minska upptaget av energigivande 

näringsämnen som kan bidra till en ökad fettinlagring. Det blir därför extra viktigt att 

prioritera livsmedel rika på protein samt undvika söta och alltför feta livsmedel. Även tillskott 

med vitaminer, mineraler och spårämnen blir nödvändigt. Syftet med denna prioritering är 

förebyggande av uppkastning och olika typer av näringsbrist (Victorzon 2008). 

Fetmakirurgi medför en långsiktig viktminskning med en relativt snabb och evidensbaserad 

effekt på följdtillstånd som diabetes typ 2, högt blodtryck och sömnapné med flera. 

Hälsovinsterna innebär en ökad livskvalitet samt en reducering av samhällets direkta 

hälsoekonomiska kostnader (Näslund m.fl. 2009; Rydén & Torgerson 2006; Picot m.fl. 2009; 

                                                      
10

 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
11

 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
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Näslund 2008; Gilden Tsai & Wadden 2005). Trots metodens stora stöd i vetenskapen 

opereras i dagsläget förhållandevis få individer i offentlig verksamhet i Sverige. År 2008 

opererades cirka 2500 individer i åldrarna 18-80 och efterfrågan på fetmakirurgi förväntas öka 

kraftigt i samband med att allt fler opereras. Cirka 75 procent av de opererade var kvinnor 

(Näslund m.fl. 2009; SKL 2009). Men det råder en ojämlikhet mellan landstingen rörande 

opererade och icke-opererade individer. I de landsting där flest opereras för sin fetma är också 

väntetiden som högst. Det har lett till att patienter på egen hand kontaktar externa eller privata 

aktörer i andra landsting som ett alternativ på det egna landstingets bekostnad. Detta är bara 

möjligt om landstinget erbjuder en vårdgaranti med möjlighet till valfrihetsvård. Vissa 

individer vänder sig även direkt till privata aktörer och måste då själva finansiera 

operationskostnaderna (Fagerberg & Angerås 2010). Det saknas data och förblir okänt 

huruvida män i högre utsträckning väljer privata aktörer (SKL 2009; Fagerberg & Angerås 

2010; Näslund m.fl. 2009). 

 

För att bli berättigad fetmakirurgi krävs att specifika kriterier är uppfyllda enligt riktlinjer ur 

Sveriges nationella indikatorer för fetmakirurgi. Individen måste ha ett BMI > 40 kg/m2, eller 

BMI > 35 kg/m2 med något följdtillstånd som exempelvis diabetes typ 2. Individer med ett 

BMI < 35 kg/m2 och/eller yngre än 18 år men äldre än 60 år, opereras endast på basis av 

etiskt godkända och kontrollerade studier. En grundlig medicinsk utredning med minst ett till 

två läkarbesök måste genomföras innan en individ garanteras operation. Vidare måste 

individen ha genomgått seriösa viktminskningsförsök och inte lida av någon form av allvarlig 

ät- eller annan beteendestörning, exempelvis hetsätning (Näslund m.fl. 2009). I takt med att 

efterfrågan på operationer ökar finns det även en stor dold grupp i behov som inte alls erbjuds 

fetmakirurgi. Det är individer med ett BMI >35 kg/m2 utan följdtillstånd (Fagerberg & 

Angerås 2010; Hedenbro m.fl. 2010). Enligt ett förslag av expertgruppen med Näslund m.fl. 

(2009) i den andra upplagan av Sveriges nationella indikatorer för fetmakirurgi (NIOK) bör 

viktkriterierna för fetmakirurgi ändras för att nå fler individer som lider av fetma som i 

dagsläget inte uppfyller NIOK (2009). För att nå majoriteten av individer i behov av 

fetmakirurgi projicerar expertgruppen att det under en tio års period måste förekomma cirka 

3500 – 28,000 operationer per år i offentlig verksamhet (Näslund m.fl. 2009; SKL 2009). 

 

Nyligen (2010) pågick en medial debatt
12

 om fetmakirurgi där bland annat dagspress och tv 

avslöjade att majoriteten av landstingen saknar resurser, kompetens och strategier att 

tillfredsställa dagens behov av fetmakirurgi för de individer som är i behov. Enligt Fagerberg 

och Angerås (2010) samt Rössner (2009) är det för landstingen oklart hur man ska handskas 

med en ökad efterfrågan på fetmakirurgi när det i vårdapparaten pågår en konstant kamp om 

behovsmässiga prioriteringar av resurser för andra ändamål. Därtill ska läggas behoven av 

preventiva insatser samt för den stora dolda grupp som inte erbjuds fetmakirurgi. På denna 

basis anser en sida att landstingen tillsammans måste agera, en nationell handlingsplan bör 

utvecklas innan efterfrågan på fetmakirurgi kraftigt ökar. En sida anser däremot att det redan 

finns en nationell handlingsplan för fetmakirurgi i och med de initiativ som redan fattats på 

basis av vårdapparatens resurser. Här förespråkas det fria vårdvalet eftersom efterfrågan på 

fetmakirurgi kan öka där få operationer i dagsläget utförs (Hedenbro m.fl. 2010). I takt med 

att fler utnyttjar det fria vårdvalet kan det även ske en omprioritering av successiv 

expandering av fetmakirurgi som resulterar i fler operationstillfällen (Hedenbro m.fl. 2010; 

Fagerberg & Angerås 2010). Debatten resulterade i att det under våren år 2010 startade en 

utredning för utveckling av ett nationellt handlingsprogram för fetmakirurgi (Fagerberg & 

Angerås 2010). 
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 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.1 ”Elektroniska källor med webbhänvisning” 
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2.2.3 Fetmans psykosociala aspekter 

Ovan har redogjorts för fetma som ett kroniskt tillstånd av kraftig övervikt och varför 

viktminskning är fördelaktigt ur ett hälsoperspektiv. Men bakom denna fetmaproblematik 

finns även psykosociala aspekter som verkar i ett samspel med sociokulturella faktorer, vidare 

beskrivet nedan. 

 

De rådande kroppsidealen påverkar uppfattningen om vad som anses normalt och attraktivt 

och avspeglar sig i den kultur och samhällsstruktur som råder. Media och ledarpersonligheter 

har historiskt sett alltid varit inflytelserika som språkrör och trendsättare av hur gemene man 

ska se ut och leva. Media har utvecklats kraftigt och genomslaget är stort i främst västerländsk 

kultur och samhällsstruktur. Exponeringen av rådande kroppsideal är därför stort. (Qvarsell & 

Torell 2004; Sandberg 2004)  

 

I samtida västerländsk kultur betraktas fetma som en avvikande norm, delvis grundat på 

hälsomässiga skäl men framförallt kanske av mer utseendemässiga skäl. Normalitet och 

attraktivitet framställs som att vara slank, männen ska gärna vara slanka men ändå muskulösa. 

Att följa normerna är förknippat med hälsa och att vara medveten. Detta beror bland annat på 

att kunskapen om överviktens och fetmans roll för ohälsa ökat. Det är därför vanligt för 

individer som lider av övervikt och fetma att de bemöts med en negativ attityd och 

stigmatiseras, oberoende etnicitet, kön, ålder. (Sandberg 2004; Hedblom 2009; Puhl & 

Brownell 2003)  

 

Men före 1940- och 50-talet fanns i Europa en annorlunda attityd till övervikt och fetma. 

Samhällsstrukturen och livsstilen var då annorlunda. En övervägande majoritet var arbetare 

och bedrev ett hårt kroppsligt arbete. Få invånare hade, till skillnad från dagens västerländska 

samhälle, tillgång till ett överflöd av livsmedel rikt på salt, raffinerat socker och fett liksom 

lättillgängliga automatiserade transportmöjligheter. Lägg därtill att en stillasittande livsstil var 

ovanlig, likaså förekomsten av övervikt och fetma. (Sandberg 2004; Qvarsell & Torell 2004; 

Larsson & Jalakas 2008; Atkins & Bowler 2001; Faskunger 2008; Puhl & Heuer 2010)  

 

Den överviktiga kvinnan ansågs frodig och var inte sällan förknippad naturlighet och 

sensualitet. Hos männen förknippades den överviktiga kroppen med styrka, potens och 

praktfullhet. Kvinnornas frodighet var förknippad med hushållet och männens styrka med 

arbete och andra offentliga sammanhang. Trots att det numera finns en mer negativ attityd till 

övervikt och fetma, grundat i både rådande kroppsideal och kunskap om hälsorisker, 

framställs och uppfattas mäns övervikt som en mindre negativ företeelse både i media och i 

den allmänna opinionen. För män är de traditionella och rådande kroppsidealen 

samexisterande och mäns övervikt är mer accepterad än kvinnors övervikt (Sandberg 2004). 

Dagens kroppsideal av slankhet riktas främst mot kvinnor och kraven är stora. Kvinnor 

förväntas göra karriär, vara hälsosamma för att samtidigt förväntas uppfylla både en biologisk 

och social modersroll. (Larsson & Jalakas 2008; Sandberg 2004; Throsby 2007; Qvarsell & 

Torell 2004) 

 

Både i media och i allmänhet framställs individer som lider av fetma som ohälsosamma och 

karaktärslösa individer som ofta även beskylls för sin kraftiga övervikt. Det negativa 

bemötandet anses även legitimt i olika sociala sammanhang. Individer stigmatiseras aktivt i 

offentliga miljöer, arbetet och till och med bland personal inom hälso- och sjukvården. (Puhl 

& Brownell 2003; Sandberg 2004; Puhl & Heuer 2009; Qvarsell & Torell 2004)  
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Hanteringen av denna stigmatisering är som redan nämnts individuell men påfrestningarna 

kan påverka individens självkänsla och självförtroende mycket negativt. En negativ självbild 

och känsla att inte duga som man är upplevas som psykiskt påfrestande med nedsatt psykisk 

välbefinnande, försämrad livskvalitet och risk för depression som följd. (Puhl & Heuer 2010; 

Ogden & Clementi 2010; Puhl & Heuer 2009)  

 

Detta är framförallt vanligt hos individer som har ett svagt eller helt saknar ett socialt nätverk 

att vända sig till (Ogden & Clementi 2010; Puhl & Brownell 2003). En rad studier gällande 

stigmatiseringen av övervikt och fetma visar även att det är vanligt förekommande hos 

individer med en negativ självkänsla och självförtroende att hantera den psykiska 

påfrestningen genom att motsägelsefullt utöva olika former av ohälsosamma beteenden, oftast 

hetsätning i samband med stillasittande livsstil. Beteendet är inte sällan då grundat i en känsla 

av förlorad kontroll. (Kolotkin, Crosby & Williams 2002; Puhl & Heuer 2009; Puhl & Heuer 

2010; Ogden & Clementi 2010)  

 

Stigmatiseringen sker oberoende etnicitet, kön och ålder. Men studier har visat att kvinnor 

som lider av fetma påverkas och reagerar i högre utsträckning och mer negativt av 

stigmatiseringen än män. Varför kvinnor lider i större utsträckning är inte klarlagt, men det 

antas bero på samhällets alla krav på att kvinnor ska uppfylla både olika roller och 

kroppsideal samtidigt. (Puhl & Heuer 2010; Puhl & Heuer 2009; Kolotkin, Crosby & 

Williams 2002; Rydèn & Torgerson 2006; Mamplekou m.fl. 2005; Fabricatore & Wadden 

2004; Tiggemann & Rothblum 1988) 

2.3 Teoretisk bakgrund 

2.3.1 Hälsouppfattningsmodellen (the Health Belief Model) 

Studien är förankrad i bland annat Hälsouppfattningsmodellen (the Health Belief Model) som 

kombinerar beteende- och samhällsvetenskapen som en grund för att analysera (Se, 4.3.2 

Utformning av Intervjuguide och tematisk tankekarta) attityder till och erfarenheter av fetma 

och fetmakirurgi samt olika drivkrafter bakom agerandet. Modellen gör gällande att en individ 

agerar med avsikt att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande grundat på samspelet mellan de 

egna individuella och omvärldens uppfattningar om och attityder till själva agerandet. 

Modellens huvudprincip är att en individs uppfattningar om och attityder till orsaken bakom 

agerandet att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande är påverkbara och kan förändras (se, 

figur 2). Grundat på årtionden av empiriska studier och vetenskapliga översikter av 

Hälsouppfattningsmodellen beskriver Nutbeam och Harris (2004) samt Tones och Green 

(2004) samspelet mellan följande individ- och omvärldsfaktorer som specifikt betydelsefulla 

för att en individ ska agera för sin hälsa och välmående: 

 

 ”Upplevt hinder och hot av ohälsa” (Percieved susceptibility to problem) 

 

 ”Upplevt självförtroende och självkänsla att agera (förmåga)” (Self-efficacy) 

 

 ”Upplevda fördelar med agerandet” (Percieved benefits of specific action)  

 

Andra inflytelserika faktorer är: 

 

 ”Upplevda hinder med agerandet” (Percieved barriers to taking action) 

 

 ”Andra yttre drivkrafter” (Cues to action) 
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Hälsouppfattningsmodellen är sedan 30 år tillbaka en tillämpad modell inom främst 

hälsovetenskaperna med stort stöd i den vetenskapliga litteraturen. Den har visat sig vara 

framgångsrik för att erhålla uppfattningar om och attityder till ett agerande mot att förebygga 

ohälsa eller sjukdom, exempelvis valet av vaccination. Hälsouppfattningsmodellen blir dock 

mindre framgångsrik i att kartlägga mer strukturellt komplexa beteenden där det finns många 

olika samverkande faktorer som vid exempelvis alkoholvanor (Tones & Green 2004). Delar 

av modellen förekommer även inom andra vedertagna beteende- och samhällsvetenskapliga 

modeller såsom social kognitiv teori (Social Cognitive Theory) och social marknadsföring 

(Social marketing) (Nutbeam & Harris 2004). I den figur av Hälsouppfattningsmodellen som 

visas nedan ingår dessvärre inte faktorerna rörande ”Andra yttre drivkrafter” eftersom detta 

tillkommit i ett senare skede. Den här visade ursprungliga modellen har kritiserats för dess 

fokus på enbart individuella drivkrafter bakom ett agerande. Faktorer under ”Andra yttre 

drivkrafter” som kan påverka individen att agera för hälsa och välbefinnande kan bestå av ett 

samspel av exempelvis socialt stöd, ekonomiska förutsättningar, bostadens geografiska och 

demografiska läge samt andra omvärldsfaktorer (Nutbeam & Harris 2004; Tones & Green 

2004).  

 

 
Figur 2: Hälsouppfattningsmodellen 

Ur, Theory in a Nutshell 2
nd

 Ed (2004) av Nutbeam & Harris, s. 11 

 

2.3.2 Fetmakirurgi – tidigare studier 

Fetmakirurgi är i dagsläget den enda hållbara viktminskningsmetoden för individer som lider 

av fetma. Av de 12 procent av den svenska befolkningen i åldern 16-84 år som lider av fetma, 

är de som genomgår operation till övervägande majoritet kvinnor. Vad kan tidigare studier 

påvisa gällande faktorer som påverkar och driver individer att genomgå fetmakirurgi? Finns 

det skillnader mellan könen? 

 

Som framgår ovan är en rad empiriska och deskriptiva studier överrens om att det inte finns 

något kausalt samband mellan stigmatisering och viktminskning (Kolotkin, Crosby & 

Williams 2002; Puhl & Heuer 2009; Puhl & Heuer 2010; Fabricatore & Wadden 2004). 

Däremot redovisar bland andra Ogden och Clementi (2010) i sin studie att stigmatiseringen 

kan ha en motiverande effekt på överviktiga individer som upplever sig ha ett tillräckligt 

socialt stöd. En individ som lider av fetma väljer således sin behandlingsmetod på basis av att 

fetman utgör ett så stort hinder och eller hot mot välbefinnandet och hälsan att individen 

upplever en kontrollförlust över sin livssituation. Graden av upplevt hot mot välbefinnande 

och hälsa påverkar hur radikal behandlingsmetod individen eftersöker. Beslutet bakom att en 
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individ genomgår fetmakirurgi beskrivs i form av subjektiva termer som självinsikt och 

personlig kris där stigmatiseringen verkat som en yttre drivkraft för nedsatt välbefinnande och 

nedsatt hälsa. (Stout m.fl. 2007; Kolotkin, Crosby & Williams 2002; Puhl & Heuer 2009; 

Puhl & Heuer 2010; Ogden & Clementi 2010; Mårtenson, Samsioe & Svensson 2008)  

 

I ovannämnda vetenskapliga studier och översikter är olika former personliga kriser och 

insiktsprocesser återkommande för både kvinnor och män, men det råder skillnad könen 

emellan huruvida krisen och självinsikten uppstått. Kvinnor opereras och har opererats i högre 

utsträckning än män vilket framgår i den svenska SoS-studien av Rydén och Torgerson 

(2006), liksom i ovannämnda studier och översikter, där även en övervägande majoritet i 

urvalen är kvinnor. Enligt bland andra Kolotkin, Crosby och Williams 2002 samt Ogden och 

Clementi 2010 tycks fetma påverka kvinnors livskvalitet negativt i ett tidigare skede av 

viktökningsprocessen. Studierna diskuterar om att kvinnor hanterar sin övervikt och rådande 

kroppsideal annorlunda än män och tidigare upplever en typ av inre kris eller insiktsprocess 

som resulterar i att kvinnor oftare väljer en allt radikalare behandlingsform jämfört med män. 

Valet av fetmakirurgi påverkas av individen uppfattning och förmåga att hantera rådande 

kroppsideal och omgivande sociala strukturer. Fler inflytelserika faktorer är individens 

utbildningsnivå samt social och ekonomisk bakgrund (van Hout m.fl. 2005; Stout m.fl. 2007; 

Kolotkin, Crosby & Williams 2002; Rydèn & Torgerson 2006; Mamplekou m.fl. 2005; Puhl 

& Heuer 2009; Puhl & Heuer 2010; Ogden & Clementi 2010; Fabricatore & Wadden 2004). 

Enligt White m.fl (2004) påverkas exempelvis vita medelklass och medelålders kvinnor i 

högre utsträckning negativt av sin övervikt än afro-amerikanska kvinnor som värderar 

övervikten annorlunda. 

2.4 Fetma i Västmanland 

I Västmanlands län är andelen som lider av fetma jämnt fördelad mellan könen och utgör 15 

procent av befolkningen (CDUST 2008). Övervikt och fetma ökar med åldern och bland 

kvinnor är förekomsten högst i åldrarna 50-84 år, bland män 35-64 år. I Västmanlands län 

erbjuds fetmakirurgi enligt NIOK (Näslund  m.fl., 2009). En majoritet av dem som opererats 

eller står i kö för fetmakirurgi är kvinnor
13

, vilket överensstämmer med fördelningen i hela 

landet (75 % kvinnor) (SKL 2009). På grund av att en övervägande majoritet män som lider 

av fetma inte opereras riskerar Västmanlands län bland annat en ojämlik folkhälsoutveckling. 

Västmanlands landstings folkhälsopolitiska arbete emot övervikt och fetma utgår från 

Sveriges elva folkhälsopolitiska målområden
14

. Arbetet sker specifikt i patientmötet emot 

målområde nio för fysisk aktivitet samt målområde tio för goda matvanor och livsmedel. 
Viktreduceringsgrupper återfinns bland annat i Västerås, Fagersta, Sala, Arboga, med flera. 

Landstinget ger även ekonomiskt stöd åt ideella föreningar, kommuner och skolor i syfte att 

förstärka arbetet mot fysisk aktivitet och goda matvanor. (SKL 2005) 

2.5 Problemområde 

Kroppsidealen och kraven på hur kvinnor och män ska se ut och leva i vardagen är tvetydiga. 

Hur dessa tolkas och hanteras tycks påverka attityden till fetma och fetmakirurgi och 

därigenom beslutet att genomgå fetmakirurgi. I dagsläget är fetmakirurgi det enda hållbara 

alternativet för att individer som lider av fetma ska nå en hållbar viktminskning i syfte att 

förbättra förutsättningarna för god hälsa och deras välbefinnande. Män genomgår kirurgi i 

                                                      
13

 Författaren av uppsatsen genom personligt möte med kontaktperson vid Kompetenscenter för hälsa, 
Landstinget Västmanland den 18/1-2010 
14

 Författaren av uppsatsen genom personligt möte med kontaktperson vid Kompetenscenter för hälsa, 
Landstinget Västmanland den 18/1-2010 
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mindre utsträckning än kvinnor i såväl Västmanland som landet i sin helhet. Orsakerna till 

detta är okända. Få empiriska studier har belyst män som redan genomgått fetmakirurgi för att 

därigenom identifiera de värderingar och drivkrafter som ligger bakom mäns beslut att 

genomgå fetmakirurgi.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie var att analysera erfarenheter av och attityder till fetma och 

fetmakirurgi hos män som valt att genomgå fetmakirurgi för att därigenom belysa värderingar 

och drivkrafter bakom männens beslut att genomgå operation. 

Frågeställningar 

1. Vilka värderingar och drivkrafter låg bakom beslutet att genomgå fetmakirurgi hos 

män? 

 

2. Upplever de studerade männen att de påverkats av rådande kroppsideal för män i den 

utsträckningen att det varit en drivkraft för beslutet bakom fetmakirurgi? 

 

3. Vilka förväntningar hade männen på effekterna av det kirurgiska ingreppet? 
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4. Metod och material 
Via telefon, e-post och personligt möte med kontaktperson vid Kompetenscenter för hälsa, 

Landstinget Västmanland har information om det studerade fenomenets existens samt 

resurskontakter vid Överviktigas riksförbund erhållits. 

4.1 Studiedesign 

Studien genomfördes med kvalitativ deskriptiv metod i syfte att erhålla erfarenheter och 

värderingar av fetma och fetmakirurgi tiden innan operationstillfället hos män som valt att 

genomgå fetmakirurgi. På denna basis valdes semistrukturerade djupintervjuer. De 

semistrukturerade djupintervjuerna ackompanjerades av en teoridriven intervjuguide och 

tematisk tankekarta som möjliggjorde för författaren att utforska och erhålla data av djupare 

innebörd. Datainsamlingsverktygen gav författaren en struktur som möjliggjorde för 

tidsmässigt rimliga intervjuer (Bell 2005). Fördelen med semistrukturerade djupintervjuer är 

att intervjutekniken möjliggör för att erhålla data av djupare innebörd med egenskapen att 

kombinera flexibilitet och sammanhang. Detta hade inte varit möjligt med kvantitativa 

metoder, till exempel enkätundersökningar (Kvale 2007; Bell 2005).  Vidare kan sägas att 

studiedesignen inspirerats av fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats. Detta innebär 

att studien fokuserat på informantens subjektiva beskrivningar samtidigt som författaren 

underlättat och möjliggjort för informanten att föra en reflekterande dialog utifrån det 

studerade fenomenet (Se, 4.3.3 Datainsamling samt 4.4 Analysmetod) (Kvale 2007; Bell 

2005). 

4.2 Avgränsningar 

Studien avgränsades till män på grund av deras relativt låga andel av fetmaoperationerna i 

Västmanland. Med hänsyn till den samtida uppfattningen att fetma är ett känsloladdat ämne 

samt att studiens specifika intresse var att studera männens erfarenheter av och attityder till 

fetma och fetmakirurgi, avgränsades studien vidare till att enbart studera de män som tidigare 

har genomgått fetmakirurgi. Avsikten var att retrospektivt identifiera de värderingar och 

faktorer som låg till grund för beslutet att genomgå fetmakirurgi. (Bell 2005; Kvale 2007) 

 

För att erhålla tidsmässigt hanterbar data, med hänsyn till studiens begränsade omfattning, 

avgränsades urvalet till fem djupintervjuer. Med den kvalitativa forskningsansatsen som 

grund ansågs fem informanter rimligt eftersom att intresset inte var att erhålla kvantifierbara 

resultat (Kvale 2007). Ytterligare avgränsningar för rekryteringen av informanterna utfördes. 

Författaren beslutade i samråd med sin kontaktperson vid Kompetenscenter för hälsa samt 

med handledaren för uppsatsen att en rekrytering av informanter via en vårdverksamhet 

riskerade hota studiens tidsram på grund av operationella svårigheter i enlighet med 

Patientdatalagen (SFS 2008:355)
15

. 

4.3 Planering och genomförande av intervjuundersökning 

Det praktiska arbetet pågick under februari månad efter att författaren varit i kontakt med 

föreningsansvarig vid Överviktigas Riksförbund i Västmanland som antog utmaningen att 

rekrytera fem män till studien
16

. Via e-post med föreningsansvarig vid Överviktigas 

Riksförbund, Västmanland skickade författaren ut ett missivbrev för informerad medverkan 

med författarens etiska åtaganden till föreningsansvarig att vidareförmedla till de män som 

                                                      
15

 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
16

 Författaren av uppsatsen i kontakt med föreningsansvarig vid Överviktigas Riksförbund via telefon och e-post 
den 1/3 – 14/3-2010 
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uttryckt intresse och medgivit bli kontaktade av författaren. Intresset var till en början svalt 

men efter ett par veckor tillät fem män att bli kontaktade via telefon för intervju. Författaren 

kontaktade samtliga män via telefon under februari månad för att stämma av för ett 

intervjutillfälle. Vid kontakt föreslog författaren att intervjun bör ske i en avslappnad miljö 

och uppskattades vara mellan 30-45 min (Kvale 2007; Bell 2005). I samråd med varje enskild 

valdes de tidpunkter och miljöer som inte ställde till besvär för någon parterna (Bell 2005). 

4.3.1 Urval 

I texten används ord som ”männen” och ”informant” omväxlande för beskrivning för urvalet. 

Urvalet i denna studie var fem män som någon gång valt att genomgå fetmakirurgi i 

Västmanlands län. Då antalet informanter var få var kriterierna för rekryteringen att erhålla ett 

så pass varierat urval som möjligt enligt ålderskriterierna i de nationella indikatorerna för 

fetmakirurgi samt utbildningsnivå, typ av anställning, civilstånd och boendeform. Ett varierat 

urval skulle möjliggöra för jämförelse och spåra möjliga olikheter som kan skilja männen 

emellan i relation till deras värderingar och beslut. Rekryteringen utfördes av 

föreningsansvarig vid Överviktigas Riksförbund, Västmanland som sedan förmedlade 

informanternas kontaktuppgifter till författaren av uppsatsen. Rekryteringen via Överviktigas 

Riksförbund bedömdes av författaren, i samråd med kontaktperson vid Kompetenscenter för 

hälsa samt med handledaren för uppsatsen som operationellt fördelaktigare ur ett etiskt och 

tidsmässigt perspektiv än om informanter rekryterats via en vårdverksamhet
17

. Bedömningen 

grundades på vad som ansågs etiskt och tidsmässigt möjligt för uppsatsen. 

4.3.2 Utformning av teoridriven intervjuguide och tematisk tankekarta 

De semistrukturerade djupintervjuerna ackompanjerades av en teoridriven intervjuguide för 

författarens räkning, en tematisk tankekarta samt en diktafon för röstinspelning. Vid planering 

och utformning av intervjuguiden utgick författarens från Hälsouppfattningsmodellen och 

problemområdet för studien
18

. Intervjuguidens syfte var att utgöra manuskript för författaren i 

syfte att följa en röd tråd samt följa upp informantens svar. Sammanlänkad med 

intervjuguiden var den tematiska tankekartan. Tankekartans utgångspunkter att diskutera 

kring utgjordes av studiens problemområde och gavs namnen ”Fetmakirurgi” och ”Fetma”.  

Underkategorierna formulerades med vardagligt språk och skulle möjliggöra för informanten 

att, i ett retrospektivt och nutida skede, återkoppla till sin livssituation. Den tematiska 

tankekartan utgjorde utgångspunkten för samtliga intervjuer men syftade även till att 

underlätta vid dataanalysen (Se, 4.4 Analysmetod). En teoridriven insamlingsmetod som 

använder okomplicerade formuleringar möjliggör att resultaten i uppsatsen blir jämförbara 

med andra framtida studier. (Bell 2005; Kvale 2007)  

 

De inledande frågorna i intervjuguiden berörde informantens ålder, civilstatus och 

familjesituation, utbildningsnivå, anställningsform samt demografiskt läge. I enlighet med 

Hälsouppfattningsmodellen utformades dessa inledande frågor endast i syfte att identifiera en 

personkaraktäristisk variation mellan männen (Nutbeam & Harris 2004). Nästföljande fråga, 

”Beskriv varför du tror män genomgår fetmakirurgi i lägre utsträckning än kvinnor?”, 

syftade till att introducera problemområdet för informanten och möjliggöra för en 

reflekterande dialog. Med assistans av den tematiska tankekartan och intervjuguiden kunde 

författaren sedan ställa resterande frågor och följdfrågor i enlighet med problemområdet och 

hälsouppfattningsmodellen. Detta skulle möjliggöra för författaren att erhålla informantens 

erfarenheter och värderingar av fetma och fetmakirurgi. (Bell 2005; Kvale 2007) 

                                                      
17

 Se bilaga 2 ”Lästips”, 2.2 ”Fotnoter med webbhänvisning” 
18

 Se bilaga 1 ”Intervjumaterial”, 1.1 ”Tematisk tankekarta; 1.2 ”Intervjuguide” 
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4.3.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på caféer/restauranger, bibliotek och arbetsplatser. Samtliga 

intervjutillfällen ägde rum i slutet av februari 2010 och intervjuerna utfördes allteftersom 

männen rekryterades. Samtliga intervjuer blev inspelade och fullföljdes. Intervjuerna varade 

från 20 till 35 min och det totala sidantalet för det transkriberade materialet var 44 sidor. 

 

Enligt forskningsetiska föreskrifter och problemområdets känsliga karaktär redogjorde 

författaren vid intervjutillfällets början för informanterna om studiens problemområde, att 

intervjun var frivillig och skulle spelas in med diktafon. Författaren tydliggjorde också sina 

etiska åtaganden gentemot informanten (Se, 4.5 ”Etiska överväganden”). Vidare 

presenterades den tematiska tankekartan som skulle diskuteras kring, även syftet 

intervjuschemat förklarades. Sedan startade inspelningen av intervjuerna där författaren 

inledde med intervjuschemats personkaraktäristiska frågor. Författaren hade beaktat frågor av 

stötande natur och skapade därför ålderskategorier istället för att fråga om specifik ålder (Bell 

2005). Därefter övergick författaren till att ställa den första inledande frågan till männen att 

fritt beskriva och resonera över fenomenet varför de tror att män i allmänhet genomgår 

fetmakirurgi i lägre utsträckning än kvinnor. För majoriteten av männen var frågan början till 

en dialog mellan informant och författare och skapade ett unikt upplägg för varje enskilt 

intervjutillfälle. Med hjälp av intervjuguiden höll författaren intervjun inom ramarna med 

möjlighet för följdfrågor. Under samtliga intervjuer var författaren noga med att avsluta frågor 

och följdfrågor av retrospektiv karaktär med frasen ”tiden innan operation”, eftersom dessa 

frågor inte ville belysa vad männen erhållit för uppfattning efter operationstillfället. När 

intervjuerna var i sitt slutskede återgick informanten och författaren till den tematiska 

tankekartan för att kontrollera för att samtliga kategorier hade diskuterats. Om ingen hade 

något att tillägga avslutades intervjun. 

4.4 Analysmetod 

Samtliga intervjuer spelades in med en datorkompatibel diktafon som möjliggjorde för 

författaren att transkribera materialet direkt i datorn med Microsofts mediaspelare ”Media 

Player 11” samt Microsofts ”Office Word 2007”. När data transkriberats utförde författaren 

en teoridriven innehållsanalys för att identifiera meningsbärande enheter och kategorier med 

hjälp av den teoriförankrade intervjuguiden och den tematiska tankekartan som mall. 

Resultatet presenterades sedan som männen själva beskrivit sina upplevelser och erfarenheter 

utifrån den tematiska tankekartans allmängiltiga kategorier. 

 

Då studien utfördes av en ensam författare tillämpades extra noggrannhet genom att lyssna 

igenom materialet upprepade gånger för att kontrollera att författaren inte gått miste om vad 

männen faktiskt beskrivit och vad som sades. Även efter transkriberingen var författaren noga 

med att läsa igenom samtliga intervjuer upprepade gånger för att erhålla en helhetsbild av 

materialet. (Kvale 2007; Bell 2005)  

 

Utifrån männens egna beskrivningar kodade författaren sedan männens upplevelser och 

erfarenheter i meningsbärande enheter/kluster för varje enskild intervju i enlighet med 

Hälsouppfattningsmodellens delar (se figur 2). Männens mest förekommande och 

betydelsefulla enheter överfördes och sorterades sedan in i enlighet med den tematiska 

tankekartan och frågeställningarna (Krippendorff 2004; Kvale 2007; Bell 2005). Som 

klargörande exempel återkom samtliga män ständigt till att beskriva avlönat arbete som en 

betydelsefull del av deras välbefinnande och att fetma utgjorde både ett hinder och hot mot att 

fortsätta orka jobba. Arbetssituationen var således betydande för männens beslut att genomgå 

fetmakirurgi och sorterades in under kategorin drivkrafter. 
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4.5 Etiska överväganden 

Vid insamlande och hantering av data för denna studie beaktade författaren både anonymitet 

och konfidentialitet i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska föreskrifter för behandling 

av personuppgifter samt känsliga personuppgifter med informerat samtycke. Detta innebär att 

informanten inte kan identifieras i denna studie. Vid planering och genomförande av 

intervjutillfällena behandlade författaren informanten med respekt och frågor av stötande 

natur uteslöts (Bell 2005). Författaren skickade vid rekryteringstillfället ut ett missivbrev om 

informerad medverkan till föreningsansvarig och för intresserade informanter att läsa igenom 

innan författaren upprättade telefonkontakt med männen. I missivbrevet har författaren åtagit 

sig: att inte dokumentera och sprida personuppgifter, att inte presentera studiens 

personkaraktäristiska uppgifter på sådant sätt att informanten externt kan identifieras, att 

insamlad rådata enbart ska hanteras av författaren och med privat dator, att insamlad rådata 

tillintetgörs vid studiens godkännande vid Mälardalens Högskola. 
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5. Resultat 
Följande fyra rubriker (5.2 – 5.5) ger en systematik av intervjumaterialet som erbjuder god 

rättvisa åt nyanser och variationer i männens utsagor. Rubrikerna överensstämmer således inte 

med de tre frågeställningarna. Avsnittet ”5.1 Karaktäristika för de intervjuade” ger en 

beskrivning av yttre strukturella faktorer. I avsnittet 7 Slutsatser återförs resultatet igen till 

studiens tre frågeställningar. 

5.1 Karaktäristika för de intervjuade 

Männen är samtliga i åldern 40-49 år. Gemensamt för samtliga är att övervikten inträtt i ung 

ålder och de beskrev sig som kraftigt överviktiga någonstans i åldern 20-30 år. Operationerna 

genomfördes mellan ett till fem år tillbaka i tiden. Majoriteten av männen var heltidsanställda 

vid operationstillfället varav ett fåtal arbetade deltid och hade återkommande sjukskrivningar. 

Samtliga har slutfört gymnasial utbildningsnivå varav en minoritet även har eftergymnasial 

utbildning. En majoritet av de studerade männen lever i storstadsmiljö med familj, bestående 

av partner och barn. 

5.2 Attityder till och uppfattningar om fetmakirurgi 

Under följande två rubriker beskrivs männens egna erfarenheter och attityder vilka utgör 

deras värderingar tiden innan operationstillfället. 

 

En majoritet av männen hade tidigare läst och hört talas om fetmakirurgi i olika mediala 

sammanhang. En majoritet av männen beskrev att de under åren upplevde positiva reaktioner 

och effekter från främst familj samt vänner som tidigare valt att genomgå fetmakirurgi. Vissa 

av männen hade i kontakt med sin familjeläkare blivit erbjudna fetmakirurgi som ett alternativ 

men då tackat nej. Den gemensamma attityden innan fetmakirurgi blev ett faktiskt alternativ 

var att viktminskning bör ske och klaras av personligen utan hjälp av en operation. 

Genom en kombination av männens egna erfarenheter av fetma, upprepade 

viktminskningsförsök och positiva intryck från betydelsefulla närstående, främst familj och 

familjeläkare erhölls en djupare inblick i vad fetmakirurgi kunde innebära för dem själva. 

Detta förändrade männens tidigare attityd och uppfattning till fetmakirurgi till att se det mer 

som ett verktyg och hjälpmedel. 

 

Många av mina nära och bekanta hade redan genomgått operation och då 

tänkte jag att det där verkar funka, då provar jag. Man har ju tittat och pratat 

med dem omkring en och det är därför jag vågat göra en operation eftersom jag 

fått veta hur de mår och att de sagt att det är det bästa de gjort. […] man är ju 

inte dum och bara tar en operation. 

Informant 3 

 

Jag var inne på det ett bra tag; jag var ju där och pratade med dem och tackade 

nej en gång också, jag ville prova själv. Men sedan så bestämde jag mig 

ordentligt, jag blev väldigt sjuk och efter det bestämde jag mig för att göra det.  

Informant 5 

 

I efterhand upplevde en majoritet av männen att det mest betydelsefulla hindret eller hotet 

mot att genomgå operation var den långa väntetiden, inte själva ingreppet. Männen beskrev att 

de väntat mellan ett till två år på operationstillfället, något de inte förväntat sig. På grund av 

den långa väntetiden påverkades motivationen till fetmakirurgi negativt och en minoritet 

övervägde tidvis att strunta i att genomgå operationen. 
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Det är ju som för mig, det tog ju två år. Man hann ju nästan tröttna några 

gånger där i mellan innan jag genomgick operation, speciellt sista halvåret då 

jag åt hur mycket som helst och stort sett hade tröttnat på allt. 

Informant 4 

 

Männen upplevde viljan att hitta kläder de trivs med i, som de uttryckte det, ”vanliga affärer” 

påverkat attityden till fetmakirurgi. Majoriteten av män kunde föreställa sig möjligheten att 

hitta passande kläder som ett resultat av fetmakirurgi och beskrev att utanförskapet var ett 

hinder mot deras välbefinnande. De beskrev att de kände sig obekväma i offentliga 

sammanhang på grund av de kläder de var tvungna att köpa som hade en dålig passform. De 

uttryckte samtidigt att det varit ett ännu större bekymmer om de varit yngre idag. 

 

Man hittade knappt kläder att ha på sig, det var jättejobbigt och det gjorde i 

stort sett att man aldrig handlade kläder heller. 

Informant 1 

 

Sedan tänkte folk att ”hur klär den där sig, han kan inte klä sig för fan”. Men 

det var ju för att man inte kunde välja. 

Informant 3 

 

Männen hade upplevt resultaten av fetmakirurgi bland sin familj och vänner samt fått 

information och läst om ingreppet att det kunde medföra vissa hinder och risker för dem. 

Dock utgjorde varken hinder eller risker ett betydande hot för männen att inte agera för deras 

framtida hälsa genom en operation. Både viljan och alla positiva intryck övervann 

fetmakirurgins fysiska och medicinska risker.  

5.3 Attityder till och uppfattningar om fetma och kroppsideal 

Även när det gällde attityden till fetma upplevde männen att attityden till fetma påverkats och 

förändrats med tiden genom en kombination av egna erfarenheter av fetma, upprepade 

viktminskningsförsök och yttre drivkrafter. De hade med åren erhållit både en medvetenhet 

och förståelse för fetma som kroniskt tillstånd, men detta var inte fallet tidigare. Den 

gemensamma attityden till fetma var att det var en karaktärssvaghet och att viktminskningen 

skulle ske och klaras av personligen utan hjälp av en operation. 

 

Tiden då männen led av fetma beskrevs som en kamp med negativa erfarenheter av fetman 

och upprepade viktminskningsförsök. De berördes negativt av samhällets och medias attityd 

till övervikt och fetma då de blivit uttittade, fått nedlåtande kommentarer och dåligt 

bemötande. Männen upplevde då, liksom nu, en irritation och hopplöshet gentemot samhällets 

och medias okunskap och negativa attityd till individer som lider av övervikt och fetma. 

 

Det är mycket man får välja bort som överviktig; att gå på bio exempelvis, att 

inte kunna få plats i en biostol. Jag tror det är därför många överviktiga inte 

går ut särskilt ofta och jag vet bekanta och genom mitt yrke att många går ut 

när det är mörkt till affären när det inte är mycket folk ute, man blir instängd i 

sin egen kropp. 

Informant 2 

 

Däremot kan man märka på folks attityd att man är mindre värd om man är 

tjock. Det är synd att människor har de här kraven. 

Informant 3 
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Irritationen och hopplösheten uppstod även i samband med samhällets och medias budskap 

gällande rådande kroppsideal och matvanor. 

 

Det finns ju inte plats i samhället, det finns ju redan en stöpt form hur du ska 

vara egentligen. 

Informant 3 

 

Förut var ju en påse chips på 200g en stor påse, nu finns de ju knappt, idag är 

den lilla påsen 300 g. 

Informant 1 

 

Viktminskningsförsöken skedde både på egen hand och eller i kombination med hjälp av 

bland annat ”Viktväktarna”, ”iTrim” och andra former av stödgrupper, ibland även med hjälp 

av läkemedel. Männen har genomgått de flesta viktminskningsmetoder som finns att tillgå och 

de upplevde att dessa metoder ofta fungerat på kort sikt men de saknade hållbarhet. De 

lyckades således gå ned i vikt, men gick snabbt upp igen. Männen beskrev svårigheter med att 

kombinera viktnedgången med vardagen, andra beskrev brist på långsiktig motivation som en 

annan svårighet, även en hopplöshet över inte lyckas nå eller behålla en, för männen, 

hälsosam vikt. En majoritet av männen upplevde viktminskningen som ett heltidsarbete. 

 

Det är ju det att man gått ner de här kilona tidigare men sen har man ju gått 

upp igen. Så då tänkte jag att nu ska jag göra den här operationen så att det blir 

hållbart. Vad jag visste så var det en bra hjälp på vägen av vad jag sett av 

andra. 

Informant 3 

 

Jag har ju prövat en massa olika former, ”Alfta Rehab”, sjukhusbehandling, 

och det funkar ju medans man är där men efteråt så funkar det inte. […]efter ett 

par månader var jag uppe i sex till sju kilometer med stavgång, men det funkade 

inte på mig; man gick ju ner något kilo sådär men inte något mer, fast man 

försökte sköta maten. 

Informant 2 

5.4 Drivkrafter bakom beslutet för fetmakirurgi 

Under följande rubrik ingår de faktorer som männen beskrivit som mest betydelsefulla bakom 

beslutet att genomgå fetmakirurgi innan operationstillfället. 

 

Männen fick frågan att fritt beskriva varför de tror att män genomgår fetmakirurgi i lägre 

utsträckning än kvinnor i Västmanlands län. Samtliga trodde främst att kvinnor i högre 

utsträckning eftersträvar kraven på rådande kroppsideal och därför upplever dem mer 

negativt. Män känner sig hotade eller lider av fetma i samma hög utsträckning som många 

kvinnor gör. 

 

Delvis på grund av att män inte bryr sig om utseende på samma sätt. Sen kanske 

män är lite fegare generellt för att göra operationen, jag vet inte – Dom kanske 

inte tycker att det är värt den risken. Det är alltid en risk att göra en operation, 

de kanske inte ser fördelarna eller allvaret i fetma. Det finns säkert fler 

anledningar varför män att inte gör det. 

Informant 1 
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Det kan ju vara så att kvinnor mer har den här kroppsfixeringen medans män 

tar sin bira och så ger det en ölmage och sen är det som det är. 

Informant 2 

 

Männen har lidit av sin fetma under en längre tid och samtliga upplever att fetman främst 

medfört direkta fysiska hinder och medicinska hot mot deras livssituation och hälsa. Under 

intervjuernas gång återkom männen ofta till viljan att förbättra sitt välbefinnande och fysiska 

hälsa samt till oron att drabbas av sjukdom. Viljan att förbättra hälsan och välbefinnandet 

genomsyrade samtliga intervjuer och var en övergripande drivkraft för männens beslut att 

genomgå fetmakirurgi. Att prioritera hälsan beskrevs av samtliga som resultatet av en 

insiktsprocess eller kris. Männen upplevde till slut att maten och kroppen inte längre skulle få 

styra deras liv utan det är de själva som ska styra livet. Denna insikt uppnåddes genom en 

kombination av deras erfarenheter av fetma, upprepade viktminskningsförsök samt 

betydelsefulla närstående och läkare som påverkat deras uppfattning och attityd till fetma och 

fetmakirurgi. Men insiktsprocessen beskrevs återkommande i samband med två betydande 

sammanhang ur männens vardag. Dessa var fetman som hinder och som hot mot deras 

anställning och familjesituation. 

 

Männen beskrev återkommande en vilja att i framtiden orka jobba. Männen upplevde 

återkommande fysiska besvär och brist på energi som påverkade arbetsförmågan. Majoriteten 

hade någon gång varit sjukskriven på grund av fetman. Männen uttryckte en vilja att bli mer 

rörliga för att främja arbetsförmågan. De upplevde oro för en ökad risk för ohälsa, 

sjukskrivningar och arbetslöshet liksom en oro att riskera hamna utanför och inte kunna vara 

delaktig i samhället. 

 

Jag tänkte att det var lika bra att göra det innan man sliter ut sig och får ont i 

knäna på jobbet. Det var väl det som gjorde att jag till slut valde operation. Det 

mesta var ju att man ska ju orka jobba i 20 år till med bökande och hoppande 

ner från flak [...]. 

Informant 4 

 

Att gå hemma är ingenting för mig och jag fick ju förslag på sjukpenning men 

nej, nej det fanns liksom inte på tapeten. Jag menar att gå hemma och kräva 

sjukpenning är inte bra för psyket […] Man är ju en del av samhället när man 

arbetar i alla fall. 

Informant 2 

 

Viljan att vara frisk och få uppleva en mer rörlig och aktiv vardag med vänner och familj eller 

framtida familj upplevde männen återkommande som en drivkraft bakom deras beslut att 

genomgå fetmakirurgi. I likhet med arbetssituationen beskrev männen återkommande att de 

upplevde bristande rörlighet och ork i samband med familj och vänner. Utav de män som var 

ensamstående belystes även svårigheterna med städning och andra hushållssysslor. Som 

tidigare nämnts drabbades en övervägande minoritet av informanterna även av en akut 

överviktsrelaterad sjukdom som ledde tankarna till familjen och framtiden. Denna kris 

beskrevs som avgörande för både en attitydförändring och ett beslut att genomgå 

fetmakirurgi. Samtliga beskrev att de upplevde en oro för att familjesituationen var hotad av 

männens egen risk för sjukdom och att inte vara en aktiv förälder. 
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Sedan var det ju självklart hela familjen, man orkade ju ingenting och för mig 

själv såklart, det hängde naturligtvis ihop. 

Informant 5 

 

Just att kunna vara aktiv påverkar ju mycket, det finns ju en hel värld utanför 

som man vill vara delaktig i, med barn och familj och mycket annat. Det är 

mycket man får välja bort som överviktig [...]. 

Informant 2 

 

Vi är inne på att vi ska skaffa barn och då vill man ju vara en aktiv förälder 

också och inte bara sitta vid datorn och tv:n, utan vara delaktig och orka med. 

Slippa bli andfådd för att gå upp för en trappa. 

Informant 1 

5.5 Bifynd 

Bifynden speglar männens erfarenheter och upplevelser av fetmakirurgi i nära anslutning till 

sina ingrepp. 

 

En av männen uttryckte, ” […] det finns en företid och en eftertid […]”. Männen beskriver 

fetmakirurgi som en omställning i livet. Tiden sedan operationstillfället varierar mellan med 

ett till fem år. De som senast genomgick operationen beskriver att de ännu inte upplevt några 

märkbara hälsovinster men däremot minskat sin vikt. Majoriteten beskrev bland annat goda 

blodvärden och att de upplever sig som friskare. Vidare beskrev samtliga män att de upplever 

att välbefinnandet förbättrats. Några av männen beskriver sig ha problem med att magen till 

och från krånglar men avslutar med att det var något de visste om innan operationstillfället. 

En majoritet av männen har erhållit ett annat förhållningssätt till maten och anpassar intaget 

efter dagens aktiviteter med mer energi som resultat. 

 

Att bara knyta skorna är ju en stor fördel, och komma hem ifrån jobbet utvilad. 

Man får tillbaka livet känns det som. Förut när man skulle städa fick man 

planera: jag tar det där rummet nu, så tar jag det andra nästa dag. 

Informant 3 

 

Jag märker ingen skillnad så. Det är väl så att man hittar kläder i vanliga 

affärer, det gjorde man inte förut. Annars märker man väl ingen större skillnad. 

Jag har ju sömnsvårigheter, det har jag alltid haft så jag är ju inte piggare så. 

Informant 4 

 

Det går ju inte att sticka under stolen att bemötande och sådant påverkar, man 

blir bemött på ett annat sätt, det blir man helt klart. Å andra sidan kanske man 

får andra uppgifter i arbetet för man orkar mer. Det är allt från läkarbesök eller 

när man pratar med folk i allmänhet.  Man orkar ju göra mer saker hemma med. 

Informant 5 
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En minoritet av männen har även upplevt ett negativt bemötande hos medarbetare på 

arbetsplatsen på grund av operationen. 

 

På jobbet är det ibland svårt att hinna äta ordenligt och en gång reagerade en 

på jobbet efter operationen med attityden: ”vad fan ska samhället slösa pengar 

på dig för”, eftersom jag tog en bit choklad för att orka med. Det är den 

attityden många har, att man fått något som kostar samhället. Det många inte 

tänker på är att man betalar tillbaka det när man blir produktiv igen och det 

måste ju vara bättre än att gå hemma och få sjukpenning, bli sjuk i diabetes 

m.m. 

Informant 2 

 

Vidare råder det meningsskiljaktigheter huruvida information och bemötande inom vården har 

fungerat i samband med fetmakirurgi efter männens ingrepp. Några beskriver att både de 

själva, familj och vänner som genomgått fetmakirurgi har övervägande positiva erfarenheter 

av vårdverksamheten medan vissa upplevt övervägande negativa erfarenheter. Bland samtliga 

män rådde en samstämmighet om att informationen i anslutning till ingreppet måste 

tydliggöras och att uppföljningen av fetmakirurgi måste förbättras. Samtliga ansåg att fler 

individer som lider av fetma och kämpar med viktminskningen borde se fetmakirurgi som ett 

hållbart alternativ och verktyg. 

 

Jag tycker att informationen har fungerat jättebra, det var den första gången jag 

tackade nej med, det var ju mitt eget beslut att tacka nej och jag fick även 

möjligheten att göra det snabbt med. Jag har lagt märke till att många av mina 

kvinnliga väninnor som lider av fetma och som gjort operation blir väldigt illa 

behandlade av vården […] Det beror på om de tar det på ett annat sätt, det har 

jag funderat på ibland. 

Informant 5 

 

Det är mycket att tänka på efter operation och det ska man väl bli informerad 

om innan [...] det är nästan lite gör-det-själv-operation av det hela. De som får 

verktygen måste ju veta om hur man ska använda det. Informationen är 

ingenting man går ut med. 

Informant 2 

 

Sedan har jag ett tips när man äter den här lilla tallriken man fick i staden Y 

som ska visa och hjälpa en hur man ska äta i framtiden. Den mathjälpen skulle 

man behöva ha när man ska äta mat efter operationen, att behöva samlas i 

grupp och prata om vad man ska äta och fråga hur det går för dig och så 

vidare. Jag menar vad jag åt för ett år sedan i staden Y har jag ingen nytta av 

idag. Jag känner några som opererades samtidigt som mig och har kvar 

kontakten med dem, vi pratar om hur det går, jämför osv. och det tycker vi är 

bra, så att man har flera att vända sig till. 

Informant 3 
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6. Diskussion 
Andelen feta kvinnor och män är i genomsnitt lika för hela riket. Samtidigt opereras färre män 

än kvinnor för sin fetma. Detta bidrar till en ohållbar folkhälsoutveckling. Syftet med studien 

var att analysera erfarenheter av och attityder till fetma och fetmakirurgi i en retrospektiv 

vardag hos fem män som valt att genomgå fetmakirurgi för att därigenom erhålla och 

upptäcka värderingar och drivkrafter bakom männens beslut att genomgå en operation. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien omfattade fem män i åldern 40-49 år som genomgått fetmakirurgi. Ur ett 

folkhälsoperspektiv vore även yngre åldersgrupper av intresse för studien då statistik enligt 

Liv och Hälsa 2008-undersökningarna i Västmanlands län tyder på att fetma ökar med 

stigande ålder. Det vore intressant främst att finna möjliga likheter eller olikheter gällande 

erfarenheter och värderingar av fetma och fetmakirurgi bland dessa olika åldersgrupper. 

 

Innan rekryteringen påbörjades fanns alternativet att rekrytera informanter genom offentlig 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. Sannolikheten hade varit större att erhålla ett mer varierat 

urval av både yngre och äldre åldersgrupper om populationen varit större, men som redan 

nämnts var en sådan rekryteringsprocess inte tidsmässigt möjlig för denna studie. Detta 

alternativ uteslöt författaren därför i samråd med handledare och kontaktperson vid 

Kompetenscenter för hälsa på grund av risken för de operationella hinder som kunde ha 

påverkat studiens tidsramar. Intresset hos möjliga informanter att delta i studien vid 

rekryteringen var till en början svagt enligt föreningsansvarig på Överviktigas riksförbund. 

Författaren hade hoppats på en bredare variation i det erhållna urvalet. Att män i yngre 

åldersgrupper helt uteblev i urvalet var något som faktiskt överraskade författaren. Det finns 

dock en risk att det erhållna urvalet kan ha påverkats vid rekryteringen. Att det är fler äldre 

individer som genomgår fetmakirurgi kan också ha påverkat urvalet i sådan riktning (Ogden 

& Clementi 2010; Rydèn & Torgerson 2006; Mamplekou m.fl. 2005; Kolotkin, Crosby & 

Williams 2002). I relation till rekryteringsprocessen kan författarens beslut att låta 

föreningsansvarig vid Överviktigas riksförbund rekrytera samtliga informanter till studien 

diskuteras. Däremot hade författaren med hänsyn till tidsramarna dock redogjort för den 

föreningsansvariga att följa de kriterier som fanns för urvalet, nämligen att eftersträva en bred 

variation bland informanterna. 

 

Som så ofta framgått i denna studie var utgångspunkten de studerade informanternas egna 

erfarenheter och värderingar av fetma och fetmakirurgi. Resultatet kan därför inte 

generaliseras men överförbarheten till andra studier ökar med ett teoridrivet metodval (Kvale 

2007; Bell 2004). Valet av fenomenologiskt hermeneutiskt inspirerade semistrukturerade 

djupintervjuer förde med sig både styrkor och svagheter för studieresultatet. En av styrkorna 

med studiedesignen och metodvalet var att de utgick från en tankekarta med förutbestämda 

teman som var sammankopplade till både problemområdet och det teoretiska konceptet 

hälsouppfattningsmodellen. Att författaren sedan undvikit byråkratiska termer och språk och 

istället använt sig av vardagligt formulerade ord visade sig underlätta för informanten att 

återkoppla till sin egen vardag och föra en reflekterande dialog med författaren (Kvale 2007; 

Bell 2004). I dialogen som uppstod kunde författaren, när det bedömdes nödvändigt, med 

intervjuguiden följa upp informanternas svar i enlighet med det teoretiska konceptet 

hälsouppfattningsmodellen. Denna flexibilitet hade inte varit möjlig i en kvantitativ studie 

(Kvale 2007).  
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När författaren bedömde tillfället som passande ställde författaren frågan om hur informanten 

upplevde att intervjun fortskred. Detta ansågs skapa en känsla av trygghet hos informanten. 

Att båda parter var män bör ses som en fördel för studien eftersom samtliga upplevde sig 

avslappnade och inte uttryckte några invändningar varken under eller efter intervjun. Andra 

faktorer som faktiskt kan ha påverkat intervjuerna i positiv riktning bör nämnas den valfrihet 

informanterna erhölls att själva få välja plats och tid för sitt intervjutillfälle (Kvale 2007; Bell 

2004). Detta bidrog till att informanterna upplevdes som avslappnade samtidigt som de, med 

hjälp av tankekartan och författarens följdfrågor, lyckades hålla sig till problemområdet. 

Författaren bedömer sig på ovannämnd basis ha utfört studien med noggrannhet. Däremot kan 

trovärdigheten alltid ifrågasättas då författaren varit ensam i utförandet av planering, 

transkribering och dataanalys (Kvale 2007). Som framgår av studiens syfte är studien 

retrospektiv, vilket kan utgöra en svaghet för resultatets reliabilitet. Eftersom syftet var att 

belysa de drivkrafter som påverkat beslutet för fetmakirurgi krävdes att informanterna 

återkopplade till tiden innan operationstillfället. Därför valde författaren även att studera 

tidigare erfarenheter av fenomenet då detta format männens attityder till fenomenet. Studien 

krävde således att informanten mindes sådant som kanske glömts eller inte reflekterats över 

tidigare. För några av männen sträcker sig operationstillfället så långt som fem år tillbaka i 

tiden. Risken för att informanten inte minns ökar med tiden (Kvale 2007; Bell 2004). Det är 

även viktigt att beakta risken att männens nuvarande attityd till och kunskap om fetma och 

fetmakirurgi kan ha påverkat minnet av deras erfarenheter och attityder från tiden innan 

operationstillfället. Det kan främst gälla de informanter som lagt operationstillfället långt 

bakom sig. 

 

För denna studie kunde författaren ha utfört datainsamlingen med andra effektiva 

intervjutekniker, däribland så kallade fokusgruppintervjuer. Skillnaden mellan vald 

intervjuteknik och fokusgruppintervjuer är att den sistnämnda eftersträvar en än mindre 

styrande intervjuteknik då en grupp om 5-10 personer med liknande erfarenheter fritt får 

diskutera kring ett förutbestämt ämne (Kvale 2007; Bell 2004). Fördelen med 

fokusgruppintervjuer för denna studie vore främst att informanterna gemensamt reflekterar 

över fetma och fetmakirurgi utan att författaren blandar sig i diskussionen. Ett gemensamt 

diskussionsämne i grupp kan stärka informanterna och skapa en känsla av att våga uttrycka 

sig. Därmed minskar även risken för att författaren påverkar informanterna (Bell 2004). Men i 

och med att fetma och fetmakirurgi uppfattas som känsliga diskussionsämnen av många i 

samtida västerländsk kultur hade fokusgruppintervjuer sannolikt medfört fler nackdelar än 

fördelar jämfört med redan vald metod. Författaren hade därför behövt beakta särskilda 

faktorer i gruppens sammansättning, specifikt att sammanföra olika åldersgrupper med olika 

erfarenhetsvärldar. Detta är något som kunnat riskera både studiens och intervjutillfällenas 

planering och utförande i och med att författaren då riskerat att informanterna påverkats 

negativt av varandra (Bell 2004). Det går även emot författarens kriterier för variation i 

urvalet vid rekryteringsprocessen och därigenom kunnat påverka resultatet. 

 

Under läsningens gång kanske frågor uppstått över varför författaren endast har fokuserat på 

män som genomgått fetmakirurgi och inte inkluderat män som väljer att inte genomgå 

fetmakirurgi. Fördelen att rekrytera män som medvetet väljer att inte opereras för sin fetma 

vore att öka förståelsen för varför män i allmänhet opereras i lägre utsträckning för sin fetma. 

Författaren ansåg vid studiens rekryteringsfas att det inte vore etiskt försvarbart eller 

operationellt möjligt att starta en rekryteringsprocess för män som lider av fetma men som 

ännu inte opererats för sin fetma. Huvudsakligen på grund av att ämnet uppfattas som känsligt 

av många i samtida västerländsk kultur vilket därmed kunde innebära operationella hinder för 

rekryteringen. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Vid studiens planerings- och datainsamlingsarbete tillämpade författaren 

hälsouppfattningsmodellen (the Health belief model) som ursprungligen syftar till att 

kartlägga beteenden, även beskrivet i bakgrunden. Tillämpningen av 

hälsouppfattningsmodellen i denna studie bekräftar hälsouppfattningsmodellens mest 

betydelsefulla individ- och omvärldsfaktorer, såsom finns beskrivet av Nutbeam och Harris 

(2004) samt Tones och Green (2004). I följande text framgår att männens värderingar till 

fetma och fetmakirurgi främst var förankrat i männens erfarenheter av: 1: hinder och hot av 

ohälsa (Percieved susceptibility to problem); 2: upplevt självförtroende och självkänsla eller 

förmåga att agera (Self-efficacy); 3: fördelar med agerandet (Percieved benefits of specific 

action). Resultatet som erhållits för denna studie är dock inte representativt för andra män som 

lider av fetma. Ur resultatanalysen framkom männens erfarenheter av och värderingar till 

fetma och fetmakirurgi samt betydelsefulla faktorer som varit drivkraft bakom deras beslut att 

genomgå fetmakirurgi. Under ”6.4 Framtida forskning” kommer även andra relevanta resultat 

i studien som, ur folkhälsosynpunkt, bör beaktas och diskuteras samt varför färre män än 

kvinnor i Västmanland genomgår fetmakirurgi. 

6.2.1 Karaktäristika för de intervjuade 

Under rubrik, ”4 Metod och material” framgick att författaren valt erhålla männens ålder, 

utbildningsnivå, typ av anställning, civilstånd och boendeform i syfte att spåra möjliga 

likheter eller olikheter mellan männens värderingar och drivkrafter bakom beslutet. 

Författaren motiverade detta genom att bland andra Ogden och Clementi (2010) samt Puhl 

och Brownell (2003) redovisar kön, social och ekonomisk situation som avgörande bakom 

värderingar av och huruvida stigmatiseringen av övervikt och fetma fungerat som en 

motivering för viktminskning under förutsättning att individen upplever sig ha tillräcklig 

kontroll över livssituationen. Bland andra redovisar Stout m.fl. (2007), Mamplekou m.fl. 

(2005) och White m.fl (2004) i sina studier samt Puhl och Heuer (2009; 2010) i sina 

vetenskapliga översikter att överviktiga individer i sociala missförhållanden upplever en mer 

omfattande stigmatisering då hanteringen även strukturellt försvåras. För informanterna i 

denna studie finns dock få olikheter. Minoriteten män i studien som har en eftergymnasial 

utbildningsnivå skiljer sig inte från majoriteten män med en gymnasial utbildningsnivå i 

avseende värderingar av rådande kroppsideal, fetma och fetmakirurgi. Detsamma gäller vid 

beaktande av de andra faktorerna som ålder, boendeform, typ av anställning och civilstånd. 

Däremot går studien i linje med en rad tidigare studier där genomsnittsåldern bland dem som 

genomgått fetmakirurgi varit mellan 40-50 år (Kolotkin, Crosby & Williams 2002; Rydèn & 

Torgerson 2006; Mamplekou m.fl. 2005; Puhl & Heuer 2009; Ogden & Clementi 2010; 

Fabricatore & Wadden 2004).  

6.2.2 Attityder till och uppfattningar om fetmakirurgi 

Männen beskrev att deras tidigare attityd var att viktminskning var en karaktärsfråga som 

borde genomföras utan hjälp av en operation. Vissa av männen hade blivit erbjudna 

fetmakirurgi men då tackat nej. Denna tidigare attityd, att fetma och viktminskning enbart är 

en karaktärsfråga, överensstämmer med den som många i samhället fortfarande har idag (Puhl 

& Heuer 2009). Men bakom beslutet att genomgå en operation fanns en nödvändig 

attitydförändring till fetmakirurgi som delvis uppnåddes av deras upprepade 

viktminskningsförsök. I männens beskrivningar av deras upprepade viktminskningsförsök 

återkom det sociala stödet från främst partner och familjen. Sammantaget påverkades deras 

attityd till att istället se fetmakirurgi som ett verktyg för viktminskning. Enligt Ogden och 

Clementi’s (2010) studie om fetma och viktminskning kan det sociala stödet vara avgörande 

för att en individ ska anta ett nytt beteende. En majoritet av männen beskrev att antingen 
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partner eller vänner använt fetmakirurgi som viktminskningsmetod och från dem erhöll 

männen positiva intryck om framgångsrik viktminskning samt att fetmakirurgi var det bästa 

valet de gjort. Männen hade till viss del även läst om fetmakirurgi i media. Männen hade även 

påverkats av yttre påtryckningar om en egen nödvändig viktnedgång genom främst partner 

och andra familjmedlemmar samt till viss del av familjeläkare och media. 

 

Männen kunde föreställa sig olika vinster som fetmakirurgi skulle kunna innebära för dem. 

Ett resultat som ofta återkom var att kunna hitta kläder som passade dem i vanliga klädaffärer. 

Eftersom de fritt inte kunde välja kläder kände de sig utanför och en majoritet upplevde att de 

blev negativt bemötta av sin omgivning på grund av sina kläder. Detta kommer att diskuteras 

vidare under 6.2.3 Attityder till och uppfattningar om fetma och fetmakirurgi 

 

Fetmakirurgi upplevdes som ett verktyg för en nödvändig viktminskning och männen var 

relativt införstådda med de hinder och risker som kan uppstå efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Enligt hälsouppfattningsmodellen kan alltför stora hinder och risker med ett nytt beteende 

innebära att individen låter bli, trots vinster. Men detta övervanns genom viljan för 

viktminskning och alla positiva intryck från deras sociala nätverk om fördelarna med 

fetmakirurgi. Resultatet överrensstämmer med Ogden och Clementi’s (2010) studie om fetma 

samt med delen ”andra yttre drivkrafter” i Hälsouppfattningsmodellen där den sociala 

situationen är en av faktorerna. Som Nutbeam och Harris (2004) samt Tones och Green 

(2004) framhåller, har det sociala stödet ofta en betydande roll bakom en attitydförändring 

och ett nytt beteende. 

6.2.3 Attityder till och uppfattningar om fetma och kroppsideal 

I likhet med studier av bland andra Puhl och Heur (2010), Ogden och Clementi (2010), White 

m.fl. (2004) samt Puhl och Brownell (2003) upplevde även männen i denna studie att de hade 

stigmatiserats fysiskt och psykiskt och direkt hindrats från att leva ett drägligt liv. Under tiden 

männen led av fetma upplevde de en känsla av att de var instängda i sin egen kropp, ett sorts 

fysiskt och socialt utanförskap i samhället som de inte kunde göra något åt. Stigmatiseringen 

upplevdes ofta genom att de blev negativt bemötta och ofta återkom exemplet med 

butikpersonalens negativa kommentarer i klädaffärer. På grund av samhällets attityd mot 

övervikt och fetma är det enligt Puhl och Heuer (2009) vanligt förekommande att individer 

som lider av fetma bemöts negativt på grund av hur de ser ut var de än befinner sig i det 

offentliga rummet. Även den fysiska samhällsstrukturen skapar hinder, som Informant 2 

upplevde, som att exempelvis utnyttja det kulturella utbudet gå på bio. Samtliga män hade 

även svårt att hitta trivsamma kläder som passade. Detta skapade enligt männen en irritation 

på samhällets och medias okunskap om fetma samt en trötthet på medias förmedling av 

tvetydiga budskap att leva och se ut enligt rådande kroppsideal. De var samtidigt tydliga med 

att hälsan och välbefinnandet för dem var det viktigaste och att de inte eftersträvade rådande 

kroppsideal i deras ålder. De trodde dock att det hade varit jobbigare om de idag varit yngre 

och stigmatiserade i samma utsträckning som de var innan operationstillfället. Männen 

beskrev att de i yngre ålder hade en attityd mot fetma som överrensstämmer med den som 

existerar i samhället idag då en fet individ ofta betraktas och bemöts som en karaktärsvag typ 

(Puhl & Heuer 2009; Puhl & Brownell 2003; Sandberg 2004).  

 

Den upplevda stigmatiseringen baseras på hur individen hanterat sin övervikt och 

stigmatiseringen i sin vardag och sociala omgivning (Puhl & Heuer 2010; Stout m.fl. 2007; 

Mamplekou m.fl. 2005; White m.fl. 2004). I tidigare studier, bland andra av Kolotkin, Crosby 

och Williams (2002), har stigmatiseringen av individer som lider av fetma påverkat deras val 

att förändra, men kan även förstärka, ett ohälsosamt beteende. Fenomenet uppstår när 
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individen upplever att ohälsan är utom kontroll. Detta förstärks vid otillräckligt socialt stöd 

från exempelvis närstående. Den upplevda oförmågan och brist på motivation av att förändra 

ett ohälsosamt beteende kan resultera i att individen fortsätter med det ohälsosamma 

beteendet och motsägelsefullt även förstärker beteendet (Kolotkin, Crosby & Williams 2002). 

I männens fall resulterade känslan av kontrollförlust i att helst inte gå utanför hemmet på 

fritiden. I enlighet med Puhl och Heuer (2009) skapar förstärkta ohälsosamma beteenden en 

ond cirkel av bland annat fysisk inaktivitet vilket försämrar förutsättningarna för överviktiga 

individers hälsa, välbefinnande och viktminskning. Enligt författarens egen bedömning 

orsakade stigmatiseringen även psykiska hinder som försämrade männens motivation till och 

möjligheterna att kombinera viktminskningen med deras vardag. 

 

Under de år männen lidit av fetma testades alla tillgängliga konventionella 

viktminskningsmetoder samt de receptbelagda preparat mot fetma som finns att tillgå. 

Gemensamt för dessa metoder är att de saknade hållbarhet för männen. Det var inte sällan 

viktminskningen tog så pass lång tid och inte medförde de resultat männen förväntat sig att 

orken och motivationen tog slut. Männen upplevde att viktminskningen krävde tid och 

underhåll likt ett heltidsarbete vilket inte var kompatibelt med vardagen. I enlighet med 

studiedeltagarna ur bland andra Ogden och Clementi (2010) samt Stout m.fl. (2007) upplevde 

även männen en hopplöshet över fetman som resulterade i utebliven viktminskning. Det var 

ofta  vid viktnedgång männen upplevde fetman som ett kroniskt tillstånd. Enligt bland andra 

Picot m.fl. (2009), Rydén och Torgerson (2006) samt Gilden Tsai och Wadden (2005) orsakar 

fetma en obalans i kroppen som gör det mycket svårt att minska och behålla en hälsosam vikt. 

 

Männen var tydliga med att rådande kroppsideal aldrig riktigt eftersträvats vid deras 

viktnedgång. De ansåg att kvinnor är mer måna om sitt utseende och därför påverkas i högre 

utsträckning och mer negativt av rådande kroppsideal än de själva. Mycket av forskningen 

inom fetma och stigmatisering har baserats på kvinnor och enligt Puhl och Heuer (2009), 

Ogden och Clementi (2010) Mamplekou m.fl. (2005), Sandberg (2004) samt Kolotkin, 

Crosby och Williams (2002) påverkas inte överviktiga män negativt i samma utsträckning 

som överviktiga kvinnor på grund av att mäns traditionella kroppsideal vidmaktshålls och 

samexisterar med rådande kroppsideal.  

6.2.4 Drivkrafter bakom beslutet för fetmakirurgi 

Innan operationstillfället beskrev männen återkommande att de dagligen upplevde fetman 

som ett direkt hinder och hot mot deras fysiska hälsa, välbefinnande, anställning samt 

familjesituation. Enligt tidigare studier på fetma menar bland andra Stout m.fl. (2007), 

Kolotkin, Crosby och Williams (2002), Mamplekou m.fl. (2005), att en individ väljer en allt 

kraftigare metod för viktminskning i relation till den utsträckning individen upplever att 

övervikten direkt påverkar livssituationen negativt. Bakom beslutet fanns genomgående en 

strävan mot god helhetshälsa hos samtliga män, att ha energi och bli mer rörliga, 

förutsättningar för att orka leva vidare. Hälsan som största drivkraft överrensstämmer med 

vad som även framgår ur Puhl och Heur (2010), Ogden och Clementi (2010), Rydén och 

Torgerson (2006) samt Fabricatore och Wadden (2004) där den även beskrivs som en 

insiktsprocess eller kris. Männen var tydliga med att hälsa och välmående var viktigast och att 

det som verkligen legat till grund för deras beslut var att säkra sysselsättningen och 

familjesituationen. 

 

Männen upplevde ofta återkommande knäproblem och brist på energi i samband med sin 

sysselsättning. Dessa fysiska och medicinska besvär är typiskt för fetma eftersom kroppen 

lagrat fettvävnad i den onaturliga omfattningen att kroppen utsätts för stora påfrestningar 
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(WHO 2007). Det kan även, enligt Östenson (2007) samt WHO (2007), bero på en 

övervägande fysisk inaktivitet som är vanligt vid fetma vilket även påverkar 

kroppssammansättningen, muskulaturen, energin och andra funktioner negativt. Den kraftiga 

mängden fettvävnad kan även innebära hormonrubbningar som påverkar kroppens förmåga 

att reglera aptiten och därmed upptaget av energi, vitaminer, mineraler och andra spårämnen 

från livsmedel (Gueorguiev m.fl. 2009; Friedman 2009; Farooqi & O’Rahilly 2006; Whitney 

& Rolfes 2004). Det enda alternativet för en individ som lider av fetma på sättet som männen 

gjort är att minska i vikt för att i möjligaste mån återfå hälsan och förhindra att följdtillstånd 

uppstår (Näslund 2008). De fysiska besvär som männen beskrev och upplevde skapade en oro 

inför att riskera drabbas av sjukdom, sjukskrivas och bli arbetslösa om de inte gjorde 

någonting åt sin fetma. Som arbetslös skulle de inte längre vara delaktiga i samhället och det 

tyckte männen skulle ha skapat en psykisk påfrestning. Genom att genomgå fetmakirurgi 

skulle männen orka mer och bli mer rörliga så att de skulle kunna fortsätta arbeta i framtiden. 

 

Viljan och vinsterna med fetmakirurgi att orka mer och bli mer rörliga beskrevs även vara 

viktigt för männen i deras familjesituation. Männen ville vara aktiva föräldrar och att aktivt 

kunna umgås med familj och vänner. De beskrev en rädsla för att bli sjuka som skulle hota 

familjesituationen. 

 

För männen kan familj och vänner ha spelat en större roll än vad som beskrevs för deras 

beslut att genomgå fetmakirurgi. Enligt Ogden och Clementi’s (2010) studie motverkar 

stigmatiseringen av fetma individer att anta ett nytt beteende mot bättre hälsa, detta framgår 

även av Puhl och Heuer (2010) sant Kolotkin, Crosby och Williams (2002). Däremot innebär 

stigmatiseringen av individer med ett ”gott” socialt stöd det motsatta. Det förstnämnda 

överensstämmer delvis med männen i denna studie så till vida att stigmatiseringen påverkat 

männens välbefinnande negativt genom att de exempelvis inte fått plats i en biografstol och 

då en majoritet av männen helst inte gick utanför hemmet på fritiden på grund av sin fetma. 

Stigmatiseringen beskrevs inte som avgörande bakom beslutet att genomgå fetmakirurgi, men 

attitydförändringen till fetma och fetmakirurgi samt påtryckningar om viktnedgång från 

främst partner och andra familjemedlemmar kan antyda att männen antagit ett nytt beteende 

genom fetmakirurgi tack vare ett ”gott” socialt stöd. 

6.2.5 Bifynd 

Operationen var en omställning i livet för männen och samtliga upplevde en viktminskning. 

Det resulterade i att en majoritet av männen blev mer rörliga och upplevde förhållandevis mer 

energi och att de lättare kunde välja sina kläder, klara av vardagssysslor och fortsätta arbeta 

och vara aktiva med familjen i framtiden. Den minoritet som genomgått operationen ett år 

tillbaka i tiden har inte upplevt några märkbara hälsovinster dock minskat sin vikt. Att 

majoriteten av männen uppvisat goda blodvärden och upplever sig som friskare och piggare är 

förändringar i enlighet med bland andra Victorzon (2008) och Näslund m.fl. (2009) som 

menar att det är typiska effekter och vinster med viktminskningen och av att männen 

prioriterar rätt näringskällor i sina måltider efter sin aktivitet. Förbättrade blodvärden innebär 

bland annat minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2. Männen beskriver 

att omställningen inneburit en avspark mot nya och goda kostvanor. Däremot har en minoritet 

av männen upplevt att de hade behövt ”mathjälp” med tips om kostens sammansättning i 

anslutning till operationstillfället. 

 

Männen upplever att attityden från allmänheten förändrats mot dem efter viktminskningen. 

Till skillnad från tiden då de led av sin fetma har förtroendet i yrket ökat och bemötandet har 
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blivit mer positivt från både allmänhet och läkare. Men en minoritet har även upplevt en 

negativ attityd, att de utgör en ekonomisk belastning för samhället.  

 

Tyvärr har majoriteten av männen upplevt att uppföljningen efter operationen har allvarliga 

brister. En majoritet av männen upplevde otydlig information både före och efter ingreppet 

och de upplever sig inte ha fått det stöd som krävts samt någon kunnig att vända sig till vid 

behov. Enligt Näslund m.fl. (2009) saknas det data över vilken roll stödet har från dietist- 

psykolog- eller läkaruppföljningar samt huruvida uppföljningen tillför något till effekterna av 

ingreppet. Däremot antyder resultatet i denna studie att informationen i anslutning till en 

operation bör tydliggöras både före och efter ingreppet samt att uppföljningen av ingreppet 

måste förbättras. Detta för att ingreppet ska vara och uppfattas som en hållbar 

viktminskningsmetod för dem som väljer och är i behov av att genomgå fetmakirurgi. 

6.3 Etikdiskussion 

I uppsatsens tidiga rekryteringsfas upplevdes en ovilja från tillfrågade att delta. En av 

orsakerna bakom det låga intresset kan ha varit att ämnet uppfattats som känsligt hos dem som 

tillfrågats. Inga ytterligare etiska problem har identifierats under studiens genomförande som 

inte redan beaktats och diskuterats i metodavsnittet och metoddiskussionen ovan. 

6.4 Konsekvenser för det framtida folkhälsoarbetet 

Utifrån diskussionen ovan kan utläsas att främst kunskap och socialt stöd är betydelsefullt för 

attityden till fetma och fetmakirurgi liksom om en individ överhuvudtaget agerar för sin hälsa. 

Att behöva genomgå en insiktsprocess eller kris på grund av fetman borde inte vara 

nödvändigt för ett beslut eller agerande mot god hälsa. Vidare bör beslutet eller agerandet inte 

behöva vara grundat i negativa påfrestningar från rådande kroppsideal eller på grund av 

stigmatiseringen av övervikt och fetma. Enligt de studier som redovisats ovan är så ofta fallet 

för många av de kvinnliga deltagarna. Därtill ska ett beslut om fetmakirurgi inte heller behöva 

motverkas av traditionella kroppsideal som antas vara en anledning till varför män i allmänhet 

genomgår fetmakirurgi i ett senare skede av sin övervikt då hälsan är direkt hotad. 

 

Fetmakirurgi är idag den enda hållbara och framgångsrika viktminskningsmetoden för att 

behandla fetma och bidrar därmed till ökad folkhälsa. Fetmakirurgi är dock ett kirurgiskt 

ingrepp, inte helt utan risk för komplikationer och andra risker, varför det ofta uppfattas som 

en sista utväg. Det är därför viktigt att det sker just en fullgod och kontinuerlig uppföljning av 

dem som genomgått fetmakirurgi (Puhl & Heuer 2010; Näslund m.fl. 2009). Det är inte heller 

en metod för att förebygga fetma innan den uppstår och arbetet mot en lägre förekomst av 

fetma kan därför inte enbart bestå av fetmakirurgi. Idag sker huvuddelen av arbetet mot 

övervikt och fetma i Västmanland i patientmötet, utifrån det svenska folkhälsopolitiska 

målområdet 9 mot fysisk aktivitet samt målområde 10 mot goda matvanor och livsmedel. 

Detta är dock inte tillräckligt. Enligt Liv och Hälsa 2008-undersökningarna i Västmanland 

sker en relativt kraftig ökning av övervikt och fetma någon gång mellan åldrarna 18-40 år och 

förekomsten ökar med åldern. För landstinget i Västmanland vore det ur ett 

folkhälsoperspektiv naturligt att skapa stödjande miljöer genom ett hälsofrämjande 

arenaarbete emot övervikt för hela befolkningen för att förhindra en fortsatt ökad förekomst 

av både övervikt och fetma. Samtidigt bör åtgärder implementeras mot att förebygga och 

behandla fetma lägre ner i åldrarna.  

 

Resultatet i studien visar att det saknas samhälleliga incitament för individer som lider av 

fetma att minska i vikt. Männen upplever att sociala och fysiska samhällstrukturer och media 

påverkar välbefinnandet negativt och dagligen uppmuntrar till att konsumera livsmedel i 
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storpack samtidigt som de uppmuntras till en stillasittande livsstil. Västmanlands 

folkhälsopolitiska arbete bör breddas till att bli övergripande och innefatta arenor som 

exempelvis skolan. Skolan är en viktig del eftersom vuxnas beteende och vanor bestäms redan 

i tidig ålder. Utifrån orsakerna till männens attitydförändring till fetma och fetmakirurgi bör 

även Västmanlands hälsofrämjande arbete kring fysisk aktivitet, kost och stress fokusera på 

att öka den yngre generationens kunskap om och förståelse för fetma som kroniskt tillstånd. 

Detta bör ske samtidigt som att det sker ett sektorövergripande arbete med att inrätta 

stödjande miljöer mot ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor (WHO 2006; 2007). 

 

Avslutningsvis tillför studien även grund för genuskomparativa studier. 
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7. Slutsatser 
I slutsatserna besvaras studiens tre frågeställningar utifrån de fynd som gjorts och diskuterats. 

 

1. Vilka värderingar ligger bakom beslutet att genomgå fetmakirurgi hos män? 

För männen utgjorde fetman ett direkt hot mot deras hälsa och välbefinnande, anställning och 

familjesituation. Männens egna erfarenheter av fetma och upprepade viktminskningsförsök, 

stigmatisering av fetma samt ett tillräckligt socialt stöd formade med tiden männens attityd att 

se fetman som ett kroniskt tillstånd. Detta påverkade även männens attityd att se fetmakirurgi 

som ett verktyg och hjälpmedel. Gemensamma drag är kunskapen om fetma och fetmakirurgi, 

och värderingarna kan sägas varit förankrade i den samtida vetenskapen. Sammantaget 

utgjorde detta en personlig insiktsprocess eller kris som synliggjort fetmans direkta hot mot 

männens livssituation.  

2. Upplever de studerade männen att de påverkats negativt av rådande kroppsideal för män i 

den utsträckningen att det varit en drivkraft för beslutet bakom fetmakirurgi? 

Även om männen påverkats negativt av samhällets sociala och fysiska stigmatisering av 

övervikt och fetma eftersträvades inte rådande kroppsideal vid tidigare viktminskning, inte 

heller påverkades beslutet att genomgå fetmakirurgi av rådande kroppsideal för män. Beslutet 

bakom fetmakirurgi var ett resultat av en insiktsprocess eller kris, förankrat i det sociala stödet 

och männens värderingar för fetma och fetmakirurgi. 

3. Vilka förväntningar har männen på effekterna av det kirurgiska ingreppet? 

Målet med fetmakirurgi var att öka välbefinnande och hälsa i syfte att vara frisk och orka vara 

rörlig och aktiv på jobbet, med familj och vänner. Andra förväntade resultat av 

viktminskningen kunde vara att hitta valfria kläder i vanliga klädaffärer. 

Samtliga män hade upplevt en kraftig viktminskning, men några beskrev att de ännu inte 

upplevt några märkbara hälsovinster medan andra beskrev goda blodvärden och att de kände 

sig friskare och piggare. Männen hade erhållit ett annat förhållningssätt till maten och 

anpassat intaget efter dagens aktiviteter. De upplevde att livssituationen påverkats i 

övervägande positiv riktning och de hoppades att fler skulle se fetmakirurgi som ett hållbart 

verktyg för viktminskning. 

Övrigt 

Fetma bör ses som en effektiv och hållbar viktminskningsmetod hos individer som lider av 

fetma där det sociala stödet tycks spela en stor roll bakom beslutet att genomgå fetmakirurgi. 

Men för folkhälsan krävs även samhälleliga insatser mot de strukturer som uppmuntrar till 

ohälsosamma vanor och beteenden samt ett upprättande av stödjande miljöer. 
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Bilagor 

1. Intervjumaterial 

1.1 Tematisk tankekarta 

 

1.2 Intervjuguide 

Personliga faktorer (modifierande faktorer till fetma) 

Ålder: (18-19) (20-29) (30-39) (40-49) (50-60) 

Civilstånd: (gift) (sambo) (särbo) (singel) 

Barn: 

Utbildningsnivå: (grundskola) (gymnasial) (eftergymnasial) 

Anställningsform: (heltid) (deltid) (visstid) (vikariat) (arbetslös) 

Demografi: (landsbygd) (stad) (förort) 

HBM 

Beskriv varför du tror att män genomgår obesitaskirurgi i lägre utsträckning jämfört med 

kvinnor?  

Var kom du för första gången i kontakt med obesitaskirurgi som behandlingsform? 

Har du kommit i kontakt med obesitaskirurgi i andra sammanhang? 

Var ser du helst att det sker förbättringar gällande obesitaskirurgi? (ex. 

information, tillgänglighet) 

Yttre stimuli för att genomgå obesitaskirurgi 

Beskriv drivkrafter bakom ditt beslut för obesitaskirurgi? 

Ex. betydelsefulla händelser, symptom, personer, massmedia eller liknande som 

påverkat ditt beslut till operation? (Möjliggöranden eller hinder i vardagen) 
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Beskriv dina tidigare försök till viktnedgång: 

Ex. betydelsefulla händelser, symptom, personer, massmedia eller liknande som 

påverkat dina försök till viktnedgång? (Möjliggöranden eller hinder i vardagen) 

Fördelar med obesitaskirurgi 

Beskriv de fördelar du förknippade med obesitaskirurgi innan operation (sociala, ekonomiska, 

fysiska, psykiska) 

Nackdelar med obesitaskirurgi 

Beskriv de hinder du förknippade med obesitaskirurgi innan operation (sociala, ekonomiska, 

fysiska, psykiska) 

Upplevda hot för fetma 

Beskriv din syn på övervikt och fetma 

Beskriv din syn på dagens kroppsideal 

Har betydelsefulla händelser, personer, massmedia eller liknande påverkat ditt 

förhållningssätt till fetma? 

Beskriv hur du upplevt omgivningens reaktioner på fetma: 

 Vad för sorts reaktioner är vanligast förekommande? 

I vilka sammanhang är dessa reaktioner oftast förekommande? (offentliga, i 

arbetet, privata) 

 

Hur länge har du lidit av övervikt? 

 Hur upplevde du övervikt som barn/tonåring i förhållande till din omgivning? 

 

Beskriv de skillnader i vardagen du upplever nu jämfört med tiden innan operation 

(Möjliggöranden eller hinder i vardagen) 
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