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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att beskriva individers upplevelser av att ha genomgått en 

överviktsoperation med påföljande kraftig viktnedgång. Specifikt undersöktes 

individernas förändrade kroppsuppfattning och det stöd som erhållits under 

övergångsprocessen. Semistrukturerade intervjuer utfördes med fem personer som 

genomgått en överviktskirurgi och som minskat sin vikt med minst tre 

klädstorlekar. Intervjuerna analyserades utifrån Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA), och resulterade i sex huvudteman; Nöjd eller fortsatt missnöjd 

med sin kropp; Kan inte äta som vanligt längre; Oro för viktförändring; Positiv 

självutveckling; Kroppsuppfattningens balansgång; Bristande stöd från 

sjukvården efteråt. För de överviktsopererade hade operationen inneburit att få 

kontroll över ett tidigare felaktigt matintag. Den kraftiga viktminskningen hade 

bidragit till positiva aspekter som ökad självutveckling och kännedom. Några var 

dock missnöjda med sin kropp på grund av överskottshud och förlorad 

kroppsform och en del hade upplevt en diskrepans mellan deras yttre och inre 

kroppsuppfattning. Flera deltagare uttryckte att de var rädda för en eventuell 

oönskad viktförändring och att de saknade strategier för att hantera detta om 

situationen uppstod. Vidare framkom det att flera av deltagarna var besvikna på 

sjukvården och kände sig utelämnade dels på grund av bristande psykologiskt stöd 

och ekonomiska resurser att åtgärda besvärande överskottshud, men även för att 

de fått alltför kortfattad och bristande information om överviktsoperationens 

psykologiska konsekvenser. Resultatet visar i sin helhet att en överviktsoperation 

innebär en omvälvande förändringsprocess för den enskilde individen och att 

sjukvården kan förbättras i flera avseenden. 

 

Nyckelord: gastric bypass, överviktsoperation, kroppsuppfattning, övergångsprocess, 

transitionsteori, IPA  

 

 

  



3 
 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the study was to describe the experiences of individuals who had 

undergone obesity surgery and subsequent dramatic weight loss. Specific attention 

was given to the individuals’ changing body image and the support they had 

received during their transition process. Semi-structured interviews were 

conducted with five people who had undergone an obesity surgery, and 

subsequently lost at least three clothes sizes of their original weight. The 

interviews were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), 

and resulted in six main themes; Satisfied or still dissatisfied with their body; 

Cannot eat as usual anymore; Concerns about weight change; Positive self-

development; Walking on the tightrope of body image; Lack of support from 

health care afterwards. After the surgery, the participants’ felt they had gained 

control of their previous inadequately food intake. The dramatic weight loss had 

contributed to positive aspects such as increased self-development and awareness. 

Some were dissatisfied with their new body because of loss of body shape and 

hanging excess skin, and some had experienced a discrepancy between their outer 

and inner body image. Several participants expressed that they were afraid of a 

possible unwanted weight change and that they lacked strategies to deal with this 

if the situation arose. Furthermore, it emerged that several of the participants were 

disappointed about the health care afterwards. They felt left out partly because of 

a lack of psychological support and financial resources to address the troublesome 

excess skin, but also because they got quite short and inadequate information 

about the psychological consequences of undergoing an obesity surgery. As a 

whole, the results show that an obesity surgery involves a radical change for the 

individual, and that the health care can be improved in several aspects. 

 

Keywords: gastric bypass, obesity surgery, body image, transition theory, transition process 

IPA 
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Inledning 

Enligt World Health Organization, [WHO] (2015) har antalet feta människor 

fördubblats sedan 1980 över hela världen. År 2014 var sammanlagt 1,9 miljarder vuxna över 

18 år överviktiga, varav strax över en halv miljard klassificerades som feta.1 Samma år stod 

USA för den största andelen överviktiga och feta bland vuxna män och kvinnor över 18 år, 

medan Sydöstra Asien stod för den lägsta. Problem med övervikt och fetma förekommer i stor 

utsträckning även i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten är nästan halva svenska 

befolkningen överviktiga eller feta, varav andelen individer som i nuläget klassificerats som 

feta motsvarar 14 % av den totala populationen med störst ökning inom åldersgruppen 45-64 

år (Folkhälsomyndigheten, 2014). Situationen är allvarlig eftersom övervikt och fetma är ett 

risktillstånd relaterat till en rad svåra följdsjukdomar (Nationella indikationer för obesitas 

kirurgi [NIOK], 2009; WHO, 2015; Socialstyrelsen [SoS], u.å.), som globalt sett orsakar 

minst 2,8 miljoner dödsfall varje år (WHO, 2015).  

Inom hälso- och sjukvården är fetma (BMI ≥30) ett diagnostiserbart sjukdomstillstånd 

(SoS, u.å.). Patienter som är aktuella för överviktskirurgi i Sverige är de som har ett BMI ≥40, 

d.v.s. de som ligger ganska långt över gränsen för fetma. Finns det bakomliggande sjukdomar 

exempelvis hjärt-och kärlsjukdom eller diabetes är emellertid den nedre gränsen för operation 

ett BMI ≥35. Andra krav är bland annat att patienten ska ha prövat andra 

viktminskningsalternativ utan hållbart resultat, att patienten inte lider av svår eller obehandlad 

psykisk sjukdom (Hänni, 2014).    

Enligt Scandinavian Obesity Surgery Registry, [SOReg] (2016) har frekvensen 

fetmaoperationer ökat markant i Sverige sedan början av 2000-talet. Före år 2002 opererades 

runt 800 patienter årligen i Sverige. År 2011 hade antalet opererade patienter ökat till ca 8500  

och 2014 opererades 6800 per år. Under denna tidsperiod har kvaliteten på operationerna 

också förbättrats avsevärt med Gastric Bypass (GBP) som främsta operationsmetod (SOReg, 

2015). Generellt innebär överviktskirurgiska operationsmetoder att patientens 

matsmältningssystem på olika sätt modifieras för att främja en viktnedgång. Magsäck 

förminskas och tarmar omkopplas för att minska individens möjlighet att inta stora mängder 

mat och dryck, upptag av näringsämnen samt kan bidra till att individen blir extra känslig för 

fett och socker (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, u.å.).    

                                                           
1 BMI, ≥25 betecknas som övervikt medan BMI ≥30 räknas som fetma (WHO, 2015). Övervikt och fetma 

klassificeras genom räkna ut en individs Body Mass Index (BMI) enligt formeln: Vikten dividerat med längden 

upphöjt till 2. 
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Även om överviktskirurgiska operationer generellt sett leder till bättre hälsa och 

minskad dödlighet (NIOK, 2009; Sjöström m fl., 2007) är ingreppen dock inte riskfria. Till 

exempel visar uppgifter från 2013 att ca 7 % av de opererade upplever någon form av mindre 

komplikation, att 3 % av patienterna drabbas av svårare komplikationer samt att 0,04 % 

avlider inom loppet av 30 dagar (SOReg, 2014). Komplikationer och negativa konsekvenser 

som kan uppkomma omedelbart efter operation är bland annat blodpropp, blödning, infektion 

och läckage. Ytterligare biverkningar som ofta visar sig inom det första året är t.ex. dumping2, 

frusenhet, närings- och vitaminbrist samt överskottshud. Om överskottshuden hindrar den 

opererade från att röra sig, hålla sig ren eller bidrar till eksem kan sjukvården bekosta 

ytterligare en operation där hudöverskott tas bort (Kallenberg, 2015). 

Förutom problem med biverkningar finns det även patienter som inte har gynnats av 

operationen av andra skäl. I flera studier har det påvisats att en del patienter har svårigheter att 

gå ned i vikt, att hålla vikten stabil eller att andra sekundära konsekvenser har uppstått såsom 

överskottshud och ouppfyllda förväntningar. Sammantaget förknippas dessa faktorer med 

fortsatta psykologiska besvär, nedsatt (hälsorelaterad) livskvalité och en negativ kroppsbild 

även efter operationen (Kubik, Gill, Laffin & Karmali, 2013; Sarwer m fl., 2008).  

Vidare redovisar Kubik m fl. (2013) i sin forskningsöversikt att ca 25-30% av de 

patienter som står inför en överviktsoperation rapporterar att de upplever depressiva symtom 

och att nästan 50 % inom samma grupp redovisar en bakgrund med livslång depression. I en 

annan forskningsöversikt anges det att merparten individer med extrem fetma, oavsett närvaro 

av psykisk sjukdom eller inte, upplever hög grad av försämrad livskvalité (Sarwer, Lavery & 

Spitzer, 2012). Författarna till båda forskningsöversikterna ovan gör slutsatsen att 

överviktkirurgi med storviktreduktion kan kopplas till återhämtning inom flera psykosociala 

områden. Exempelvis återfinns ökad hälso- och viktrelaterad livskvalité, sexuellt och 

äktenskapligt fungerande (Sarwer m fl., 2012) samt förbättring av psykiska tillstånd, 

depressiva symtom, ätbeteende, kroppsuppfattning och självförtroende (Kubik m fl., 2013). 

Det finns mycket forskning kring de fysiologiska konsekvenserna av att ha genomfört 

en överviktsoperation. Däremot finns det inte lika många studier som har fokuserat på de 

psykologiska konsekvenserna, utan detta är fortfarande ett förhållandevis outforskat område. 

Den här uppsatsen syftar därför till att bidra med mera kunskap kring individers upplevelser 

av att ha genomgått en kraftig viktnedgång efter en överviktsoperation.  

                                                           
2 Dumping är en följd av att mat tar sig ned i tunntarmen för snabbt och ger symtom i form av hjärtklappning, 
kallsvettning, yrsel, kraftlöshet, illamående, kräkning och bubblande oljud från mag-tarmkanalerna. 
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Teori och tidigare forskning 

Litteratursökning 

I syfte att finna relevanta forskningsartiklar och litteratur i ämnet genomfördes 

sökning i sökmotorn (LubSearch). Sökorden utgjordes av; Bariatric surgery or weight loss 

surgery AND body image (SU) AND psychological. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara peer-reviwed, finnas tillgängliga i fulltext samt vara publicerade under perioden 

2005-2015. Sökordskombinationen gav 44 träffar. Efter en genomläsning valdes de artiklar ut 

som bland annat fokuserade på de psykologiska aspekterna kring viktminskningskirurgi och 

kroppsuppfattning (engelska: body image). Valda forskningsartiklar är övervägande utförda i 

de västliga delarna av världen med något undantag. Detta beror på att större delen av den 

forskning som framkom vid sökningarna var gjord i väst. Både enskilda empiriska studier 

samt översiktsartiklar har använts som informationskällor i studien. Utöver litteratur i 

artikelform, har antologier och teoriböcker använts främst i relation till teorier kring 

kroppsuppfattning. 

 

Definition av kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning som begrepp. Begreppet kroppsuppfattning (engelska: body 

image)3 har sin utgångspunkt i tidigt 1900-tal och utvecklades genom dåvarande neurologers 

forskning och arbete med att förstå sig på och förklara sina patienters annorlunda perception 

och ovanliga kroppsupplevelser efter en förvärvad hjärnskada. År 1935 publicerade 

neurologen, Paul Schilder; The Image and Appearance of the Human body, vilket förändrade 

och utökade det neuropatologiska perspektivet för kroppsuppfattningskonceptet till att även 

inkludera biopsykosociala aspekter (Cash & Smolak, 2011). 

Sedan dess har kunskapsområdet vuxit stort och innefattar idag studier inom såväl 

medicinska som psykologiska och hälsorelaterade områden. Individuella och kulturella 

utvecklingsfaktorer har med tiden också fått en framskjuten position, vilket gör att 

”kroppsuppfattning” numera ses som ett multidimensionellt paraplybegrepp (Cash & Smolak, 

                                                           
3 Den engelska termen ”Body Image” översätts på svenska till: ”kroppsuppfattning” och ”kroppsbild”. De 

svenska begreppen används synonymt med varandra då vart och ett för sig dessutom hänvisar till det andra 

(Nationalencyklopedin [NE]. u.å.; Psykologiguiden, u.å.). I den här uppsatsen kommer begreppet 

kroppsuppfattning att användas därför att det förekommer mer frekvent än begreppet kroppsbild vid en sökning 

på Google.  
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2011; Gardner, 2011). Beroende på disciplin har kroppsuppfattningen studerats med sin egen 

definition av vad begreppet inbegriper och vilka aspekter som ska stå i fokus (Anderson-Fye, 

2012), vilket många gånger även skapat konceptuell och metodologisk förvirring samt 

empiriskt oförenliga resultat (Gallagher, 1995; van Hout, Boekestein, Fortuin, Pelle & van 

Heck, 2006).  

Mot denna brokiga bakgrund är det viktigt att definiera vad begreppet 

kroppsuppfattning innebär i varje enskild studie. I den här uppsatsen utgår jag huvudsakligen 

från den nyckelordsdefinition som finns angiven i PsychINFO eftersom den är bred och 

innefattar både inre och yttre aspekter av begreppet kroppsuppfattning: ”Mental 

representation of one's body according to feedback received from one's body, the 

environment, and other people” (Psych INFO). 

Kroppsuppfattning som fenomen. För att fånga kroppsuppfattningen som fenomen 

utgår jag även från de definitioner som ges av Parling (2014) samt Frisén, Holmqvist Gattario 

och Lunde (2014). Enligt Parling (2014) är kroppsuppfattningen en del av vår identitet, där 

våra tankar, känslor, beteenden samt vår perception formar den uppfattning, upplevelse och 

relation som vi människor har till vår kropp och vårt utseende. Med hänvisning till Frisén m 

fl. (2014) kan kroppsuppfattningen också ses som en psykologisk bedömning av hur man 

själv ser ut, att man utifrån en inre upplevelse och uppfattning värderar sitt yttre. Frisén m fl. 

(2014) förklarar vidare att en positiv kroppsuppfattning kännetecknas av respekt och 

acceptans för den egna kroppen, där dess funktion är viktigare än utseendet. En negativ 

kroppsuppfattning baseras däremot på samhällets kroppsideal, där individen försöker anpassa 

sig till rådande uteseendenormer utan att ta hänsyn till sig själv som unik individ. 

Självkänslan blir därmed mer sårbar med en negativ kroppsuppfattning om individen strävar 

efter att uppfylla samhällsidealet, men inte lyckas med detta. 

 

Sociokulturella villkor för överviktiga människor 

Forskning pekar på att kroppsuppfattningen utvecklas och förändras inom den 

interpersonella sfären och att den har betydelse för individens sociala fungerande (Davison, 

2012). Eftersom kroppsuppfattningen förändras över tid och genom olika former av 

utveckling, mognad och erfarenheter är den påverkningsbar (Frisén m fl., 2014). Dessutom är 

det allmänt vedertaget att kroppsuppfattningen är beroende av de normer som gäller i 

individens kultur. Det sociokulturella perspektivet är idag därför det mest ledande synsättet i 

förhållande till utseende och kroppsuppfattning samt tillhandahåller ett teoretiskt ramverk för 
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att studera och förklara aspekter inom flera kroppsuppfattningsrelaterade områden, 

exempelvis ätstörningar (Tiggeman, 2012).  

Det sociokulturella kroppsidealet. Med stöd i forskning framhåller det 

sociokulturella perspektivet att det inom varje kultur finns sociala ideal för vad som anses 

vara vackert och att dessa ideal överförs genom olika sociokulturella kanaler; familj, kamrater 

och media. Idealen antas eller internaliseras på olika sätt; exempelvis genom social 

jämförelse, självdiskrepans eller självscheman (Tiggeman, 2012). Kulturens ideal, värderingar 

och normer kan vara så pass integrerade och internaliserade inom en person att de kan ses 

som förkroppsligade (Anderson-Fye, 2012). De individer som lyckas uppfylla idealen känner 

sig nöjda med sin kropp. De som däremot inte lyckas med detta blir missnöjda och riskerar att 

utveckla affektiva och beteendemässiga strategier som kan ha negativa konsekvenser för 

kroppen, såsom emotionellt ätande, ohälsosamma dieter och osunda träningsformer. Det är 

dock inte alla individer som påverkas av idealen, utan hur känsliga de är för sociokulturell 

påverkan beror på biologiska och psykologiska faktorer som exempelvis BMI, autonomi och 

perfektionism (Tiggeman, 2012).  

Kulturella skillnader. Hur kroppsidealen ser ut skiljer sig mellan olika länder och 

kulturer. Det är särskilt i västvärlden som det anses vara vackert att ha en smal kropp, men 

smalhetsidealet finns även på andra håll i världen. Därmed inte sagt att smalhetsidealet gäller 

överallt, utan i vissa länder kan det tvärtom vara klädsamt med övervikt (Anderson-Fye, 

2012). Övervikt korrelerar således inte med kroppsmissnöjdhet i alla länder och anledningen 

tros bero på skillnader i kulturella attityder och normer (Latner & Wilson 2011). Latner 

(2012) beskriver att afroamerikanska kvinnor har en mer positiv och accepterande attityd till 

övervikt, rapporterar mindre missnöje samt värderar sin kropp och utseende mer positivt i 

jämförelse med vita kvinnor. Latner (2012) gör vidare gällande att både män och kvinnor 

kring Stilla havet har en mer hälsosam syn på och accepterande attityd gentemot övervikt än 

vad som är fallet i USA och att feta människor på Samoaöarna är nöjda med sin kropp. Därtill 

kan nämnas att smalhet kan indikera fattigdom eller sjukdom i vissa delar av Afrika 

(Anderson-Fye, 2012). Å andra sidan uppger amerikanska kvinnor och flickor med asiatiskt 

ursprung nästintill lika högt kroppsmissnöje som de vita kvinnorna i USA. Även i vissa 

latinamerikanska kulturer, som traditionellt sett har betraktat övervikt som attraktivt och ett 

tecken på god hälsa hos kvinnor, har man idag anammat de kroppsuppfattningsideal som 

förekommer i den vita amerikanska kulturen (Latner, 2012). 
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Könsskillnader. Studier kring övervikt och viktminskning har i huvudsak fokuserat 

på kvinnor snarare än män (Sarwer, Dilks & Spitzer 2011). Att även studera män kan dock 

vara värdefullt eftersom forskningen tyder på att det finns skillnader mellan hur överviktiga 

män och kvinnor uppfattar sin kropp. Till exempel är överviktiga kvinnor oftare missnöjda 

med sin vikt samt uppger sämre psykologiskt fungerande i jämförelse med likvärdigt 

överviktiga män (Latner, 2012; Latner & Wilson, 2011). En möjlig förklaring till detta kan 

vara att moderat överviktiga kvinnor upplever mer viktbaserad diskriminering än män. Dock 

jämnas denna könsskillnad ut och blir mer likvärdig med ökad vikt (Latner, 2012). Latner och 

Wilson (2011) pekar också på en annan intressant könsskillnad. Överviktiga kvinnor (som 

också uppfattar sig själva som överviktiga) är mer missbelåtna med sin kropp i jämförelse 

med normalviktiga kvinnor som anser sig vara överviktiga. Hos män är förhållandet 

emellertid det omvända. Det är då de normalviktiga männen som är mer missnöjda med sin 

vikt och anser sig vara överviktiga, medan männen som faktiskt är överviktiga (och som 

också anser sig vara det) inte uttrycker lika stort missnöje (Latner & Wilson, 2011). Generellt 

har studier visat att kroppsmissnöje minskar vid viktminskning. Dock har man inom gruppen 

kvinnor funnit att de som tidigare varit överviktiga men som numera är normalviktiga ofta 

rapporterar lika mycket kroppsmissnöje som nuvarande överviktiga kvinnor gör. 

Kroppsuppfattningskognitioner förändras således inte alltid efter en stor viktminskning, vilket 

är ett fenomen som kommit att kallas för ”Phantom fat” (Sarwer m fl., 2011). 

 

Stigmatisering hos överviktiga 

När samhällsidealet är att vara smal finns det många överviktiga som känner sig 

stigmatiserade på grund av sin vikt (Friedman, Ashmore & Applegate, 2008; Latner, 2012; 

Latner & Wilson, 2011). Dessutom kan det hända att den viktstigmatiserade individen antar 

omgivningens negativa attityd kring övervikt och fetma och riktar den mot sig själv. 

Fenomenet kallas Internalized weight bias (IWB) och har visat sig vara en attityd som kan 

förutsäga kroppsmissnöje. Konkret kan det handla om att individen värderar sitt utseende 

negativt och lägger ner stort engagemang i att förbättra sitt utseende (Latner, 2011). En 

negativ kroppsuppfattning leder ofta till sämre hälsa, psykologiska besvär och minskad 

livskvalitet hos överviktiga (Latner, 2011; Ruelaz, 2007).  

Stigmatiseringen förekommer i alla åldrar och kan få allvarliga följder för den enskilda 

individen. Det finns flera studier som tyder på att många överviktiga har blivit retade som 
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barn just på grund av sin övervikt och att detta fått negativa konsekvenser för deras 

kroppsuppfattning (Latner, 2012; Rosenberger, Henderson, Bell & Grilo, 2007). Bland 88 

patienter som led av hetsätning och väntade på en överviktsoperation hade sådana dåliga 

erfarenheter från barndomen lett till känslor av skam, kroppsmissnöje, sänkt självförtroende 

och depressiva besvär (Rosenberger m fl., 2007). Liknande resultat har även framkommit i en 

annan studie med 94 hetsätande individer där viktstigmatiseringen uppstått i vuxen ålder och 

många gånger dessutom lett till fobisk ängslighet (Friedman m fl., 2008).  

Därutöver har det visat sig att viktstigmatiseringen kan leda till att individen väljer 

bort att delta i fysiska aktiviteter och hälsosamt ätande. Istället finns det vuxna som uppger att 

de hanterat viktstigmat genom att vägra banta och inta mer mat (Latner, 2012). I vissa kulturer 

finns det dessutom könsbestämda regler och gränser som hindrar många kvinnor från att 

motionera trots att de lider av övervikt (Alqout & Renyolds, 2013). Att påpeka för en 

överviktig person att det kan vara dags att gå ner i vikt leder alltså sällan till hälsosammare 

beteende och viktnedgång (Latner, 2011). Ändå är det just sådana kommentarer som 

överviktiga ofta får från både omgivningen och sjukvården. De leder inte bara till negativa 

känslor utan de bidrar även till att den överviktiga individen länge undviker att söka den hjälp 

och nödvändiga vård som han eller hon behöver (Friedman m fl., 2008). Men 

stigmatiseringen uppstår inte bara mellan överviktiga och icke-överviktiga. Även inom 

gruppen överviktiga förekommer det negativa attityder gentemot varandras övervikt (Latner 

& Wilson, 2011).  

 

Livet efter en överviktsoperation 

Individer väljer vanligen att genomgå en överviktsoperation på grund av medicinska 

skäl, som handlar om att förebygga eller bromsa aktuell fetmarelaterad samsjuklighet (Alegrίa 

& Larsen, 2014; Munoz m fl., 2007). Förutom en önskan att förbättra sin fysiska hälsa och få 

kontroll över ätandet brukar det dock även finnas psykologiska anledningar till att vilja bli 

opererad, såsom att få bättre självförtroende (Munoz m fl., 2007) och ökat socialt erkännande 

(Alqout & Renyolds, 2014). Önskan om att ha kontroll över sin kropp är också en viktig 

aspekt som kan finnas kvar efter operationen, enligt en studie av Jensen m fl. (2014) där fem 

unga överviktsopererade kvinnor intervjuades kring sin kroppsuppfattning.  
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Positiva aspekter. I allmänhet tyder flera studier på att många patienter är nöjda med 

sin överviktsoperation i efterhand. De upplever att deras fysiska hälsa och allmänna 

livskvalitet har blivit bättre (Edlund & Hänni, 2014; van Hout, Fortuin, Pelle & van Heck, 

2008; Wolfe & Terry, 2006) och de har också fått en förbättrad kroppsuppfattning (Madans, 

Beech & Tichansky, 2008; Sarwer, m.fl, 2010). van Hout m fl. (2008)  upptäckte också i sin 

studie av 104 överviktspatienter att ju lägre BMI patienten hade fått efter operationen, desto 

positivare skattades också den egna kroppsuppfattningen. I Wolfe och Terry (2006) 

undersökning av 93 patienter visade det sig även att patienterna kände minskad hunger och 

ökad mättnadskänsla samt att de hade börjat motionera mer efter operationen. Dessutom hade 

deras professionella och icke-romantiska relationer förbättrats till skillnad från de romantiska 

relationerna som inte hade blivit bättre.  

Därutöver kan nämnas att hetsätande patienter, som är vanligt förekommande i samband 

med överviktsoperationer (Colles, Dixon & O’Brien, 2008), också brukar upphöra med sin 

hetsätning efter operationen eftersom mag-tarmkanalen inte längre ta emot så stora mängder 

kaloririk mat på en och samma gång (Gage, 2008; Rusch & Andris, 2007).  

Negativa aspekter. Även om det finns många studier som tyder på goda resultat av 

överviktsoperationer, så finns det också undersökningar som belyser flera negativa 

konsekvenser efter ingreppet. Det finns flera studier som visar att tidigare upplevt missnöje, 

självstigma eller tröstätning inte alltid försvinner efter operationen trots stor viktminskning 

(Weineland & Dahl 2015). De som är överviktsopererade fortsätter ofta att inta mat när de 

känner sig ensamma, deprimerade, oroliga eller besvikna (Rusch & Andris, 2007). Edlund 

och Hänni (2014) påpekar också att en mindre grupp överviktsopererade patienter rapporterar 

besvär som att de känner sig nedstämda, att sociala matsituationer känns obekväma, att det 

kan vara svårt att hantera sitt ätande på grund av känslomässig oro eller tidigare 

ätstörningsproblematik, samt att det kan vara svårt att hantera alkohol. Som konkret exempel 

kan nämnas att en del hetsätande patienter tenderar att hitta alternativa sätt att äta mer än 

nödvändigt efter överviktsoperationen, exempelvis genom konstant småätande och långsam 

tillvänjning av söta och fettrika livsmedel (Rusch & Andris, 2007). Liknande fynd har också 

gjorts av Marino m fl. (2012) som i sin litteraturöversikt upptäckte att det förekom problem 

med småätande, både med eller utan känsla av kontroll, samt fortsatt kräkande hos 

överviktsopererade patienter med tidigare ätstörningsdiagnos.  

Dessutom brottas en del med att förhålla sig till sin förändrade kroppsform (Edlund & Hänni, 

2014), som också kan medföra oro för hur det ska gå med relationen till ens partner gällande 
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fortsatt stabilitet, sexuell intimitet och risk för skilsmässa (Appelgate & Friedman, 2008). 

Enligt Gilmartin (2013) kan den här typen av problematik härledas till en negativ 

kroppsuppfattning hos den som har minskat i vikt.  

För en del individer uppstår komplikationerna efter operationen redan från början och 

för andra uppstår de efterhand. I sin uppföljningsstudie av 104 patienter konstaterade van 

Hout, m fl. (2008) att deras tidigare sömnproblem, neurotiska drag och depressiva symtom 

kunde återkomma två år efter överviktsoperationen. I relation till både egna och andras studier 

påpekar också Sarwer m fl. (2010) att en stor viktnedgång och ökad livskvalité inte 

nödvändigtvis innebär att de opererade också är nöjda med sin reella vikt eller kroppsform. 

Vid kraftig viktnedgång kan det bildas stora mängder överskottshud, som enligt författarna 

kan vara en av förklaringarna till fortsatt missnöje två år efter ingreppet. Deras slutsats har 

stöd i Gilmartins (2013) intervjustudie med 20 patienter som gått ned kraftig i vikt, antingen 

genom en överviktsoperation eller genom en radikal livsstilsförändring. Av intervjuerna 

framkom det att deltagarna kände sig fula och äcklade på grund av sin överskottshud och de 

upplevde både ångest och skam över sin kropp. Vidare bidrog den negativa 

kroppsuppfattningen till självhat, dåligt självförtroende, humörsvängningar och depressiva 

känslor och i enstaka fall, tankar om självskada och självmord. 

Att förutsäga utfall. Vad som kan predicera utfallet efter en överviktsoperation är 

inte klart, eftersom forskningen visar på varierande resultat. Exempelvis kunde van Hout, 

Hagendoren, Verschure och van Heck (2009) inte identifiera några psykosociala prediktorer 

för ett positivt utfall bland de 97 patienter som följdes upp 24 månader efter en 

överviktsoperation. Däremot fann Ortega, Fernandez-Canet, Alvarez-Valdeita, Cassinello & 

Baguena-Puigcerver (2012) i sin uppföljningsstudie av 60 patienter att individens 

kroppsuppfattning var den preoperativa variabel som överlägset predicerade psykologiska 

besvär upp till 12 månader efter en överviktsoperation. Ju sämre kroppsuppfattning före 

operationen desto mer missnöje skattades också efteråt. Detta har även bekräftats i andra 

undersökningar som tyder på att individens självacceptans är en viktig aspekt att ta hänsyn till 

för att förstå utfallet (Ruelaz, 2007).  

Men det finns flera studier som tydligt pekar på att en överviktsoperation sällan är 

tillräcklig för att individen ska känna sig nöjd och få ökad livskvalitet. Oftast krävs det också 

en plastikoperation för att ta bort den besvärande överskottshuden som uppstår efter en 

överviktsoperation, särskilt från nedre buken (Klassen, Cano, Scott, Johnson & Pusic, 2012; 

Koller, Schubhart & Hintringer 2013; Lazar, Clerc, Deneuve, Auquit-Auckbar, & Milliez, 

2009). När det inte är aktuellt med plastikoperation (exempelvis om patienten själv behöver 
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stå för de dyra kostnaderna) finns det en del överviktsopererade som väljer att medvetet gå 

upp i vikt för att fylla ut överskottshuden. En medveten viktuppgång brukar dock inte vara 

optimal i dessa fall, eftersom individerna ofta ökar mer i vikt än de hade tänkt (Rusch & 

Andris, 2007).  

Stöd från sjukvården efter operation. Mycket tyder på att de psykologiska 

konsekvenserna är viktiga att ta hänsyn till, men att sjukvården tenderar att fokusera på de 

fysiologiska konsekvenserna efter en överviktsoperation. Det som sjukvården i huvudsak 

följer upp är eventuella komplikationer av ingreppet och reglering av näringsintag, men enligt 

Hänni (2014) bör sjukvården även uppmärksamma och stötta patienter med andra 

kvardröjande psykiska följder av den kirurgiska behandlingen. Uppföljningen efter en 

överviktsoperation följer ungefär samma procedur bland alla de opererande enheterna i 

Sverige, där patienthandledningen kan se ut enligt följande:  

”Vi har rutinen att ha återbesök efter 1 månad, kontroll av prover efter 6 månader och besök 

hos sjuksköterska efter 1 och 2 år. Därutöver gör vi självklart extra undersökningar vid ev. 

problem. Vid dessa kontroller kommer ibland prover att tas, och vi väger Dig. Om vikten stått 

stilla någon vecka är det inget att vara orolig för, de flesta går ner stegvis. Du kommer även 

att följas upp av dietist vid 1 månad och 6 månader.”  

(Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona, 2014, ss. 33-34.) 

Däremot finns det skillnader mellan klinikerna hur länge de följer upp sina patienter efter 

överviktsoperationen, vilket delvis beror på landstingens varierande anslag till detta. När två 

år har gått sedan operationen hänvisar många kliniker därför sina patienter vidare till 

husläkare eller vårdcentral för fortsatt årlig provtagning och uppföljning (SOReg, 2015). Vid 

genomläsning av ett tiotal informationsbroschyrer och patienthandledningar från olika 

kliniker kan det konstateras att informationen om eventuella psykiska besvär som kan 

uppkomma efter en överviktsoperation är bristfällig och oftast saknas den helt (se bilaga 3). 

Dessutom är psykiska besvär inget som regelbundet följs upp vid återbesöken, utan det är upp 

till patienten själv att söka hjälp vid behov.  

Förändrad kroppsuppfattning som övergångsprocess 

Att genomföra en överviktsoperation innebär uppenbarligen en stor omställning för 

individen, inte bara i fysisk mening genom all den vikt som tappas utan även i psykologisk 

bemärkelse.  
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Warholm, Öien och Råheim (2014) kunde i sin studie urskilja hur omställningen utvecklades 

över tid hos två kvinnor som djupintervjuades vid fyra tillfällen (3, 6, 9 och 12 månader) efter 

genomförd överviktskirurgi. Under de två första intervjutillfällena tenderade matvanor, 

matsmältning, aktiviteter och motion vara de viktigaste livsområdena. Vid de senare två 

intervjuerna var det istället utseende, sociala relationer och aspekter kring självet som stod i 

fokus. Men det är inte alla som klarar omställningen på ett mentalt plan, utan Young och 

Burrows (2013) påpekar att en fysisk viktminskning inte nödvändigtvis behöver innebära att 

bilden av sig själv som fet förändras. I Young och Burrows (2013) longitudinella fallstudie av 

två överviktsopererade visade det nämligen sig att de båda kvinnorna fortfarande kände sig 

feta och sympatiserade med feta människor, trots att de samtidigt uppgav att inte var feta 

längre och därför inte tillhörde den gruppen mer.  

Transitionsteori. Än så länge finns det inte någon etablerad teori för att förstå och 

förklara omställningen efter en överviktsoperation. Däremot har man mer allmänt inom 

omvårdnadsforskning utvecklat och tillämpat transitionsteorin för att belysa patienters olika 

övergångsprocesser (transitioner), från ett tillstånd till ett annat (Meleis, 2010; Meleis, 

Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). En typ av övergång utgörs av utvecklings- och 

livsloppshändelser som att bli tonåring, förälder och att åldras. Andra typer av övergångar kan 

omfatta organisatoriska eller hälsorelaterade områden som att migrera, gå i pension, insjukna i 

kronisk sjukdom eller som i den här uppsatsens fall: att genomgå en överviktsoperation med 

efterföljande fysiska, psykiska och sociala förändringar (Meleis m fl., 2000).  

Meleis m fl. (2000) påpekar dock att en förändring inte alltid leder till en övergång, 

men att en övergång alltid innehåller aspekter av förändring. En förändring kan ske på flera 

plan och på grund av olika skäl utifrån det som händer i en individs liv. För att det också ska 

ske en så kallad övergång krävs det att individen kan anpassa sig till förändringen mentalt sett 

– och sådana övergångar brukar ta tid. Med stöd i Van Genneps (1960) och Bridges (2009) 

teoretiska grundarbete förklarar Meleis m fl. (2000) att övergångsprocessen består av tre 

utvecklingsskeden. I det första utvecklingsskedet sker ett uppbrott och en separation. Det 

andra utvecklingsskedet karaktäriseras av utforskande och instabilitet och det tredje 

utvecklingsskedet består av en period av införlivande, stabilitet samt inslag av avslut eller en 

ny början. En lyckad övergångsprocess kännetecknas av att individen känner en ökad 

stabilitet och att han eller hon har utvecklat inre personliga förmågor och yttre strategier att 

hantera den nya situationen. En mindre lyckad övergång leder däremot till fortsatt beroende 

och instabilitet (Meleis m fl., 2000). Meleis m fl. (2000) hävdar dock att det kan vara 

”kontraproduktivt” att indela processen i en fastställd ordning. Nyare studier indikerar att en 
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övergångsprocess inte alltid följer detta förlopp samt att det tredje utvecklingsskedet inte 

nödvändigtvis behöver innebära ett avslut och en ny början. Istället kan processen behöva 

omdefinieras som latent, periodisk, pågående eller övergående på obestämd tid (Meleis m fl., 

2000).  

Enligt Meleis m fl. (2000) spelar personliga, sociala och samhälleliga faktorer roll för 

övergångsprocessen. Hur hälsobringande övergångsprocessen blir beror på hur individen 

personligen uppfattar händelsen som föregår förändringen, vilket exempelvis kan relateras till 

individens socioekonomiska status, kunskap och problemlösningsförmåga. På ett mer 

övergripande plan tenderar även stöd och resurser från individens omgivning och samhället i 

stort ha avsevärd betydelse för hur pass bra övergången blir. Exempel på främjande stöd kan 

vara tillgång till ett bra socialt nätverk och en fungerande socialtjänst. Däremot kan stereotypa 

och stigmatiserande attityder i samhället motverka sunda övergångar hos individen.  

Syfte 

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att beskriva individers upplevelser av att 

ha genomgått en överviktsoperation med påföljande kraftig viktnedgång. Med fokus på deras 

förändrade kroppsuppfattning och övergångsprocess syftar studien specifikt till att besvara 

följande forskningsfrågor: 

 

 Hur uppfattar överviktsopererade sin kropp efter en kraftig viktminskning? 

 Vilket stöd har de fått i sin övergångsprocess? 

 

Metod 

 

Kvalitativ forskningsansats 

Utifrån den här studiens syfte fann det sig naturligt att välja en kvalitativ 

forskningsansats. Kvalitativa metoder utgår från olika forskningsprocedurer och syftar till att 

samla in beskrivande data i form av skriftligt, muntligt eller observerbart material från 

människor i interaktion med sin omvärld (Olsson & Sörensen, 2007). Inom kvalitativ metodik 

finns det således flera typer av datainsamlingsmetoder och just den här studien baseras på 

intervjudata som har kategoriserats systematiskt i enlighet med IPA (Interpretative 

Phenomenological Analysis).  
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Målet med kvalitativa studier är generellt att generera resultat i form av unika 

upplysningar, innebörder samt förståelse (Olsson & Sörensen, 2007), vilket följaktligen även 

gäller i denna studie. Kunskapsteoretiskt utgår jag från ett konstruktionistiskt perspektiv. I 

Brymans (2008) termer innebär detta att tyngdpunkten ligger på att begripliggöra den sociala 

verkligheten utifrån hur människor i en viss kontext, tolkar och skapar sin egen subjektiva 

mening utifrån upplevelser och erfarenheter de gör i verkliga livet. Utifrån detta perspektiv är 

den ontologiska hållningen att verkligheten konstrueras i interaktionen mellan individer och 

att det inte går att separera objektet från det upplevande subjektet. Epistemologiskt betyder 

det att min kunskapsteoretiska position är tolkningsinriktad. Resultatet som presenteras ska 

således inte förstås som en direkt avspegling av verkligheten, utan det ska snarare förstås som 

min tolkande gestaltning av respondenternas upplevelser. IPA, som beskrivs nedan, är en 

särskilt lämplig metod för detta ändamål.  

 

IPA och dess metodologiska grundantaganden 

IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) valdes som metod för att urskilja och 

tolka det studerade fenomenet. Fenomenet i den här studien utgörs av de överviktsopererade 

deltagarnas uttryckta upplevelser av att anpassa sig till sin förändrade kropp och livssituation 

efter operationen. Innan IPA beskrivs mer utförligt ges det en kort redogörelse för de två 

filosofiska inriktningar som IPA grundas i: fenomenologi och hermeneutik. 

Fenomenologi. Fenomenologi definieras i allmänhet som ”Läran om det som visar sig 

för medvetandet” (Bengtsson & Brolinson u.å.). Begreppet fenomenologi har en lång historia 

inom filosofin och sträcker sig bak till 1700-talet, men den moderna fenomenologin 

utvecklades i början på 1900-talet av den tyska filosofen Edmund Husserl, 1859-1938 (Olsson 

& Sörensen, 2007). Husserl ställde sig kritisk till positivismens fokus på objekten och menade 

att verkligheten och dess fenomen skulle studeras utifrån sina egna förutsättningar och inte 

bemästras. Enligt Husserl kunde objekten inte studeras utan närvaro av ett upplevande subjekt 

och därför riktade han fokus mot själva upplevelsen av objekten (fenomenen), snarare än 

objekten i sig (Sander, 1999).   

Husserl hade en idé om hur forskare vetenskapligt kunde studera fenomenens innersta 

essens genom ett upplevande subjekt. Han utformade en fenomenologisk metod som enligt 

Willig (2008) inkluderar tre steg; 1. Epochén, 2. Fenomenologisk reduktion och 3. Imaginär 

variation. Första steget innebär att forskaren innan vidare analys ska sätta all sin tidigare 

vardagliga och professionella förförståelse om fenomenet inom parentes. Andra steget utgörs 

av en utförlig helhetsbeskrivning av fenomenets alla fysiska delar exempelvis färg, form och 
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storlek samt de erfarenhetsmässiga tankar och känslor som forskaren erfar i mötet med 

fenomenet. I det tredje steget, imaginär variation försöker forskaren identifiera och ge en 

beskrivning av fenomenets sociala, tidsmässiga och rumsliga strukturella villkor. Husserls 

tanke var att dessa tre steg tillsammans skulle leda till kunskap och förståelse för fenomenets 

specifika essens eller innersta väsen. Dock har Husserls idéer fått mycket kritik. Särskilt 

ifrågasattes att forskaren skulle lägga sin förförståelse åt sidan samt att fokus riktades mot 

betraktandet av ett fenomens innersta essens frikopplad från dess kontext (Willig, 2008). 

Heidegger som tidigare hade varit en av Husserls elever, menade att det alltid ingår en 

aspekt av tolkning i beskrivningen av ett fenomen. Tolkningsaspekten kan aldrig helt frigöras 

från forskarens förförståelse och kommer därför på ett eller annat sätt påverka hans 

beskrivning av fenomenet. Vidare ansåg både Heidegger och en annan tongivande filosof 

Gadamer inom den existentiella och hermeneutiska fenomenologin att subjektet inte kan 

särskiljas från den sociala och kulturella kontext som vederbörande befinner sig i (Egidius, 

2008). Husserls idé om att det gick att sätta parentes om forskarens förförståelse var alltså 

något som existentiella fenomenologer ansåg vara orealistiskt, om inte helt omöjligt (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009). Istället för att sätta förförståelse, kontext och sammanhang inom 

parentes skulle forskaren istället noga redovisa för dessa aspekter för att möjliggöra en kritisk 

reflektion av den tolkning forskaren gjort (Willig, 2008). På så vis skapades den tolkande 

fenomenologin med grund i Heideggers och Gadamers hermeneutik. 

Hermeneutik. Hermeneutik definieras i allmänhet som ”läran om tolkning” (Kieffer, 

u.å.). Den äldsta formen av den hermeneutiska traditionen utgjordes av tolkning av 

bibeltexter, men idag har den ”moderna” hermeneutiken ett annat syfte. Dels handlar dagens 

hermeneutik om att tolka alla sorters texter och dels handlar den också om att förstå hur 

människor uttrycker och begripliggör sin existens och livsvärld med hjälp av språket, såväl 

talat som i skrift (Olsson & Sörensen, 2007). Förespråkare för det hermeneutiska perspektivet 

menar att erfarenhet och meningsskapande inte kan göras utan inverkan av en individs 

tolkning och förståelse, vilket känns igen från Heideggers och Gadamers filosofier.  

Den hermeneutiska tolkningen utgår stegvis ifrån så kallad ”dubbel hermeneutik”, där 

deltagarens personligt uttryckta mening i det insamlade materialet ses som den primära 

tolkningen och forskarens tolkning av deltagarens utsaga anses vara den sekundära i 

förhållande till det upplevda och studerade fenomenet. I denna dubbla tolkningsprocess 

aktiveras den ”hermeneutiska cirkeln” där forskaren rör sig på flera nivåer i texten fram och 

tillbaka från att förstå texten i sin helhet till att förstå dess delar och omvänt. Forskaren utökar 

på så sätt sin förförståelse för textens mening under tolkningsprocessens gång. Minst lika 
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viktig är dock den förförståelse som forskaren har med sig in i projektet från början eftersom 

den färgar vilka aspekter som står i fokus för forskarens intresse. Forskarens medvetenhet och 

redovisning av sin förförståelse, förkunskap och påverkan av det insamlade materialet anses 

därför vara en viktig aspekt inom den hermeneutiska metoden (Willig, 2008) och anses vara 

ett kvalitetskrav i kvalitativ metodik generellt (Olsson & Sörensen, 2007). 

IPA. IPA metoden utvecklades på 1990-talet av Jonathan Smith. Med sin bakgrund i 

fenomenologi och hermeneutik syftar IPA metoden specifikt till att undersöka och tolka hur 

individer skapar mening ur upplevelser och erfarenheter som de gör i interaktion med sin 

omgivning. IPA metoden är vidare ideografisk i sin inriktning. Metoden fungerar därför bra 

med mindre (5-6 deltagare) och homogena urval som gör det möjligt att fokusera ingående på 

ett specifikt fenomen (upplevelserna av en viss process, relation eller situation). Det handlar 

då om att studera skillnader och likheter i individernas upplevelser och att försöka förstå 

denna bild mot bakgrund av de enskilda individernas unika kontext. I en studie som utgår från 

IPA metoden sker vanligtvis datainsamlingen med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 

en på förhand flexibelt utformad intervjuguide. Därefter transkriberas och analyseras 

intervjuerna var och en kvalitativt och systematiskt. Forskaren redovisar sedan resultatet i 

form av en beskrivande text  med stöd i ordagranna citat från deltagarnas berättelser (Smith m 

fl., 2009). 

 

Förförståelse 

Min förförståelse i relation till denna studie utgörs av egen erfarenhet av att ha 

genomgått en överviktsoperation år 2008 med en sammanlagd viktnedgång på ca 50 kg. 

Förutom fysiska komplikationer som uppstod efter operationen har det under vissa perioder 

även varit svårt för mig att mentalt inse att kroppsstorleken förändrats. Detta har visat sig 

genom att jag ofta provat, inhandlat och tagit på mig allt för stora kläder. Ibland har jag också 

sökt alternativa vägar för att komma fram i trånga utrymmen när jag trodde att jag fortfarande 

var för stor för att ta mig igenom. Vidare har det funnits tillfällen då jag reagerat med stor 

förvåning på min egen spegelbild, för den bild jag bar inom mig själv, var inte den jag möttes 

av i spegeln. I dag, åtta år efter operationen, är den inre och den yttre bilden av mig själv 

överensstämmande. En av de rädslor som jag ännu bär på är risken att öka i vikt under 

exempelvis stressiga livsperioder, utan att ha kunskap, förmåga eller den kraft som krävs för 

att lyckas gå ner i vikt igen. 
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Mot denna bakgrund har mina egna erfarenheter av en överviktsoperation och att vara 

psykologstuderande påverkat vad jag intresserat mig för, vilka områden och frågor som jag 

följt upp under intervjuerna, samt hur jag sedan tolkat och tematiserat materialet. Den 

tolkning och de resultat som framkommer i denna studie är således formade av deltagarens 

beskrivda upplevelser, den interaktion som skett mellan deltagare och forskare under 

intervjun samt vidare forskarens erfarenhet och förförståelse. Detta innebär att det finns 

ytterligare ett stort antal tolkningar som kan göras i relation till denna undersökning och 

studier av liknande slag, om materialet analyseras med andra forskare och deltagare som har 

andra erfarenheter. 

 

Urval  

Rekrytering. Inklusionskriterierna för att ingå i studien var att deltagaren var minst 18 

år, att man genomgått en överviktsoperation i Sverige, minskat i vikt med minst tre 

klädstorlekar samt att man nu befann sig i Blekinge, Skåne eller Hallands län (se bilaga 1). 

För att rekrytera deltagare lämpliga för denna undersökning kontaktades primärt en 

forskningschef vid en privatklinik som utför överviktskirurgiska operationer både i privat och 

i offentlig regi. Då överenskommelse kring tillvägagångssätt för samarbetet inte kunde 

uppnås, avslutades denna kontakt. Ytterligare en kontakt etablerades med offentlig sjukvård 

och information om studien förmedlades till berörd läkare för den aktuella patientgruppen. Jag 

lyckades dock inte rekrytera några deltagare via denna kanal. Rekryteringsförsöket utökades 

därför med konstruerandet av en affisch som sattes upp på ett tiotal vårdcentraler i Skåne, där 

tillåtelse för detta erhållits. Affischen lades även upp på Facebook samt på ett forum för 

personer som blivit överviktsopererade eller som väntade på operation. Dessa strategier gav 

heller inget resultat. Slutligen tillämpades därför ett ”bekvämlighetsurval”, vilket innebär att 

forskaren tillfrågar de deltagare som är närmast tillgängliga (Svartdahl, 2001).  

Jag tog kontakt med personer som efter förfrågan rekommenderats av forskarens egna 

bekanta eller arbetskamrater. Sammanlagt rekommenderades 8 potentiella deltagare, varav de 

fem första personerna som ville delta och uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i 

studien. Det fanns ingen privat relation mellan mig och de deltagare som intervjuades. 

Deltagare. Sammanlagt fem deltagare intervjuades, varav en man och fyra kvinnor. 

Den äldsta deltagaren var vid intervjutillfället 51 år och den yngsta var 27 år. Operationerna 

hade utförts under åren 2008-2013. Samtliga operationer var offentligt bekostade och utfördes 

inom offentliga sjukvårdsinrättningar eller vid privata kliniker vilka hade avtal med den 

offentliga sjukvården. Alla deltagarna hade genomgått överviktskirurgi i form av en Gastric 
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bypass operation. Den maximala vikten hos deltagarna före operation var 150 kg och minsta 

vikten efter operation var 52 kg med en genomsnittlig viktnedgång på 58,8 kg per individ. 

Begynnelsen för deltagarnas övervikt varierade och kunde härledas bakåt i tiden från ca tre till 

fem års ålder fram till tidig tonårsålder. Alla deltagarna förmedlade att de upplevt sig själva 

som överviktiga under i princip hela sitt liv före operation.    

 

Datainsamling 

Halvstrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Med denna 

datainsamlingsmetod är det möjligt att samla in rik data utifrån ett litet urval (Smith m fl., 

2009), vilket också låg i linje med studiens syfte. En halvstrukturerad intervju innebär att 

forskaren utgår ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) som innehåller forskningsrelevanta frågor 

med möjlighet att ställa vidare uppföljningsfrågor beroende på vad intervjupersonen säger. 

Intervjuformen är således inte som ett öppet vardagssamtal men heller inte strukturerad som 

exempelvis ett standardiserat frågeformulär med slutna frågor. På grund av intervjumetodens 

flexibilitet kan den bidra till unika, mångtydiga och även motsägelsefulla reflektioner och 

uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter rekommendationer från Smith m fl. (2009) 

innehöll intervjuguiden även ett par inledande frågor av beskrivande slag för att hjälpa den 

intervjuade att känna sig mer avslappnad allteftersom frågor av mer analytiskt slag så 

småningom introducerades. 

Intervjuguiden testades i en pilotintervju som utfördes med en bekant som nyligen 

utfört en viktminskningsoperation. Efter utförd pilotintervju och muntlig diskussion med 

denna bekant om intervjuns upplägg och frågor reviderades intervjuguiden lätt med strykning 

av vissa frågor och förtydliganden av andra. Därefter genomfördes samtliga inkluderade 

intervjuer under januari och februari månad 2015 i respondenternas hem efter deltagarnas 

önskemål. Intervjuerna var ca 40-80 minuter långa, spelades in på MP3 och transkriberades 

ordagrant sedan av forskaren. 

 

Analys 

Analysen i denna studie är utförd i enlighet med Smith m fl. (2009) sex 

rekommenderade steg för hur en IPA analys kan utföras. Första steget innebär att varje 

transkriberad intervju läses var för sig, i sin helhet, ett flertal gånger. Det andra steget utgörs 

av att forskaren bland annat antecknar sina intryck, associationer och frågor i höger marginal. 

Tredje steget går ut på att texten (transkriptet) och forskarens kommentarer i marginalen läses 

i avgränsade stycken, för att fånga viktiga innebörder och teman. Dessa teman skrivs in på 
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vänster sida i marginalen. Under proceduren för det tredje steget är det viktigt att forskaren 

går fram och tillbaka mellan texten och de teman som identifierats, för att säkerställa att 

temana stämmer överens med textens meningsinnehåll samt att de ligger nära 

ursprungstextens originella och unika formuleringar. Det fjärde steget i processen går ut på att 

försöka ordna de teman som identifierats och sedermera sortera dessa i grupper som beskriver 

eller uttrycker samma sak. Femte steget innebär att forskaren utför samma process (steg 1-4) 

på resterande transskript var för sig. Det sjätte och sista steget i analysprocessen går ut på att 

finna mönster och kopplingar mellan de olika intervjutranskriptens framtagna teman och 

sortera dessa i huvud- och undergrupper (Smith m fl., 2009). 

I denna studie utfördes först analys steg 1-3, enskilt på alla fem transkripten. Sedan 

utfördes steg 4 på alla transkripten på en och samma gång. Detta innebar att alla identifierade 

teman skrevs ned på enskilda lappar. Lapparna lades ut på en stor yta och sorterades ett flertal 

gånger i olika högar. De teman som tenderade att höra ihop lades i samma högar. De högar 

som enbart innehöll en till tre lappar bedömdes noga gällande relevans för studiens syfte 

varpå en hel del reducerades bort. Detta tillvägagångssätt innebar att steg 5 utfördes samtidigt 

som steg 4 i analysprocessen. I steg 6 sorterades relevanta teman in i huvudteman och 

tillhörande underteman med resultatet att nästintill alla huvudteman (6) och underteman (12) 

formulerades om för att temarubrikerna skulle bli så konkreta och sammanfattande som 

möjligt. 

 

Etiska reflektioner 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp att etiska dilemman är närvarande genom en 

intervjustudies hela förlopp och därför måste etiska frågor ha en central plats under varje del i 

forskningsprocessen. Vidare lyfter Kvale & Brinkmann (2009) särskilt fram fyra etiska 

områden som bör övervägas och tas upp för diskussion inför en intervjuundersökning: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

Informerat samtycke. Informerat samtycke inhämtades vid första kontakttillfället per 

telefon och sedermera även vid intervjutillfället. Detta innebar att deltagarna fick såväl 

muntlig som skriftlig information om studiens syfte, upplägg, tillvägagångssätt, publicering 

samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att dra sig ur studien (se 

bilaga 1). 

Konfidentialitet. Intervjuerna spelades in på MP3 och transkriberades till utskrift på 

papper. Person- och kodningsuppgifter samt transkripten innehållande känslig information om 

deltagarna förvarades i säkerhetsskåp endast tillgängligt för forskaren. De inspelade 
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intervjuerna avidentifierades redan under intervjutillfället och fick ett nummer istället för 

deltagarens namn. Sedermera tilldelades intervjupersonerna fingerade namn, könsaspekten 

bibehölls vid namngivning.   

Konsekvenser. Deltagarna har fått läsa och godkänna sina egna citat när de tagits med 

som exempel i uppsatsen. Identitetsavslöjande uppgifter har ersatts med alternativa namn, ord, 

fraser och så vidare. Deltagarna har erbjudits att när helst de önskar ta kontakt med forskaren 

för att fråga om undersökningen. Samtliga deltagare erbjöds även att ta del av 

examensuppsatsen som helhet efter publicering. På så vis eftersträvades det så långt som 

möjligt att deltagandet inte skulle få eventuella negativa konsekvenser för de enskilda 

individer som medverkat i studien. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) rekommendationer har 

jag även beaktat eventuella negativa konsekvenser för denna patientgrupp i sin helhet. Jag 

anser inte att gruppen överviktsopererade har framställts i dålig dager på något vis, utan 

resultatet bygger istället på att både positiva och negativa sidor har lyfts fram utifrån 

deltagarnas egna ord. Dessutom är urvalet litet med endast fem deltagare som har haft både 

likartade och skilda upplevelser, så resultatet kan därför inte generaliseras till att gälla hela 

denna patientgrupp. Däremot kan resultatet användas som utgångspunkt för vidare studier och 

det kan också ge indikationer om vilka vårdinsatser som främst kan vara av nytta inom detta 

område framöver. 

Forskarens roll. Denna studie står fri från finansiärer och har inget 

beroendeförhållande till andra forskares intressen. Utgångspunkten har varit att lyfta fram 

respondenternas egna röster så långt som möjligt genom att tillämpa ett icke dömande, 

villkorslöst accepterande och empatiskt förhållningssätt under intervjuerna. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Forskningens kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet är viktig inom såväl kvalitativ 

som kvantitativ forskning (Willig 2008). De kriterier som används inom kvantitativ forskning 

är ofta inte direkt överförbara på kvalitativ forskning (Willig, 2008). Smith m fl. (2009) menar 

därför att det är av vikt att kvaliteten i kvalitativ forskning bedöms utifrån anpassade kriterier 

och det finns ett flertal teoretiker som utformat olika kriterier för detta ändamål. Denna studie 

utgår från Yardleys (2000) fyra principer.  

I den första principen understryker Yardley (2000) vikten av att den kvalitativa 

forskaren är medveten om och tar hänsyn till de kontextuella faktorerna under bland annat 

datainsamlings- och analysprocessen. I den här studien erbjöds deltagarna att välja plats för 

intervjun. Samtliga deltagare valde sin hemmiljö och på så vis fick forskaren tillgång till 
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deltagarens naturliga miljö under datainsamlingsprocessen. Detta var värdefullt för att få en 

konkret bild av den kontext där deltagarna hade upplevt eller funderat över flera av de 

erfarenheter som beskrevs. Det är även viktigt att analysprocessen blir tillgänglig för läsaren. 

Enligt Yardley (2000) kan detta exempelvis göras genom att forskarens tolkningar styrks med 

citat från deltagarna berättelser. Här är det också viktigt att citaten inte rycks ur sitt 

sammanhang, utan hänsyn har tagits till den kontext som deltagaren syftat på. 

Yardleys (2000) andra princip lyfter även fram vikten av ansvarstagande och 

rigorositet under forskningsprocessen. Främst handlar dessa kvalitetskriterier om att 

urvalsgruppen bör vara förenlig med syftet och forskningsfrågorna. Genom att ge en 

beskrivning av urvalsgruppens olika egenskaper kan forskaren möjliggöra en bedömning om 

det rekryterade urvalet är lämpligt i förhållande till studiens frågeställning och syfte. I denna 

uppsats redovisas relevant information avseende deltagarna under rubriken ”urval”. Med 

rigorositet menar Yardley (2000) att analysprocessen bör präglas av noggrannhet och 

systematik och att resultatet av analysen bör redovisas på ett tydligt, strukturerat och logiskt 

sätt. I relation till IPA kan då både enskilda och unika men också gemensamma upplevelser 

urskiljas i deltagarnas beskrivningar (Smith m fl., 2009), vilket jag har eftersträvat i min 

resultatredovisning.  

I den tredje principen framhåller Yardley (2000) kvalitetskriterierna transparens och 

sammanhang. För att uppnå transparens är det viktigt att beskriva tillvägagångsättet under 

forskningsprocessen. Exempelvis hur forskaren har rekryterat deltagare samt hur 

intervjuguiden har utformats och reviderats. Det är också viktigt att forskaren redogör för den 

stegvisa procedur som tillämpats under analysen. Enligt Yardley (2000) kan forskaren 

uppfylla kriteriet sammanhang genom att framställa en logisk och väl strukturerad 

resultatpresentation där både skillnader och likheter samt tvetydiga och motsägelsefulla 

beskrivningar framgår tydligt. I den här studien redovisas resultatet i huvudteman och 

underteman som belyser detta.  

Den fjärde principen avser forskningens betydelse och träffsäkerhet, vilket 

sammantaget innebär hur studiens innehåll och resultat är intressanta, relevanta och till nytta 

för läsaren (Yardley, 2000). Ambitionen har varit att ta fram resultat som kan vara värdefulla 

för individer som står inför en operation samt för professionella som arbetar med denna 

patientgrupp – och för att lyfta fram aspekter som vidare bör undersökas. 
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Resultat 

 

Merparten av deltagarna uttryckte att deras kraftiga övervikt hade medfört omfattande 

fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för deras liv. Innan operationen hade de bland 

annat lidit av kroppslig smärta, diabetes, dålig självkänsla, självförakt, mobbing och 

svårigheter att utföra fysiskt arbete. De hade också gjort upprepade, misslyckade försök att gå 

ner i vikt med hjälp av konventionella metoder och hade varit oroliga för framtida hälsorisker. 

Sammantaget var dessa faktorer de främsta anledningarna till att deltagarna hade valt att 

genomgå en viktminskningsoperation. När operationen beviljades av sjukvården hade de 

intervjuade därför känt glädje, hopp, framtidstro och en möjlighet till nystart i livet.  

Även om ingreppet hade varit förenat med risker för komplikationer var det endast två 

av de fem deltagarna som hade känt oro inför detta. Flera av deltagarna fick dock besvär efter 

operationen. Vid intervjutillfället uppgav några av deltagarna att de fortfarande bevärades av 

exempelvis illamående, trötthet, tarmvred och störande överskottshud. Trots detta visar 

resultatet generellt på att deltagarna inte ångrar operationen även om den nya livssituationen 

ibland kunde upplevas som problematisk, vilket framgår av kommande resultatredovisning.  

Med hänsyn till deltagarnas anonymitet, har deltagarna i denna studie tilldelats 

fingerade namn: Anna, Mona, Inga, Lena och Lars. Resultatet utgörs av de teman som 

framträtt i deltagarnas intervjuer med följande huvudteman: Nöjd eller fortsatt missnöjd med 

sin kropp, Kan inte äta som vanligt längre, Oro för viktförändring, Positiv självutveckling, 

kroppsuppfattningens balansgång, Bristande stöd från sjukvården efteråt. Se även tabell 1 för 

en översikt av studiens huvudteman och tillhörande underteman. 
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Tabell 1. Sammanställning av huvudteman och underteman. 

Huvudteman Underteman 

Nöjd eller fortsatt missnöjd med sin 

kropp 

Positiv kroppsuppfattning 

Negativ kroppsuppfattning 

Kan inte äta som vanligt längre Befrielse från maten 

Sakna maten 

Oro för viktförändring Vill inte minska i vikt 

Vill inte öka i vikt 

Positiv självutveckling Förbättrad självtillit 

Andra ser mig som en annan person 

kroppsuppfattningens balansgång Balanserad kroppsuppfattning 

Obalanserad kroppsuppfattning 

Bristande stöd från sjukvården efteråt Sjukvården bryr sig inte om hela mig 

Mentalt stöd från vänner och anhöriga 

  

 

 

 

Nöjd eller fortsatt missnöjd med sin kropp 

Samtliga deltagare var tillfreds med beslutet att genomgå en viktminskningsoperation 

och var nöjda med den viktminskning som uppnåtts. Att kroppen skulle se ut och kännas 

annorlunda hade alla deltagarna varit mer eller mindre medvetna om och det var just denna 

kroppsliga förändring som varit ett efterlängtat resultat av operationen. Huruvida deltagarna 

var nöjda alternativt missnöjda med sin kropp vid intervjutillfället varierade dock mellan 

individerna.  

 

Positiv kroppsuppfattning. Lars menade att han inte märkte någon större skillnad i 

jämförelse med tiden innan operationen och viktminskningen. Han uttryckte att han kunde 

göra ”precis som han gjorde innan” och att hans liv därför inte hade förändrats i större 

mening. Därför var han också nöjd med sin kropp. Även Mona uppgav att hon var nöjd med 

sin kropp efter viktminskningen och menade att hennes nuvarande kroppsfigur och slappa hud 
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ändå var acceptabel i jämförelse med hur hon hade sett ut tidigare. Till exempel menade 

Mona att den slappa huden var en del i hennes naturliga åldrande: 

 

Ja, på det stora hela [är jag nöjd] höll jag på att säga. Visst kunde jag va 

spänstigare här och där men å andra sidan är jag inte tjugo år längre. (…) 

Med tanke på hur uttänjt det har varit innan så är det helt okej! (Mona)  

 

Negativ kroppsuppfattning. Men även om Mona kunde acceptera sin slappa hud, så 

var det inte alla deltagare som kunde det och därför var de delvis missnöjda med sin nya 

kropp. Lena och Anna som inte var helt nöjda var ganska överens om vad som inte kunde 

accepteras. Specifikt handlade deras missnöje om löst hängande skinn runt magen och om 

bröst som tappat innehåll och form, där Lena besvärades av båda kroppsdelarna medan Anna 

mest önskade sig mer sedvanligt formade bröst: 

 

Alltså jag har ju inte jättemycket [löst skinn] på magen och jag har aldrig 

haft en platt mage, en fin mage, eftersom jag alltid varit knubbig. Så jag har 

alltid haft bilringar så det stör mig inte så mycket. Men just brösten har jag 

valt att göra vid för dom har jag aldrig varit nöjd med innan. Eftersom jag 

varit överviktig hela tiden så har dom aldrig varit formade som dom ska. 

(Anna)  

 

Både Anna och Lena framhöll under intervjuerna att bröstens form var en 

viktig del för att de skulle känna sig kvinnliga och fina. Lena uppgav också att hon 

var starkt motiverad att utföra en bröstplastik så snart hon hade avklarat planerade 

graviditeter eftersom hon saknade sina fylliga bröst: 

 

Jag saknar mina bröst! Det gör jag! Nåt, så kopiöst! (…) Dom saknar jag 

jättemycket! Ja, alltså de ju ingen löjlig sak att sakna egentligen… och sen 

fick jag ont i ryggen efter operationen, då brösten försvann! (Lena) 

 

Kan inte äta som vanligt längre 

Att inte kunna äta på det sätt som man gjort innan är en central aspekt av den 

modifiering som operationsingreppet utgör på mag- och tarmsystemet. Detta var något som 

deltagarna hade lättare att acceptera än att huden blev slapp eller att brösten krympte. Att 
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kroppen själv numera begränsade det möjliga matintaget uppfattades inte bara som negativt 

utan även som en hjälp på vägen i kampen mot att inte äta för mycket. I den meningen var det 

en befrielse att inte längre kunna äta som vanligt, men det fanns också en saknad efter mat.  

 

Befrielse från maten. Deltagarna menade att ingreppet hade hjälpt dem att avgöra och 

kontrollera vad, hur mycket och på vilket sätt man skulle äta genom de negativa fysiska 

konsekvenser som uppstod vid felaktigt matintag. Om de åt för mycket eller för fort kunde de 

exempelvis få ont i magen, må illa eller bli väldigt trötta – särskilt om maten innehöll för 

mycket socker och fett. Att på så vis få kontroll över sitt ätande innebar främst en upplevelse 

av befrielse från ett ohälsosamt ätande:  

 

Man kunde ju sätta i sig hur mycket [mat] som helst. Det kan jag ju inte 

idag (…). Och samtidigt är man tacksam över att det inte går. Ja, för innan 

hade man inte den spärren. (Mona) 

 

Sakna maten. Samtidigt uttryckte exempelvis Anna, Lena och Mona även en saknad 

att inte kunna äta som innan. Exempelvis kunde de inte längre få den känslomässiga 

tillfredställelse som tidigare ”tröstätande” givit dem och kunde heller inte äta upp den mat 

som betalats för på restaurang eller vid ett julbord. Inga beskrev att hon numera måste ta 

hänsyn till hur lång tid det faktiskt tar att äta och att planera måltiderna efter detta, vilket inte 

alltid är så lätt: 

 

Nånting jag saknar det är att man måste ta tid på sig att äta och dricka. 

Man kan inte jäkta det. Och det är ett stressmoment. Oftast. För ibland har 

man lite bråttom och man måste liksom planera, än idag måste man 

planera måltiderna. Man kan liksom inte tro att man kan trycka i sig maten 

och springa liksom eller halsa en flaska vatten. Det går inte. Så är det väl 

alltså. Inte för jag känner mig stressad av det men i vissa situationer så 

hade man behövt lägga på en rem. (Inga)  

  

Oro för viktförändring  

Även om operationen hade bidragit till att deltagarna numera hade mer kontroll över 

sitt ätande och därmed också vikten, uttryckte samtliga deltagare en oro för viktförändring 
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efter operationen. En del var ängsliga för att minska alltför mycket i vikt, men för de flesta var 

rädslan för en eventuell viktuppgång dock övervägande.   

  

Vill inte minska i vikt. Oron för att gå ner alltför mycket i vikt berodde till stor del på 

att deltagarna hade sett detta hända hos tidigare opererade vänner och bekanta. Det fanns en 

gräns för hur smal man egentligen ville bli: 

 

Hon har blivit äckligt liten. Så jag är lite rädd faktiskt att jag ska tappa 

kontrollen över vikten, att jag ska gå ner och se ut som henne. (Anna)  

 

Å andra sidan beskrev Mona att kommentarer från exempelvis anhöriga, vänner och 

arbetskamrater kunde trigga en strävan efter att gå ner ytterligare i vikt. När de sa ”nej, nej, 

nej, du kan inte bli ännu smalare” väcktes en stark vilja hos henne att bestämma själv över sin 

vikt och då tänkte hon: 

 

Nu får det räcka, nu får det räcka! Jag ska minsann gå ner lite [till] bara 

för att visa att jag kan. Och sen gick jag ner till den vikt jag hade föresatt 

mig att ville gå ner till och sen var det tvärstopp. Det var lite häftigt. (…) 

Nej jag fick se på vågen att nu är jag färdig! Normalviktig! [Annars] 

kunde jag gått ner tio, femton kilo till bara för att jag tyckte... Men då hade 

jag ju sett ut som ett skelett. (Mona)  

 

Vill inte öka i vikt. Rädslan för att öka i vikt var dock vanligare bland deltagarna och 

uttrycktes på olika sätt. Inga fasade för att väga sig och önskade stöd av någon annan vid 

dessa tillfällen. Lars menade att operationen hade bidragit till ”jättemycket bra” saker men att 

han fortfarande inte hade några verktyg för att motverka en eventuell viktuppgång. För Lenas 

del vore en viktuppgång något av det värsta som skulle kunna hända: 

 

Det jag väl mest fasar för är ju verkligen för att bli stor igen. Det är det 

värsta som finns. Innan jag blev gravid så [fanns] det ett flertal gånger som 

jag sagt att ”jag hoppar hellre framför ett tåg än att jag blir stor igen”. Det 

gör jag inte en gång till! Det gör jag inte! Det är ju en av mina stora 

rädslor som jag inte fått bukt med än. (Lena)  
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Positiv självutveckling 

Trots att kroppen inte hade blivit helt perfekt, att det inte gick att äta som vanligt 

längre och att det ofta fanns en ständig oro att gå upp i vikt igen, så hade operationen ändå 

haft en övervägande positiv effekt. Med förbehåll för Lars, så framhöll alla de intervjuade 

deltagarna att de i olika grad upplevt en gynnsam självutveckling eller självkännedom genom 

viktminskningen, vilket exempelvis Anna uttryckte i följande ordalag:  

 

Alltså jag har förändrats jättemycket. Jag har blivit mer öppen, mer social 

och jag har fått fler vänner. Alltså jag är ute mycket mer och träffar folk och 

är ute på krogen och festar med mina vänner och känner att jag nöjd med 

livet liksom. Jag är nöjd med att titta mig i spegeln och jag skäms inte. Jag 

liksom känner att jag har ingenting att skämmas över. Alltså jag är nöjd. 

(Anna)  

 

Deltagarnas självutveckling uppstod genom både positiva och negativa erfarenheter i 

samspel med omgivningen. Ibland kunde det också handla om egna insikter som skapade nya 

perspektiv. Kärnan i denna självutveckling handlade dels om förbättrad självtillit och dels om 

att andra människor nu betraktade dem annorlunda. 

  

Förbättrad självtillit. Beskrivningar om personlig förändring i form av exempelvis 

ökad självkänsla, ökat självförtroende samt ett större behov av självbestämmande var frekvent 

återkommande i intervjuerna. Sammantaget handlade det om en förbättrad självtillit som 

exempelvis Mona beskrev i följande termer:  

 

Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag klarar och vet vem jag är. Det är ingen som 

sätter sig på mig. Då hugger jag. [Innan] var det nästan så att man: ”Javisst tryck ner 

mig. Jag är värd att tryckas ner”. Självkänslan och självförtroendet är helt annorlunda 

[nu]. (…) Så man tycker att man är mer värdefull nu. (Mona )  

 

Andra ser mig som en annan person. Inga och Lena hade dock upplevt negativa 

eller oväntade reaktioner från andra människor i omgivningen på grund av att de förändrats 
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och inte längre var som vanligt. Trots de obekväma situationer som dessa reaktioner orsakade 

så bidrog ändå erfarenheterna till att deltagarna stärktes i sin nya person såsom i Ingas fall: 

  

Nu har jag blivit mer bestämd, så jag har förlorat mycket vänner på den 

vägen. (…) I början så var det jättetufft. Det var ju vänner som man tyckte 

om! Men sen så bara: Nej! Om dom inte kan acceptera [mig som jag är] så 

är dom inga vänner, tycker jag! (Inga)  

 

Lena hade utvecklat en förståelse för att släkt och vänner som hon inte 

träffat sedan hon blivit vuxen och smal inte kände igen henne längre samtidigt som 

hon kämpade med en sorg och besvikelse att hon inte blivit igenkänd av sin 

biologiska pappa efter viktminskningen: 

 

Bland annat min biologiska pappa kände inte igen mig när jag träffade 

honom. För då hade jag inte pratat med honom på … alltså sen jag var 

femton då eller sexton. Där tog den kontakten slut helt. (…) Jag kände mig 

väldigt liten [när han inte kände igen mig längre]. Och jag var jättenära att 

börja gråta efteråt. (…) Det var ett hugg i hjärtat. Så där gick det lite i 

sönder. (Lena) 

 

Kroppsuppfattningens balansgång 

Lars, Anna, Mona och Inga beskrev att de vid intervjutillfället var nöjda med sin kropp 

och sitt utseende. Dock hade Mona och Inga besvärats av obalans i deras inre och yttre 

kroppsuppfattning under tiden för viktminskningen. 

 

Balanserad kroppsuppfattning. Lars kände inte att han hade förändrats mer än just 

viktmässigt och Anna kunde utan större problem identifiera sig med den stora förändring som 

skett. Kropp och själ hängde alltså ihop för Lars och Annas del, och ingen av dem uttryckte 

någon form av psykiskt lidande i samband med viktnedgången. Exempelvis uttryckte Lars sin 

integrerade kroppsuppfattning såhär: 

 

När jag vaknar och ser mig i spegeln så ser jag ingen annan person. Jag kan inte se 

skillnad på hur jag såg ut innan och hur jag ser ut nu. Jag har inget minne av hur jag 

såg ut innan. Jag kan se på gamla kort och säja, usch! Där vägde jag mycket! Men jag 
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kan inte ens separera mig själv i huvudet, vem jag är nu och vem jag var då. Faktiskt! 

(Lars)  

 

Obalanserad kroppsuppfattning.  Mona och Inga som däremot upplevde svårigheter 

att få ihop den inre mentala och yttre kroppsliga uppfattningen beskrev att de hade mått 

psykiskt dåligt och därför sökt hjälp hos psykolog. Mona berättade att hon inte hade kunnat 

hantera den spegelbild hon möttes av, för den stämde inte alls med vad hon var van vid att se: 

 

Ja, det [psyket] har ju tagit mer stryk, för när man har tittat sig i spegeln så 

har det varit den där stora Heffaklumpen. Man har inte känt igen sig i 

spegeln. Så det har jag sökt KBT behandling för. (…) Hjärnan hängde inte 

med, för då kände jag mig fortfarande som en ladugårdsvägg. Så det [KBT] 

hjälpte mig att förändra tankebanorna. (Mona)  

 

Även Inga hade haft svårt att få ihop den yttre och inre kroppsuppfattningen. 

Enligt Inga hade detta delvis berott på tidigare livshändelser men även på den 

kraftiga viktminskningen som lett till att folk runt omkring henne nu reagerade 

annorlunda:  

 

Visst, folk tyckte att man blivit jättefin … Men då började man tänka ”dög 

jag inte innan” och då kommer monstrerna upp: Vad är det för skillnad på 

mej nu och då liksom? Så man fick sig en ordentlig känga, en svacka i 

psyket. I alla fall fick jag det, så jag höll på att ta livet av mig. Mmm. Det 

beror inte bara på operationen, men delvis. Utan [det beror på] mitt gamla 

bagage också. (Inga)  

 

Bristande stöd från sjukvården efteråt  

De intervjuade berättade att det stöd som gavs efter operationen först och främst var 

fokuserat på uppföljning av vikt, kost, samt fysiologiska och näringsmässiga biverkningar 

eller symtom. I den meningen kände deltagarna att de hade sjukvårdens stöd. Däremot hade 

deltagarna svårt att acceptera att de inte fick hjälp att bli av med slapp hud eller att fixa 

brösten när dessa faktorer var förenade med personligt lidande. Något psykologiskt stöd 

erbjöds inte heller i första hand trots att deltagarna mentalt och känslomässigt hade behövt 



35 
 

detta efter operationen. Det mentala stödet fick de istället enbart från den privata sfären, till 

exempel från partners, vänner och anhöriga. 

 

Sjukvården bryr sig inte om hela mig. Flera av de opererade uttryckte besvikelse 

över att informationen inför operationen och uppföljningen efteråt enbart fokuserade på de 

fysiologiska aspekterna och var alltför kortfattad. Till exempel kände deltagarna sig 

fortfarande osäkra på hur de skulle hantera en eventuell viktförändring av oönskat slag och 

kände att de behövde mer kunskap om detta för att kunna ta hand om kroppen i sin helhet. 

Dessutom uppfattades kriterierna för att få hjälp med överskottshud genom plastkirurgi som 

orimligt höga med tanke på att överskottshuden var mycket besvärande på både ett fysiskt och 

psykiskt plan. Det var inte alla som hade möjlighet att bekosta sådana dyra operationer själv 

som Anna påpekade:  

 

Alltså det här med att ta bort skinn på magen och fixa till brösten och så, där 

kan jag känna mig lite besviken. Dom hjälper en med operationen och sen så 

slänger de liksom bort en. För dom är jättehårda, så det är inte alla som blir 

beviljade plastkirurgi efter operation. Och det är inte alla som har den 

möjligheten heller, pengamässigt, att lägga på det själv. (Anna)  

 

Att överskottshuden hade inneburit personligt lidande för flera av deltagarna står klart 

enligt resultatet från denna studie. I några fall var det också svårt att integrera den yttre 

självuppfattningen med den inre. Den behandlande vårdenheten kunde emellertid inte erbjuda 

psykologiskt stöd till de deltagare som drabbats av psykiska svårigheter. Vid eventuella 

bekymmer hänvisades deltagarna istället till andra sjukvårdsinrättningar såsom vårdcentralen 

och psykiatrin: 

 

Nej, det har jag fått ta tag i själv. Det blev jag rådd [till] när jag var inne på 

ettårskontrollen och jag sa att ”hjärnan inte hänger med”. Då rådde dom 

mig att söka hjälp. Dom hade ingenting att tillgå. (Mona)   

 

 Mentalt stöd från vänner och anhöriga. Även om inte sjukvården ställde upp med 

allt stöd som deltagarna hade behövt, uppgav ändå samtliga deltagare att de hade haft någon 

form av stöd efter operationen och under viktminskningsperioden. Källorna för stöd utgjordes 

av vänner, anhöriga och partners som det fanns en nära relation till. Flertalet av de stöttande 
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personerna uppgavs även ha egen erfarenhet av en liknande operation. I deltagarnas samtal 

med dessa personer blev det tydligt att informationen skilde sig åt mellan olika vårdenheter: 

 

Hon berättade mycket för mig som jag inte visste, sånt som man skulle 

tänka på att inte göra och göra. Sånt som hon hade fått! Som jag vet att jag 

inte fått! Så det var jätteolika vilken information vi två fick! (Lars) 

 

Det uttrycktes även att det var viktigt att partners eller andra anhöriga fick ta del i 

processen eftersom den förändring som skedde hos den opererade i psykisk, fysisk och social 

mening även påverkade omgivningen som också behövde anpassa sig. Inga menade att det 

underlättar på flera sätt om den man lever tillsammans med är delaktig i processen från första 

början:  

 

Han [maken] har liksom sporrat mej och hjälpt mej jättemycket. 

Väldigt mycket i de här speciella matstunderna som jag kallar det.  I 

början ska man liksom äta den här flytande kosten och [han] liksom 

sporrade en: ”Du klarar detta och alla hinder som varit”.(…) Så han 

känner mig jätteväl, och jag känner liksom att allt [blivit] mycket 

bättre. (…) Men hans känslor har inte förändrats nånting. (…) Ja, 

precis! Han har gjort den resan med mig. (Inga)  

 

 

Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att besvara följande forskningsfrågor: Hur uppfattar 

överviktsopererade sin kropp efter en kraftig viktminskning? Vilket stöd har de fått i sin 

övergångsprocess? Dessa frågor besvaras nedan var för sig. 

 

Resultatdiskussion 

Den nya kroppsuppfattningen. Att den kraftiga viktminskningen på ett eller annat 

sätt påverkat deltagarnas kroppsuppfattning i både fysisk, psykisk och social bemärkelse står 

klart utifrån den här studiens resultat. På vilket sätt, hur stor betydelse och vilken inverkan 

viktminskningen hade haft på kroppsuppfattningen varierade dock mellan deltagarna.  

I intervjuerna framkom det att deltagarna var både nöjda och missnöjda med sin kropp 

efter den kraftiga viktminskningen. När man kände sig nöjd med kroppen hade de tidigare 
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förväntningarna infriats efter operationen, trots att det kunde innebära en del ”slapp hud”. I 

något fall kunde livet också fortsätta som vanligt utan några större upplevda förändringar, i 

enlighet med deltagarens vilja. Men det uttrycktes också missnöje när kroppen hade 

förändrats på ett sätt som varit svårt att föreställa sig på förhand och särskilt när man upplevde 

en försämring jämfört med hur det var innan operationen. Om kroppen inte uppfattades som 

normal, fin eller kvinnlig var det vara svårare att acceptera sin nya kroppsform och känna sig 

nöjd. Även om inte deltagarna själva uttryckte att de ville leva upp till de rådande 

samhällsidealen, så går det med hänvisning till Tiggeman (2012) samt Frisén m fl. (2014) att 

problematisera deras missnöje ur ett sociokulturellt perspektiv – vad som betraktas som 

normalt, fint eller kvinnligt. I en annan kultur skulle kanske missnöjet inte finnas om 

normerna var annorlunda och det hade kanske inte ens varit aktuellt med en 

överviktsoperation överhuvudtaget.  

Av resultatet framkom vidare att det fanns blandade känslor kring att inte kunna äta på 

det sätt som man gjort förut. Å ena sidan uppfattade deltagarna att deras kropp numera var 

under kontroll och upplevde det som en befrielse att de utifrån operationsingreppet fått makt 

över sitt ohälsosamma ätande. Samtidigt bidrog denna nyvunna fysiska kroppskontroll till en 

saknad av tidigare ätbeteende, dels för att de inte längre kunde tröstäta vid behov, men även 

för att de inte kunde äta lika fort som andra i omgivningen. 

Det framkom även en uppfattning om att kroppen var bortom kontroll. Det fanns en 

rädsla att vikten skulle skena iväg i båda riktningarna, antingen uppåt eller neråt och att det 

inte fanns mycket att göra åt saken. Några av deltagarna kände att de saknade mentala 

strategier och konkreta verktyg för att hålla vikten ifall det inte längre gick att upprätthålla de 

fysiska ”spärrar” som överviktsoperationen bidragit till. Liknande resultat kring kontroll och 

förlust av kontroll i relation till kroppen efter en kraftig viktminskning återfinns även i en 

studie av Jensen m fl. (2013).  

Studiens resultat visar även på att viktminskningen medfört att flera av deltagarna 

hade fått ett, ökat självförtroende, bättre självkänsla och större behov av självbestämmande. 

Den kroppsliga förändringen verkade alltså avgörande för deltagarnas förmåga att känna och 

utveckla ett självvärde, att våga ta plats och säga ifrån. Under och efter viktminskningen i 

mötet med andra människor hade de dessutom, utifrån både positiva som negativa situationer, 

fått nya erfarenheter som stärkt dem och bidragit till en gynnsam självutveckling eller 

självkännedom. Sådana självstärkande aspekter har även framkommit i flertalet andra studier 

kring de psykologiska effekterna av att ha genomfört en överviktskirurgi med efterföljande 

viktminskning (Warholm m fl., 2014; Appelgate & Friedman, 2008; Madans m fl., 2008). 
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Men trots den positiva utvecklingen som deltagarna i den här studien gav uttryck för, 

så fanns det ändå några som beskrev en att de upplevt diskrepans mellan den inre och yttre 

bilden av sig själv. Det var inte alltid som omgivningens kommentarer kring vikt och utseende 

överensstämde med hur man faktiskt kände sig. För någon deltagare stämde heller inte den 

egna spegelbilden med hur man uppfattat sin kropp på ett mentalt plan. Även om övervikten 

var borta  hade det fortfarande funnits en känsla kvar av att vara en ”heffaklump”, vilket kan 

kopplas till fenomenet ”phantom fat” där den perceptuella kroppsuppfattningen som fet 

kvarstår trots att den fysiska kroppen minskat i omfång (Sarwer m fl., 2011; Young & 

Burrows, 2013). 

Sjukvårdens ensidiga fokus på den fysiska kroppen. Deltagarna i studien hade på 

egen hand försökt hantera sin övergångsprocess genom att söka information och kunskap från 

vänner och familj när sjukvården inte hade förberett dem på att hantera de negativa 

konsekvenserna av operationen. För några hade övergångsprocessen dock varit så pass svår 

att ta sig igenom hade behövt söka professionell hjälp. Andra upplevde fortfarande ett lidande 

och behövde mera stöd för att kunna bearbeta processen än vad de hade fått hittills. Det 

handlade då främst om en önskan att lära sig strategier för att hantera eventuella 

viktförändringar samt framtida rekonstruktionskirurgi. 

Flera av deltagarna i denna studie förmedlade en besvikelse över att de fått alltför 

kortfattad och bristande information om överviktsoperationens psykologiska konsekvenser 

och att de därför saknade verktyg för att hantera eventuella problem som kan uppstå. De 

beskrev att de kände sig utelämnade och ensamma efter operationen utan psykologiskt stöd, 

strategier att hantera viktförändringar eller ekonomiska resurser att åtgärda besvärande 

överskottshud som inte föll inom sjukvårdens uppsatta kriterier. Alegría och Larsen (2014) 

understryker dock vikten av att patienter får uttömmande information kring sin operation och 

inte bör lämnas oförberedda inför en eventuellt svår situation. Meleis m fl. (2000) förklarar 

dessutom att brist på stöd och information utgör riskfaktorer som kan leda till en problematisk 

övergångsprocess. 

 Utifrån det som deltagarna beskriver i denna studie är det således viktigt att den som 

ska opereras inte bara får information om ingreppets invärtes risker och hur det vidare 

näringsintaget ska skötas. Minst lika viktigt är att även att få kunskap om hur, när och vart 

man vänder sig för att få hjälp i andra aspekter som rör konsekvenserna av en 

överviktsoperation – sådant som har med mentalt mående, hudkostym, kroppsform och 

utseende att göra. Den här studien visar att sjukvården kan förbättras i detta avseende. 
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Här aktualiseras dessutom frågan om gränsen mellan skönhets- och 

rekonstruktionsplastikkirurgi. Även om det förvisso kan ses som en skönhetsoperation att bli 

av med överskottshud, så är det inte bara fråga om en yttre förbättring utan det har också 

betydelse för om individen känner sig nöjd med sig själv (Gage, 2008; Sarwer m fl., 2010). 

Alla deltagarna i studien uppfyllde dock inte kriterierna för att sjukvården skulle bistå med en 

operation av slapp hud, utan de skulle i så fall behöva hantera detta på egen hand. 

 Enligt Meleis m fl. (2000) är förmågan att finna lösningar och anpassa sig viktig för 

att övergångsprocessen ska fungera, vilket verkar vara svårt för en del när sjukvården inte ger 

fullt stöd. Resultatet av den uppdelning som finns inom sjukvården idag, med dess fokus på 

de fysiska aspekterna, kan således öka risken att överviktsopererade patienter utvecklar 

psykiatriska besvär om de inte får rätt stöd.  

 

 

Metoddiskussion 

Urval och deltagare. Då det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare via 

sjukvården och facebook tillämpades till slut ett bekvämlighetsurval. Detta är en metod som 

gör det möjligt att nå potentiella deltagare när andra vägar inte fungerar (Svartdahl, 2001). 

Denna urvalsmetod ger inte möjlighet till ett representativt urval eller till generalisering av 

resultat (Svartdahl, 2001). Dock syftar inte denna studie till att göra generaliseringar utifrån 

en grupp som är representativ i förhållande till den bakomliggande populationen, utan den 

syftar snarare till att beskriva individers enskilda och gemensamma upplevelser i enlighet med 

IPA (Willig, 2008). En kritisk reflektion är dock att den koppling som fanns mellan forskare 

och deltagare, utifrån att ha en gemensam bekant eller arbetskamrat kan ha påverkat och 

format vad som berättades under intervjuerna. Å andra sidan kan detta ha påverkat 

intervjuerna i positiv riktning genom att skapa trygghet och tillit och därmed också en större 

vilja att dela med sig.  

Urvalet var vidare homogent i fråga om erfarenheten av att ha genomgått en 

överviktsoperation och en kraftig viktminskning vilket är en fördel då man med IPA 

eftersöker unika och meningsfulla upplevelser av ett och samma fenomen (Smith m fl., 2009). 

Deltagarna hade dessutom genomgått samma typ av ingrepp inom samma sjukvårdsregion 

(Region Skåne) utan att detta var ett kriterium för deltagande i studien. Att alla deltagarna 

hade genomgått samma typ av ingrepp (GBP) är föga förvånansvärt då detta är den typ av 

ingrepp som utförs med störst frekvens i Sverige (SOReg, 2015). I dessa avseenden hade det 

eventuellt varit önskvärt med mera variation i urvalet, då det nu finns en risk att upplevelserna 
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var likvärdiga när operationerna utförts inom samma region och med samma typ av ingrepp. 

Vidare var kvinnorna överrepresenterade i den här studien (med fyra kvinnor och en man), 

vilket också kan ses som en begränsning. Överrepresentationen av kvinnor är dock inte unik 

för den här studien, utan detta gäller generellt för forskningen inom området där mäns 

övervikt och viktminskning inte har studerats i lika stor utsträckning (Sarwer m fl., 2011). 

Datainsamling. För att samla in data till denna studie genomfördes semistrukturerade 

intervjuer som baserades på en intervjuguide. Intervjuguiden testades i en pilotintervju och 

reviderades sedan, vilket kan ses som en styrka i datainsamlingsproceduren. Det kan även 

argumenteras för att studien har en hög ekologisk validitet, då deltagarna valde att genomföra 

intervjun i deras naturliga miljö (Willig, 2008). 

Min egen förförståelse utifrån att ha läst mycket litteratur och själv ha genomgått en 

överviktsoperation med kraftig viktminskning kan ses som en fördel vid utarbetandet av 

intervjumallen och datainsamlingen. Samtidigt kan förförståelsen också ha negativ påverkan 

på så vis att intervjuaren alltför snabbt antar att denna förstått, drar förhastade slutsatser av det 

sagda och därför inte utforskar saken vidare (Willig, 2008). I den här studien blev dock 

effekten snarast den omvända. Informanterna var väl medvetna om att intervjuaren hade egna 

erfarenheter av att ha genomgått en överviktsoperation med efterföljande viktminskning, och 

några såg förvånade ut när de blev ombedda att utveckla sina yttranden. Intervjuaren 

förklarade då att hon förstod vad som menades, men att hon önskade informantens egna 

fylliga beskrivning av det upplevda och det uppstod då istället en känsla av samförstånd. 

Analys och resultat. Enligt Yardley (2000) är det viktigt att ta hänsyn till kontexten i 

kvalitativa studier, det vill säga hur deltagarnas berättelser kan förstås utifrån det 

sammanhang där de inhämtades. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln (Smith m fl., 2009; 

Alvesson & Sköldberg, 2008) och medvetenheten om IPA-metodens dubbla hermeneutik 

(Smith m fl., 2009) har min tolkande analys kontinuerligt återkopplats till intervjutranskripten 

under hela arbetsprocessen, för att säkerställa att tolkningarna verkligen återspeglade 

intervjupersonernas utsagor och specifika kontext. Dessutom fick deltagarna även möjlighet 

att kommentera och godkänna utvalda citat för att förhindra att eventuellt felaktig och/eller 

identitetshotande information skulle lämnas ut. På så vis har jag också strävat efter att inte låta 

min egen förförståelse ta överhanden, utan istället använda den som ett verktyg för att förstå 

meningen i intervjupersonernas berättelser. Intervjuerna och analysen genomfördes av en och 

samma person. Reliabiliteten kunde dock ha stärkts om materialet hade analyserats av flera 

forskare som kommit fram till ett samstämmigt resultat (Svartdahl, 2001). Å andra sidan är 
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resultatredovisningen berikad med många citat som kan anses bidra till att öka studiens 

tillförlitlighet. 

 

 

Sammanfattning och förslag till framtida forskning 

Sammanfattningsvis visar resultatet från den här studien att samtliga deltagare upplevt 

olika former av fysiska förändringar kring sin kropp. På insidan såsom biverkningar av 

felaktigt matintag och på utsidan exempelvis minskning i storlek och överskottshud. Några 

beskrev även att de upplevt skillnader i hur de uppfattade sin inre kroppsbild och sitt faktiska 

utseende samt förändringar i deras känslor kring mat jämfört med hur det hade varit före 

operationen. Andra deltagare berättade att de upplevt sociala förändringar och skillnader i hur 

de själva förändrats gentemot omvärlden till exempel genom stärkt självtillit samt skillnader i 

hur andra bemött dem. I den privata omgivningen hade de upplevt mentalt stöd men även 

blivit ifrågasatta när de önskat gå ner ytterligare i vikt, medan de i sjukvården fått fysiskt stöd 

men för övrigt fått klara sig själva.  

Mot denna bakgrund finns det flera vidare studier som kan vara intressanta att 

genomföra för att ytterligare bidra till kunskapsutvecklingen inom området. Precis som i 

tidigare forskning var män underrepresenterade i den här studien. Att studera mäns 

kroppsuppfattning efter en överviktsoperation med efterföljande viktminskning och eventuellt 

behov av stöd och rekonstruktionskirurgi vore därför intressant ur ett jämförande perspektiv.  

Med tanke på att både den här studien och tidigare studier tyder på att 

överviktsopererade individer kan få svårt att integrera den inre och yttre bilden av sin kropp 

efter en kraftig viktminskning, så kan det vara intressant att veta hur pass utbrett detta 

problem är i den aktuella patientgruppen och om det finns gemensamma nämnare som kan 

förklara uppkomsten av en diskrepans mellan den inre och den yttre kroppsuppfattningen. Det 

vore även i detta fall, intressant att se om det finns omständigheter i individens uppväxt, 

livssituation eller personlighet som kan förklara varför en del överviktsopererade individer 

utvecklar en integrerad kroppsuppfattning medan andra har svårare för detta. 

Resultatet visade vidare att det bland de intervjuade deltagarna fanns en rädsla för, 

okunskap och efterfrågan kring hur man ska hantera eventuella framtida viktförändringar. 

Därför kan det vara värt att undersöka hur sjukvården skulle kunna ge individanpassat stöd för 

att möta upp denna oro och kunskapsbrist. 

 

 



42 
 

 

Referenser 

 

Alegría, C. A. & Larsen, B. (2015). “That’s who I am: A fat person in a thin body “: 

Weight loss negative self-evaluation, and mitigating strategies following weight loss 

surgery. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 27(3), 137-144. 

doi:10.1002/2327-6924.12158 

Allwood, C. M. & Erikson, M. G. (red.) (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra 

samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

Alqout, O. & Reynolds, F. (2014). Experiences of obesity among Saudia Arabian women 

contemplating bariatric surgery: An interpretative phenomenological analysis. 

Journal of Health Psychology, 19(5), 664-677. doi:10.1177/1359105313476977 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Anderson-Fye, E.P. (2012). Anthropological perspectives on physical appearance and body 

image. I Cash, T. F. (red.), Encyclopedia of body image and human appearance 

[Elektronisk resurs] (ss.15-22). Oxford: Academic Press. 

Applegate, K. L. & Friedman, K. E. (2008). The impact of weight loss surgery on romantic 

relationships. Bariatric Nursing & Surgical Patient Care, 3(2), 135-141. 

doi:10.1089/bar.2008.9976 

Bengtsson, J. & Brolinson, P-E. (u.å.). Fenomenologi. I Nationalencyklopedin. Hämtad 

från: http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomenologi  

Bryman, A. (2004). Social research methods. (2. uppl.) Oxford: Oxford University Press.  

Cash, T. F. & Smolak, L. (2011). Historical and contemporary perspectives. I Cash, T.F. & 

Smolak, L. (red.), Body image [Elektronisk resurs] : a handbook of science, practice, 

and prevention (ss. 3-11). (2.uppl.) New York: Guilford. 

Colles, S. L., Dixon, J. B. & O'Brien, P. E. (2008). Loss of control is central to 

psychological disturbance associated with binge eating disorder. Obesity (Silver 

Spring, Md.),16(3), 608-14. doi:10.1038/oby.2007.99 



43 
 

Davison, T. E. (2012). Body image in social contexts. I Cash, T.F. (red.), Encyclopedia of 

body image and human appearance [Elektronisk resurs] (ss. 243-249). Oxford: 

Academic Press. 

Edlund, K. & Hänni, A. (2014). Introduktion. I Edlund, K. & Hänni, A. (red.), Kirurgisk 

behandling av fetma: medicinska och psykologiska aspekter (ss.19-22). (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. (4. utg.) Stockholm: Natur och kultur.  

Folkhälsomyndigheten. (2014). Fler har fetma och övervikt. Hämtad 29 januari 2016 från 

Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/ 

Friedman, K. E., Ashmore, J. A. & Applegate, K. L. (2008). Recent experiences of weight-

based stigmatization in a weight loss surgery population: psychological and 

behavioral correlates. Obesity (Silver Spring, Md.), 16(2), 69-74. 

doi:10.1038/oby.2008.457 

Frisén, A., Holmqvist Gattario, K. & Lunde, C. (2014). Projekt perfekt: om utseendekultur 

och kroppsuppfattning. (1. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Gage, D. (2007). Psychiatric complications of weight loss. Primary Psychiatry, 14(5), 45-

50. Hämtad från http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/  

Gallagher, S. (1995). Body schema and intentionality. I Bermúdez, J.L., Marcel, A.J. & 

Eilan, N. (red.), The body and the self (ss. 225-244). Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Gardner, R. M. (2011). Perceptual measures of body image in adolescents. I Cash, T.F. & 

Smolak, L. (red.), Body image [Elektronisk resurs]: a handbook of science, practice, 

and prevention (ss.146-153). (2. uppl.) New York: Guilford. 

Gilmartin, J. (2013). Body image concerns amongst massive weight loss patients. Journal 

of Clinical Nursing, 22(9-10), 1299–1309. doi: 10.1111/jocn.12031 

Hänni, A. (2014). Postoperativ uppföljning. I  Edlund, K. & Hänni, A. (red.), Kirurgisk 

behandling av fetma: medicinska och psykologiska aspekter (ss.133-147). (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gage%20D%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Primary%20Psychiatry%22%7C%7Csl~~jh','');


44 
 

Jensen, J. F., Petersen, M. H., Larsen, T. B., Jørgensen, D. G., Grønbæk, H. N. & 

Midtgaard, J. (2014). Young adult women’s experiences of body image after 

bariatric surgery: a descriptive phenomenological study. Journal of Advanced 

Nursing, 70(5), 1138–1149. doi: 10.1111/jan.12275 

Kallenberg, J. (2015). Fetma kan behandlas med magsäcksoperation. Hämtad den 30 mars 

2016 från 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-

rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/ 

Kieffer, R. (u.å.). Hermeneutik. I Nationalencyklopedin. Hämtad från: 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hermeneutik  

Kirurgiska kliniken & Lasarettet i Landskrona. (2014). Att bli opererad för obesitas. En 

patienthandledning. Hämtad 1 februari 2016 från: 

https://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Landskrona/Pdf/Att_bli_opererad_for_O

besitas_Patienthandledning.pdf 

Klassen, A. F., Cano, S. J., Scott, A., Johnson, J. & Pusic, A. L. (2012). Satisfaction and 

quality-of-life issues in body contouring surgery patients: a qualitative study. Obesity 

Surgery, 22(10),1527-34. doi:10.1007/s11695-012-0640-1 

Koller, M. Schubhart, S. & Hintringer, T. (2013). Quality of Life and Body Image After 

Circumferential Body Lifting of the Lower Trunk: a Prospective Clinical Trial. 

Obesity Surgery, 23(4), 561–566. doi:10.1007/s11695-012-0849-z 

Kubik, J. F., Gill, R. S., Laffin, M. & Karmali. S. (2013). The impact of bariatric surgery 

on psychological health. Journal Of Obesity, 2013, 1-5. doi:10.1155/2013/837989 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Latner, J. (2012). Body weight and body image in adults. Cash, T.F. (red.), Encyclopedia 

of body image and human appearance [Elektronisk resurs] (ss. 264–269). Oxford: 

Academic Press. 

Latner, J. & Wilson, R. (2011). Obesity and body image in adulthood. In Cash, T.F. & 

Smolak, L. (red.), Body image [Elektronisk resurs]: a handbook of science, practice, 

and prevention (ss.189-197 ). (2. uppl.) New York: Guilford. 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/
https://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Landskrona/Pdf/Att_bli_opererad_for_Obesitas_Patienthandledning.pdf
https://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Landskrona/Pdf/Att_bli_opererad_for_Obesitas_Patienthandledning.pdf


45 
 

Lazar, C. C., Clerc, I., Deneuve, S., Auquit-Auckbur, I. & Milliez, P. Y. (2009). 

Abdominoplasty after major weight loss: Improvement of quality of life and 

psychological status. Obesity surgery 19(8), 1170-1175. doi:10.1007/s11695-009-

9883-x 

Madan, A. K., Beech, B. M. & Tichansky, D. S. (2008). Body esteem improves after 

bariatric surgery. Surgical Innovation, 15(1), 32-37. 

doi:10.1177/15533500608316135 

Marino, M. J., Ertelt, W. T., Lancaster, K., Steffen, K., Peterson, L., de Zwaan, M. & 

Mitchell, E. J. (2012). The emergence of eating pathology after bariatric surgery: A 

rare outcome with important clinical implications. International Journal of Eating 

Disorders, 45(2), 179-184. doi:10.1002/eat.20891 

Meleis, A. I. (red.) (2010). Transitions theory [Elektronisk resurs]: middle range and 

situation specific theories in nursing research and practice. New York: Springer 

Publishing Company. 

Meleis, A. I., Sawyer, L., Im, E., Schumacher, D. K. & Messias, D. (2000) Experiencing 

transitions: an emerging middle range theory. Advances in nursing science, 23(1), 

12-28. Hämtad från http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/ 

Munoz, D. J., Lal, M., Chen, E. Y., Mansour, M., Fischer, S., Roehrig, M., Sanchez-

Johnsen, L., Dymek-Valenitine, M., Alverdy, J. & le Grange, D. (2007). Why 

patients seek bariatric surgery: a qualitative and quantitative analysis of patient 

motivation. Obesity Surgery, 17 (11), 1487- 91. Hämtad från 

http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/  

Nationalencyklopedin. (u.å.). Kroppsuppfattning. Hämtad från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kroppsuppfattning  

Nationella indikationer för obesitas kirurgi. (2009). Expertgruppsrapport till 

uppdragsgivarna Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska 

Läkaresällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra version januari 

2009. Hämtad 6 mars 2016 från NIOK: http://www.sfoak.se/wp-

content/niok_2009.pdf 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

http://www.sfoak.se/wp-content/niok_2009.pdf
http://www.sfoak.se/wp-content/niok_2009.pdf


46 
 

Ortega, J., Fernandez-Canet, R., Alvarez-Valdeita, S., Cassinello, N. & Baguena-

Puigcerver, M. J. (2012). Predictors of psychological symptoms in morbidly obese 

patients after gastric bypass surgery. Surgery for obesity and related diseases, 8(6), 

770-776. doi:10.1016/j.soard.2011.03.015 

Parling, T. (2014). Kroppsuppfattning och kirurgisk behandling av fetma. I Edlund, K. & 

Hänni, A. (red.), Kirurgisk behandling av fetma: medicinska och psykologiska 

aspekter. (ss. 81-85). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Psykologiguiden. (u.å.). Kroppsuppfattning. Hämtad 29 januari 2016 från 

Psykologiguiden: 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kroppsuppfattning  

Rosenberger, P. H., Henderson, K. E. & Grilo, C. M. (2006). Correlates of body image 

dissatisfaction in extremely obese female bariatric surgery candidates. Obesity 

Surgery, 16(10), 1331-1336. Hämtad från: 

http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/  

Ruelaz, A. R. (2007). Understanding and encouraging the overweight patient. Psychiatry 

(1550-5952), 4(7), 38-42. Hämtad från: 

http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/    

Rusch, M. D. & Andris, D. (2007). Maladaptive eating patterns after weight-loss surgery. 

Nutrition in Clinical Practice, 22(1), 41-49. doi: 10.1177/011542650702200141 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (u.å.). Gastric bypass. Hämtad den 30 mars 2016 från: 

https://www.sahlgrenska.se/w/g/gastric-bypass/ 

Sander, Å. (1999). Edmund Husslers fenomenologiska tradition. I Allwood, C. M. & 

Erikson, M. G. (red.), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper 

(ss. 101- 136). Lund: Studentlitteratur. 

Sarwer, D. B., Dilks, R. J. & Spitzer, J. C. (2011). Weight loss and changes in body image. 

I Cash, T.F. & Smolak, L. (red.), Body image [Elektronisk resurs]: a handbook of 

science, practice, and prevention (ss. 169-377). (2. uppl.) New York: Guilford. 

Sarwer, D. B., Fabricatore, A. N., Jones-Corneille, L. R., Allison, K. C., Faulconbridge, L. 

N. & Wadden, T. A. (2008). Psychological issues following bariatric surgery. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.soard.2011.03.015
http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/%20openurl?group=main&profile=ftf&sid=EBSCO:cmedm&genre=article&issn=09608923&ISBN=&volume=16&issue=10&date=20061001&spage=1331&pages=1331-
http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/%20%20%20openurl?sid=EBSCO%3accm&genre=article&issn=15505952&ISBN=&volume=4&issue=7&date=20070701&spage=38&pages=38-42&title=Psychiatry+(1550-5952)&atitle=Understanding+and+encouraging+the+overweight+patient.&aulast=Ruelaz+AR&id=DOI%3a&site=ftf-live
https://www.sahlgrenska.se/w/g/gastric-bypass/


47 
 

Primary Psychiatry,15(8), 50-55. Hämtad från 

http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/  

Sarwer, D. B., Lavery, M. & Spitzer, J. C. (2012). A review of the relationships between 

extreme obesity, quality of life, and sexual function. Obesity Surgery, 22(4), 668-76. 

doi: 10.1007/s11695-012-0588-1 

Sarwer, D. B., Wadden, T. A., Moore, R. H., Eisenberg, M. H., Raper, S. E. & Williams, 

N. N. (2010). Changes in quality of life and body image after gastric bypass surgery. 

In Surgery for Obesity and Related Diseases, 6(6), 608-614. 

doi:10.1016/j.soard.2010.07.015 

Scandinavian Obesity Surgery Registry. (2014). Årsrapport. (Del 1. 2013). Hämtad 16 

augusti 2015 från SOReg: http://www.ucr.uu.se/soreg/index.php/arsrapporter 

Scandinavian Obesity Surgery Registry. (2015). Årsrapport. (Del 2. 2014). Hämtad 6 mars 

2016 från SOReg: http://www.ucr.uu.se/soreg/index.php/arsrapporter 

Scandinavian Obesity Surgery Registry. (u.å.). Förstasidan. Hämtad 29 mars 2016  från 

SOReg: http://www.ucr.uu.se/soreg/  

Sjöström, L., Narbro, K., Karason, K., Lystig, T., Sullivan, M., Carlsson, B., …  Lindroos, 

A-K. (2007). Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. 

New England Journal of Medicine, 357(8), 741-752. doi:10.1056/NEJMoa066254  

Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: 

theory, method and research. Los Angeles: Sage. 

Socialstyrelsen. (u.å.). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Hämtad 29 

januari 2016 från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/nationellariktlinjerforsjukdom#anchor_1

3 

Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder: en introduktion. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Tantleff-Dunn, S. & Lindner, D. (2011). Body image and social function. I Cash, T.F. & 

Smolak, L. (red.), Body image [Elektronisk resurs]: a handbook of science, practice, 

and prevention (ss. 263-270). (2. uppl.) New York: Guilford. 

http://www.ucr.uu.se/soreg/index.php/arsrapporter
http://www.ucr.uu.se/soreg/
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/nationellariktlinjerforsjukdom#anchor_13
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/nationellariktlinjerforsjukdom#anchor_13


48 
 

Tiggemann, M. (2012). Sociocultural perspectives on body image. In Cash, T.F. (red.), 

Encyclopedia of body image and human appearance [Elektronisk resurs] (ss. 758–

765). Oxford: Academic Press. 

van Hout, G. C., Boekestein, P., Fortuin, F. A., Pelle, A. J. & van Heck, G. L. (2006). 

Psychosocial functioning following bariatric surgery. Obesity Surgery, 16(6), 787-

794. Hämtad från http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/  

van Hout, G. C., Fortuin, F. A., Pelle, A. J. & van Heck, G. L. (2008). Psychosocial 

functioning, personality, and body image following vertical banded gastroplasty. 

Obesity surgery 18(1), 115-120. doi:10.107/s11695-007-9309-6 

van Hout, G. C., Hagendoren, C. A., Verschure, S. K. & van Heck, G. L. (2009). 

Psychosocial predictors of success after vertical banded gastroplasty. Obesity 

Surgery, 19(6), 701-707. Hämtad från http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/ 

Warholm, C., Öien, A. M. & Råheim, M. L. (2014). The ambivalence of losing weight 

after bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health & 

Well-Being, 9, 1-13. doi:10.3402/qhw.v9.22876 

Weineland, S. & Dahl, J. (2015). A conceptual piece: Contextualizing obesity struggles. 

International Journal of Behavioral Consultation & Therapy, 9(4), 18-22. Hämtad 

från http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/  

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory 

and method. (2. uppl.) Buckingham: Open University Press. 

Wolfe, L. B. & Terry, L. M. (2006). Expectations and outcomes with gastric bypass 

surgery. Obesity Surgery, 16(12), 1622-9. Hämtad från 

http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/ 

World Health Organization. (2015). Obesity and overweight. Hämtad 29 mars 2016 från 

World Health Organization: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

Yardley, L. (2000). Dilemmas in qualitative health research. Psychology & Health, 15(2), 

215-228. doi:10.1080/08870440008400302 

Young, J. & Burrows, L. (2013). Finding the ‘self’ after weight loss surgery: Two 

women’s experiences. Feminism & Psychology, 23(4), 498-516. 

doi:10.1177/0959353513500471 

http://resolver.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=4c244b8a-1770-480e-a5c6-48c48bed6e3a%40sessionmgr110&vid=25&hid=111


49 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 

In st i t ut ion e n fö r  ps yko log i  

Psyk ol ogpr ogram me t  

 

 

Har du genomfört en överviktsoperation? 

Vill du berätta om dina erfarenheter av att anpassa dig till din nya 
kropp efter viktnedgången? 

 

Hej! 

Jag heter Ann-Marie Kristiansen och håller på att utbilda mig till psykolog på psykologprogrammet 

vid Lunds Universitet. Som ett sista moment i min utbildning ska jag nu skriva en 

psykologexamenuppsats som handlar om hur överviktsopererade individer upplever och anpassar sig 

till sin nya kropp efter den stora viktnedgång som ofta följer av operationen. 

Antalet överviktsoperationer har ökat kraftigt de senaste åren, men det finns ännu inte så mycket 

forskning kring deras psykologiska effekter. Eftersom jag själv har genomgått en gastric-

bypassoperation, så vet jag dock att det kan innebära en stor omställning – inte bara kroppsligt. 

Därför vill jag nu bidra till kunskapsutvecklingen inom området genom att intervjua dig som: 

• Är minst 18 år 

• Har genomgått en överviktoperation i Sverige och minskat din vikt med minst tre klädstorlekar. 

• Befinner dig i Blekinge, Skåne eller Hallands län. 

Intervjun tar ungefär 1 timme och kommer att handla om hur du ser på din kropp idag och hur du 

upplever bemötandet från din omvärld efter operationen. För att jag ska kunna analysera resultatet 

kommer intervjun att spelas in och skrivas ut ordagrant, men inga namn eller platser kommer att 

anges i det skriftliga materialet. Som deltagare får du också godkänna de citat som är hämtade från 

din intervju innan resultatet publiceras och därefter kommer alla personuppgifter och inspelningar 

att förstöras för att skydda din identitet. Du kommer alltså att vara helt anonym i uppsatsen. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. 

Intervjuerna kommer att genomföras på en tid och plats som passar dig. Ditt deltagande skulle vara 

mycket värdefullt för kunskapsutvecklingen inom området! Du kommer att få en biobiljett som tack 

för att du ställer upp på en intervju! 

Hör av dig om du är intresserad av att delta till:   
Psykologstuderande: Ann-Marie Kristiansen  
Mail:ann-marie.kristiansen.193@student.lu.se eller Tel: 0722-353710 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Du får gärna berätta din historia om hur det var för dig när du bestämde dig för 

att göra den här operationen! 

Har du varit normalviktig tidigare i ditt liv? (Hur länge hade du i så fall varit överviktig?) 

Hur mådde du innan operationen?  

Vilka tankar och känslor fanns hos dig när det blev bestämt att du skulle operera dig? 

Vad avgjorde att du tog beslutet att genomföra operationen? 

 

2. Hur mår du idag med tanke på att din kropp har förändrats efter operation och 

den stora viktnedgången? 

 

3. Känner du dig som samma person idag som du var innan operationen? 

Om Nej! På vilket sätt känns det annorlunda? 

 

4. När du ser dig själv i spegeln idag (nu) hur känns det då? 

Brukar du tänka något särskilt? 

 

5. Finns det några i din omgivning som har ändrat sitt sätt att vara mot dig nu när 

du har gått ner mycket i vikt? 

Hur då? Beskriv? Ge gärna exempel? 

Hur känns det? Vad tänker du då? 

  

6. Har det hänt att någon du känt sedan tidigare, inte kände igen dig efter 

operationen? 

Hur kändes det? 

Vilka tankar tänkte du då? 
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7. Känner du någon som gjort samma operation som du och som du brukar prata 

med?  

Finns det något speciellt ni brukar prata om då som har med operationen och viktminskningen 

att göra? 

 

8. Finns det något du saknar från ditt tidigare liv innan du opererade dig som har 

med viktminskningen att göra? 

 

Avslutning av intervjun: 

Är det något som du tycker att jag missat att fråga dig om? 

Har du några frågor kring intervjun eller annat som vi talat om idag? 

Om du efterhand undrar något så kan du alltid kontakta mig.  

Är du intresserad av att läsa uppsatsen efter den är publicerad så kan jag sända dig den i PDF-

format men då behöver jag en mail adress till dig.  
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Bilaga 3. Patienthandledning 

 
 

  
  

  

    

  
  
  

A TT 
  
BLI OPERERAD FÖR 

  
O BESITAS 

  

  

En Patienthandledning 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Kirurgiska kliniken   

Lasarettet i Landskrona   

&   

Sjukhuset i Helsingborg   
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Copyright © 2016 Sven Frederiksen & Region Skåne  

FÖRORD  
  

Detta lilla häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad mot övervikt eller redan 

har blivit opererad. Alla människor passar inte för en sådan operation. En del för att de 

efter närmare information inte vill, och andra därför att de av medicinska skäl inte kan 

eller bör behandlas med kirurgi.   

   

Beslutet att en gång för alla, och på ett så aktivt sätt som med operation, ta itu med din 

övervikt är ett stort steg i ditt liv. Det är avsikten att du efter att ha läst denna skrift ska 

fatta Ditt beslut med tillgång till all information.   

  

En aktiv insats från din sida behövs nämligen även om behandlingsvalet för fetman är 

operation.   

  

Kunskap om vad som förväntas av dig och om vad operationen kan ge är A och O för att 

slutresultatet ska bli lyckat.   

  

Instruktionerna är skrivna i samarbete med tidigare opererade patienter, dietist, 

sjukgymnaster och sjuksköterskor vid Kirurgiska klinikens avdelningar och mottagningar i 

Landskrona, Lund och Helsingborg.  

  

  

Kirurgiska kliniken  

Lasarettet i Landskrona & Sjukhuset i Helsingborg Innehållsförteckning:  

  

1. Bakgrund   

2. Varför ska grav övervikt behandlas?  

3. Könsskillnader  

4. Vilka kan komma ifråga för operation?  

5. Hur fungerar det?  

6. Gastric Bypass   

7. Gastric sleeve-resektion  

8. Andra operationsmetoder  

9. Blir alla opererade bra?  
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10. Att tänka på innan du blir opererad  

11. Vad händer innan operation?  

12. Vad händer på sjukhuset?  

13. Efter operation  

14. Komplikationer till operation  

15. Omoperation från annan teknik till GBP  

16. Allmäna råd vid hemgång  

17. Specifika anvisningar vad gäller kosten  

• Inför operationen (pulverdiet)  

• Efter operationen  

• Obehag efter matintag  

• Smakförändringar  

• Alkohol  

• Livsmedel att undvika  
   

18. Fysisk aktivitet  

19. Graviditet  

20. Mediciner  

21.Uppföljning  

22. Till sist  

  

1. BAKGRUND  
  

Övervikt beror på man intar fler kalorier än man förbrukar.  Detta gäller alla som är 

överviktiga. Det finns bland annat ärftliga faktorer som gör att vissa människor har större 

tendens än andra att äta för mycket. Det går inte att gå ner i vikt utan att minska 

kaloriintaget. Motion är bra men räcker inte. De flesta har svårt att under längre tid klara 

en kost som innebär tillräckligt lågt kaloriintag.   

  

På 1960-talet infördes operationer som behandlingsform. De första operationerna 

innebar att stor del av tunntarmen kopplades ”ur drift”. De gav alltför mycket 

biverkningar och används inte längre.   

  

Det var först sedan man började operera magsäcken som man kunde få viktminskning 

med acceptabel nivå av biverkningar. De första modellerna av magsäcksoperationer gav 

visserligen viktnedgång till en början men stygnen gav vika för belastningen, magen töjdes 

ut, och drygt hälften av patienterna gick upp i vikt igen.  
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Efter förändringar och förfining av den kirurgiska tekniken är viktnedgången nu relativt 

förutsägbar och god samtidigt som biverkningarna är färre. Det är dock alltid du själv som 

är den viktigaste faktorn för om operationen ska bli lyckad.  

  

  

2. VARFÖR SKA GRAV ÖVERVIKT BEHANDLAS?  

  

Grav övervikt (i motsats till måttlig) innebär en avsevärd risk för förtida död och 

förorsakar också försämrad livskvalitet. Grav övervikt, också benämnd sjuklig fetma, har 

en rad följdsjukdomar:   

diabetes, åderförkalkning, hjärtproblem, högt blodtryck, ökad risk för en rad 

cancersjukdomar, sömnapnésyndrom, rygg- och ledsmärtor, andningsbesvär m.fl. 

Dessutom har fetmasjukdomen stora sociala och psykologiska konsekvenser.  

3. KÖNSSKILLNADER  
  

Fetma är lika vanligt hos män och kvinnor. Kvinnor söker oftare hjälp för sin fetma och tre 

fjärdedelar av dem vi opererar är kvinnor. Om något är dock ”manlig” fetma, med stor 

mage, farligare än den kvinnliga som mer brukar sitta över stuss och lår.   

  

  

4. VILKA KAN KOMMA IFRÅGA FÖR OPERATION?  

  

I. Först och främst ska man lida av sjuklig fetma. Det som vi väljer att kalla normalvikt är 

den som statistiskt sett ger störst chans till ett långt liv. Vikten kan vara normal inom ett 

ganska stort intervall. Vi använder BMI,  Body Mass Index, eller på svenska 

kroppsviktsindex. BMI räknas ut genom att vikten (i kg) divideras med längden (i meter) 

i kvadrat.  

  

Exempel: Med längden 169 cm och vikten 134 kg blir BMI:  

  

                                             134  

                                    --------------- =  46,9  

                                      1,69 x 1,69   

  

  

II. BMI ska ha varit över 40 i minst fem år. En tillfällig vikttopp kan inte ligga till grund för 

ett så allvarligt beslut som att genomgå operation.  

  

IIb. Om man har en följdsjukdom till sin fetma som exempelvis diabetes typ 2, 

behandlingkrävande sömnapné, operationsbehov av viktbärande leder kan operation 

komma ifråga även vid ett lägre BMI, dock i så fall minst över 35 och även detta i minst 

fem år.  
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III. Upprepade försök till viktnedgång ska ha genomförts. Minst ett av dessa skall vara 

dokumenterat inom sjukvåden så som t ex läkare,  

dietist eller överviktssjuksköterska. Operation är inte en förstahandsmetod!  

  

IV. Åldersgränserna. För att bli opererad ska man ha fyllt 18 år. När man närmar sig 60 år 

ökar riskerna för operationskomplikationer samtidigt som den medicinska nyttan med 

operationen minskar. Med nuvarande kunskap om risk/nytta är det tveksamt med 

överviktskirurgi på patienter över 60 år. De som kan vara aktuella för ställningstagande 

till överviktskirurgi i äldre åldersgrupper är framförallt de som har stora problem med 

slitna leder och behöver operation för det.  

  

V. Medicinska skäl som utesluter operation är exempelvis svår leversjukdom, alkoholism 

eller drogmissbruk. Vid tidigare cancersjukdom är grundregeln fem års cancerfrihet från 

den avslutande behandlingen. Alternativt skall cancerformen vara av sådan sort att man 

är friskförklarad och utan risk för återfall.   

   

VI. Psykologiska/psykiatriska skäl till att avböja operation finns ibland. Patienter med 

behandlingskrävande depressioner får sämre resultat av operation och dessutom är 

självmordsrisken högre i denna grupp. Annan svår psykisk sjukdom gör ofta att inte 

klarar av den svåra tiden efter operation, eller förmår följa reglerna efter operation. Vi 

är frikostiga med remisser till såväl psykolog som till psykiatriker innan vi tar definitiv 

ställning till operation.   

  

VII. Viktigast av allt är att du förstått vad operationen kan göra och att den är hjälp till 
självhjälp. Du, och endast du, har det fulla ansvaret för din kropp.   

Operationen ger dig ett redskap, men det är helt och hållet ditt ansvar att använda 

detta redskap. Resultatet av, och hur du mår efter operationen, styr du alltså själv – 

det är ditt ansvar. Om du inte förstår och accepterar detta, är du inte lämpad för 

operation.  

5.   HUR FUNGERAR DET?  

  

Operationen är inget mirakel utan en omkoppling i magtarmkanalen. Hormonreflexer i 

magtarmkanalen ger tidigare mättnad och minskad hunger. En naturlig minskning av 

kaloriintaget följer.   

  

6.   GASTRIC BYPASS   
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är den metod som i dag är ”gyllene 

standard” . En liten magsäck 

konstrueras medan största delen av 

magsäcken är urkopplad. Till den lilla 

magsäcken kopplas tunntarm. Längre 

ner på denna tunntarmsslynga kopplas 

tarm in som tömmer den stora 

urkopplade magen. Här kommer också 

galla och bukspott. Vi vet att effekten 

på vikten är god även på lång sikt för 

de som fortsätter att följa reglerna 

efter gastric bypass.   

För denna operation, liksom för övriga 

operationer mot fetma gäller att 

operationen bara är ett redskap, om 

det skall fungera och vikten hålla sig 

nere måste man följa  

”bruksanvisningen” – detta häfte syftar 

bland annat till att ge dig en sådan.   

Patienter som förut genomgått 

överviktsoperation men där tekniska 

problem uppstått med någon av de 

tidigare använda metoderna kan i vissa 

fall komma att opereras om till gastric 

bypass.  

7.   GASTRIC SLEEVE-RESEKTION  
  

Det finns andra metoder än gastric bypass som kan ge bra resultat.  

Den andra metod som dominerar i resten av världen, och hos oss, är  gastric 

sleeveresektion. Detta innebär att man konstruerar ett rör av 

magsäcken genom att ta bort en stor del av magsäcken. Tidig 

mättnadskänsla och minskade hungerhormoner gör att man 

går ner i vikt. Då man inte omkopplar tunntarm är denna 

operation ett bra alternativ exempelvis om det finns 

utbredda sammanväxningar.  Effekten är sannolikt något 

sämre än vid  

GBP och viktresultatet på lång sikt är inte känt. Denna 

operation lämpar sig inte för alla, men kan vara ett klokt val 

för en del patienter.   
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8. ANDRA OPERATIONSMETODER  
  

BPD-DS (Bilio-pancreatic diversion – duodenal switch) är en mycket omfattande 

specialoperation. Det är den operation som ger bäst viktnedgång, men tyvärr också klart 

mest biverkningar. Denna operation erbjuds i Sverige ytterst sällan, eftersom balansen 

mellan fördelarna och nackdelarna inte är rimlig för de flesta.   
  

Mini gastric bypass är en metod som kommit att bli använd i en del länder. I Sverige anses 

riskerna vara större än vinsterna jämfört med ”vanlig” gastric bypass, och metoden 

används inte.   
  

Det finns ytterligare ett stort antal operationstyper, samtliga med osäker, eller rent av 

dålig effekt på lång sikt. Som ett par exempel kan nämnas: Ballong i magsäcken, slang till 

magsäcken för att tömma ut det man just ätit, pacemaker till magsäcken med flera.  
  

8 b. HISTORISKA OPERATIONSMETODER  
  

SAGB (Swedish Adjustable Gastric Band) är från början en svensk metod, men nu helt 

övergiven här i landet. Det är ett mindre ingrepp än  övriga metoder men effekten är 

sämre och de flesta får förr eller senare besvär med kräkningar och krångel med bandet. 

Metoden borde överges, men en del blir tyvärr fortfarande opererade med denna teknik 

i andra länder, vi ser dem bara på grund av komplikationer.  
  

VBG (Vertikal bandförstärkt gastroplastik) är den operation som användes mest såväl i  

Sverige som i resten av världen under 1990-talet. En del får tyvärr komplikationer i form av 

kräkningar och sura uppstötningar; efter noggrant övervägande kan man ibland operera om 

till gastric bypass.   
  

  

Det slutgiltiga beslutet om vilken metod som ska användas kan ibland fattas först under 

operationen. Detta måste du acceptera för att vi ska kunna göra vår del. Kontroller och 

uppföljning blir lika oavsett hur du är opererad och alla patienter följs noggrant det första 

året. Går allt som planerat glesas sedan kontrollerna ut.  

  

9.   BLIR ALLA OPERERADE BRA?  

  

Det enkla svaret är naturligtvis nej! En operation, gastric bypass eller gastric sleeve-

resektion är bara ett hjälpmedel att äta mindre. Liksom för alla avancerade redskap måste 

man följa bruksanvisningen om det ska fungera som det är tänkt.  

  

1. Småätande mellan måltiderna kan visserligen minskas av operationen då det inte 

får plats så mycket, men du måste själv aktivt avstå från småätande.  
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2. Operationen hjälper dig enbart att känna starkare signaler från magen. Ha inte 

orealistiska förväntningar på att operationen ska förändra dig i andra avseenden. Du blir 

inte klokare, gladare eller mer intelligent bara av själva operationen. Arbetssituation och 

familjeliv är de samma dagen efter operation som dagen innan. Målet är att gå ner i vikt 

och minska sjukdomar kopplade till fetma. Den nedgången bestämmer du över.   

  

3. Du behöver hjälp och stöd från Din familj/Dina närmaste. Om inte omgivningen 

accepterar Din nya livsstil med regelbundna måltider, ett sunt matval, inga kakor eller 

godis framför TV-n etc. får du mycket svårt att gå ner i vikt även med en operation. 

Diskutera därför med dina närmaste om de är beredda att stötta och hjälpa dig.  

  

4. Utnyttja möjligheterna till informationssamtal med läkare, dietist och 

sjuksköterska, ev. kurator och psykolog på vårdcentral, så att du har goda kunskaper hur 

du bör hantera din nya livssituation. Ta kontakt med en tidigare opererad patient till 

exempel genom patientföreningar.  

  

10.   ATT TÄNKA PÅ INNAN DU BLIR OPERERAD  
  

Du som är gravt överviktig löper större risk än normalviktiga att utveckla komplikationer i 

samband med alla operationer. Du kan dock själv göra mycket för att minska dessa risker. 

Om du inte genomfört din del av planen, dvs. inte slutat röka, tränat upp dig, gått ner 

några kilo eller vad vi nu kommit överens om, kommer du att strykas från 

operationsprogrammet.  

  

* Förbättra din kondition. En god grundkondition gör att du återhämtar dig snabbare. Ta 

gärna långa promenader varje dag, cykla eller simma. Det viktigaste med motion är att 

den blir av ofta, helst varje dag.  

  

* Sluta röka, minst en månad före operation.  

  

* Du bör sluta med kombinations-P-piller en månad före operation, de ökar risken för 

blodpropp i samband med operation.  

  

* Du ska, innan operation kan bli aktuell, vara väl insatt i frågor om bra mat och vettiga 

måltidsrutiner. Läs den här broschyren och sätt dig in i hur matintaget blir efter 

operation. Prata med tidigare opererade. Det finns bra böcker att köpa, även speciella 

kokböcker för de som är opererade med gastric bypass eller gastric sleeve. Även på 

internet kan man hitta mycket information, men även här gäller sunda förnuftet när 

man bedömer det man hittar.   

  

11. VAD HÄNDER INNAN OPERATION?  

  

Några patienter har i blodprover visat sig ha riskfaktorer som behöver kontrolleras. Andra 

patienter kanske har en sjukhistoria som kräver mer undersökning eller behandling.   
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Då vi är intresserade i fetmasjukdomen och dess följder pågår olika forskningsprojekt. Bli 

inte förvånad om du får en förfrågan om att deltaga i en studie. Deltagande i en 

forskningsstudie är alltid helt frivilligt.   

  

12. VAD HÄNDER PÅ SJUKHUSET?  

  

• Du kommer till Kirurgavdelningen i de flesta fall fyra veckor före operationen för 

inskrivning, och får instruktioner och testning vad gäller t.ex. lungfunktion.  

• Alla patienter skall äta pulverdiet (Modifast eller Nutrilett) vanligtvis i fyra veckor. 

Detta för att minska innanfettet och framförallt leverstorleken. Du som patient blir 

mindre tung och operationen blir tekniskt lättare och därmed mindre riskfylld. Du 

kommer att få en målvikt. Har du inte fullföjt din del, dvs gått ner till målvikten, ställs 

operationen in. På lågkaloridiet är viktnedgången 1,5-2,5 kg/vecka.  

• Vid inskrivningen kommer du att få träffa narkosläkaren.  

• Inför operationen får du medicin för att förhindra blodpropp.  

• Du läggs in operationsdagens morgon.  

• Du duschar hemma med antiseptisk tvål (Hibiscrub) som du köper själv på apoteket. 

Detta för att förhindra infektioner. Likaså får du antibiotika under operationen.  

• Operationen sker i full narkos – du sover alltså  

• På uppvakningsavdelningen stannar du några timmar och kommer sedan till 

vårdavdelningen.  

  

  

13. EFTER OPERATION  
  

Det är viktigt att snarast efter operationen komma igång och röra på sig för att minska 

risken för lungkomplikationer och blodproppar. Redan några timmar efter operationen 

ska du upp och promenera. Det är ytterst viktigt att du är uppe och aktiv under din 

vårdtid. Följ de instruktioner som delas ut av sjukgymnasten inför operationen. Var aktiv! 

Sårsmärtan behandlar vi så att inte den hindrar dig att röra dig.   

  

Du får i normalfallet börja dricka direkt efter operationen men då i små volymer: små 

klunkar – fast ofta. Resten av den vätska du behöver får du via dropp. Dagen efter 

operationen är målet att du i småklunkar/skedvis får i dig mer än 1500 ml.  

  

Smärta gör att du rör på dig mindre och andas sämre - säg till om smärtstillande om du 

har ont. Hur du skall göra när du kommer hem informerar sjukgymnasten dig om innan 

hemgång.  

  

När du kan dricka tillräckligt kan du gå hem. Detta blir vanligtvis 1-2 dagar efter 

operationen vid en förstagångsoperation.   
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Du blir sjukskriven i 4 veckor. Det betyder inte att du måste vara hemma från arbetet så 

länge, utan det är den längsta tid som är rimlig. Kan du arbeta tidigare så gör det! 

Viktnedgången kan orsaka trötthet och du behöver tid att komma igång med dina nya 

rutiner. Första tiden hemma åtgår till att vara aktiv och få i sig vätska i småklunkar, minst 

1500 ml/dygn. Det kan ibland vara klokt att återgå i arbete till en början på halvtid innan 

du börjar jobba för fullt.  

  

  

14. KOMPLIKATIONER TILL OPERATION  
(För risker vid omoperation från annan teknik se punkt 14)  
  
  

• Mår man bra på eftermiddagen dagen efter operationen är komplikationer sällsynta.  

• Läckage av magsaft kan uppstå från platsen där vi sytt i magsäcken (1-2%). Patienten 

kommer inte upp och rör sig som planerat. Pulsen blir hög och ibland tillstöter feber. I 

vissa fall behövs en ny operation. Detta leder till förlängd sjukhusvistelse som kan 

innebära veckor, i ett fåtal fall månader, på sjukhus.  

• Blödning som kräver aktiv åtgärd så som blodtransfusion, gastroskopi eller 

omoperation (1-2%).  

• En viss risk för sårinfektioner. För att minska risken för infektion kommer du att få 

antibiotika före operation.  

• Lunginflammation är en känd riskfaktor vid all kirurgi på överviktiga. Minska risken 

genom flitig andningsgymnastik och var aktiv.  

• Blodpropp efter operation förebygger du själv genom att komma ur sängen tidigt 

efter operation. Alla får förebyggande blodförtunnande medel.  

• Sammantaget är riskerna vid en förstagångsoperation för sjuklig fetma lika stora som 

vid en galloperation. Omoperationer är betydligt svårare, och därför förenade med 

fler risker.  

• Under det första året ökar risken för gallstensbesvär.  

• Efter GBP kan tarmvred uppstå, så kallat slitsileus/intern herniering. Detta beror på 

att man operationstekniskt skapar en lucka bakom tarmen där tunntarm kan klämmas 

fast. Vi sluter numera dessa hålrum vilket minskar risken för ”slitsileus”. Symtom på 

slitsileus är ihållande kraftig buksmärta som vanligen förvärras vid födointag. Om så 

skall man ta sig till sjukhus.  

• Kräkningar är inte normalt efter gastric bypass eller gastric sleeveresektion. Om du 

kräks och mår illa de närmaste fjorton dagarna efter operation bör du besöka en 

akutmottagning.  

• Sveda i mellangärdet kan bero på magsår och botas med syrahämmande läkemedel 

(ex vis Omeprazol).  

• I sällsynta fall kan det vid GBP bli trångt i kopplingen vilket yttrar sig med tilltagande 

svårigheter att få i sig mat och dryck trots att kostråden följs nogsamt. Detta 

konstateras och botas med gastroskopi.  
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Förväntade ”komplikationer”  
  

• Frusenhet, beror på att kroppen vill spara energi, är normalt. Det hjälper ofta inte 

med varma kläder.  

• Torr hud är vanligt och normalt första året. Använd mjukgörande salva.  

• Håravfall är vanligt och brukar börja två – tre månader efter operationen. Det beror 

inte på vitaminbrist utan är en naturlig reaktion på en stor påfrestning på kroppen. 

Samma typ av håravfall sker ofta efter förlossning eller svår sjukdom. Håret växer ut 

igen.   

• Förstoppning botas med rikligt med kalorifattig dryck och fysisk aktivitet. Laktulos kan 

köpas på apotek.  

  

  

15. OMOPERATION FRÅN ANNAN TEKNIK TILL 

GBP  
  

I utvalda fall, se tidigare, görs i Landskrona/Helsingborg också  omoperationer från en 

överviktskirurgisk teknik till en annan.  

  

Vanligast är tidigare VBG-opererade. En del av patienterna har problem med sura 

uppstötningar och att maten fastnar vid bandet. Det senare beror vanligen på att man 

sväljer för stora bitar eller äter för fort. En del patienter har trots små portioner och 

god tid vid måltid, svårt att äta vanlig sund mat och äter därför ”skräpmat” som 

lättare slinker ner. Detta innebär naturligtvis stor risk för viktuppgång.  

  

Ett fåtal patienter/år kommer till vår mottagning och har tidigare opererats med 

gastric banding eller tunntarmsförkortning och önskar diskutera omoperation.  

  

All form av omoperation från annan teknik till gastric bypass innebär hög risk för 

komplikationer. Riskerna för komplikationer är 10-falt ökade jämfört 

förstagångsoperation.  

  

Det är viktigt att du är väl införstådd med att en omoperation inte kan jämföras med 

en förstagångsoperation och att risken för lång sjukhusvistelse är klart förhöjd.  

16.    ALLMÄNNA RÅD TILL VID HEMGÅNG:  

  

1. Såret på magen blir vattentätt på ca 2 dygn. Sen kan du duscha direkt på såret. Bada 

eller borsta på såret får du göra först när stygnen/klipsen i huden är tagna. Detta sker 

efter 10 – 14 dagar hos din distriktssköterska.   

2. Efter titthålsoperation kan man anstränga sig fritt men det som gör ont skall 

undvikas. Inget inne i buken går sönder av fysisk ansträngning. Vänta att lyfta mer än 

10 kg i några veckor. Efter 4 veckor kan du lyfta allt du orkar.  
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3. Sömmen i magsäcken är svag i början varför du skall hålla dig till flytande föda i en 

vecka och purékost/lättuggad mat i två veckor. Detta är ytterst viktigt!  

4. Drick kalorifattig dryck, minst 1500ml/dygn, i små klunkar och ofta.  

5. Dietistbesök kommer du normalt att få vid första återbesöket efter cirka 6 veckor 

samt efter 6 mån. Du hänvisas också till informationshäftet och dietist-

instruktionerna vad gäller valet av föda.  

6. Uppföljning sker efter cirka 6 veckor (besök hos dr och dietist), 6 mån. (blodprover + 

dietistbesök) och 12 mån. (blodprover + sköterskebesök), 2 år (blodprover + 

sköterskebesök).  

7. Vitaminer börjar du med när du börjat med vanlig mat (ca 3 v efter operation).  

   Du har fått recept på  

Vitamin B12 (Behepan). Vitamin B12 behövs för blodbildning och nervfunktion  

Kalk+D-vitamin (Kalcipos D Forte).  

Menstruerande kvinnor får även recept på järntablett.  

8. Vidare skall alla patienter köpa multivitamintablett avsedd för kvinna (även män). 

Man skall fortsätta med dessa, liksom vitaminerna ovan, hela livet.  

9. Som smärtstillande finns recept på Panodil/Alvedon. Du får med dig någon dags 

långtidsverkande smärtstillande. Det finns även ett recept på liten förpackning 

Tramadol att ta till vid behov – undvik dock dessa om du kan.  

10. Diabetes: Kontakta diabetessköterska innan operationen. Vanligen kan man sluta 

med diabetesmediciner. Kontrollera blodsocker oftare än vanligt. För lista på 

sockervärdena. Kontakta diabetessköterska snarast.  

11. Övriga mediciner: Ta andra mediciner som vanligt om inget annat meddelas.  

Blodtryckstabletter kan man ofta minska dosen av, boka tid till distriktsläkare om 1 – 2 

månader.  

12. Antiinflammatoriska smärtstillande tabletter (s.k. NSAID; Diklofenak/Voltaren, 

Naproxen, Ipren/Brufen/Ibumetin, Orudis) och Trombyl kan orsaka magsår. Måste 

sådana tabletter intas regelbundet bör magen skyddas med syrahämmande medicin 

(ex vis Omeprazol). Treo och Magnecyl är inte tillåtet.  

13. En del patienter får efter operationen trög mage. Om ingen avföring på 4:e dagen gå 

till apoteket och köp Klyx. Om magen fortsätter vara trög köp Laktulos på Apoteket.  

14. Enklare problem som t.ex. infektion i såret kan oftast din distriktsläkare sköta. Vid 

svårare problem veckan efter operationen kan du per telefon fråga om råd, antingen 

på avd 1 (tel. 0418-45 40 31) eller avd 14 (tel. 046-17 24 14) eller på 

kirurgmottagningen i Landskrona (tel. 0418-45 41 60). Vid akuta besvär på kvällar och 

helger söker du på akutmottagning.  

17. ANVISNINGAR OM KOSTEN:  

  

Kostråd inför en överviktsoperation  
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Lågkaloridiet   
Som förberedelse inför din operation så kommer du att genomföra en behandling med 

lågkaloridiet.   

  

Behandlingen ger en bra start på viktnedgången redan innan operationen. 

Viktminskningen före operationen gör det även lättare för kirurgen att komma åt under 

operationen, eftersom fettet inne i buken såväl som det fett som är inlagrat i levern 

minskar.   

  

Lågkaloridiet är ett säkert sätt att gå ner i vikt. De pulver som vi rekommenderar är 

godkända av Livsmedelsverket men även andra lågkaloridieter går bra.  

  

Under 4 veckor ersätter Modifast eller Nutrilett alla måltider.  

  

Antal påsar per dag   

Modifast – fyra påsar per dag  

Nutrilett – sju påsar per dag  

  

Fördela måltiderna jämnt över dagen, till exempel genom frukost, lunch, middag och 

kvällsmål. Håll dig till rekommenderad mängd för att få i dig tillräckligt med näring och för 

att minska risken för sötsug eller hunger.  

  

Pulvret blandas med 2-2,5 dl vatten och skakas i en burk med tättslutande lock, mixas 

med stavmixer eller vispas till en jämn dryck eller soppa.  

  

Modifast kan du köpa från hemsidan www.modifast.se eller på Apoteket. Nutrilett köper 

du i vanliga affärer.  

  

Ät ingenting utöver pulvret! Allt extra ätande försämrar viktnedgången och kan öka 

risken för hunger eller sug. Om du vill tugga på något kan du använda sockerfritt 

tuggummi.   

  

Drick ca 2,5 liter per dygn utöver påsarna. Välj av följande 

drycker  

 Vatten  

 Mineralvatten  

 Lightsaft (1-6 kcal/dl utspädd saft)  

 Lightläsk (1-6 kcal/dl)  

 Kaffe eller te utan socker och honung. Sötningsmedel går bra att använda, liksom 

lite mini- eller lättmjölk.  



65 
 

 Buljong (gjord på pulver eller tärning, ger 5 kcal/dl)  

 Undvik juice, såväl köpt som hemmagjord, eftersom det ger mycket energi.  

  

Förväntad viktnedgång under lågkaloridieten är 1,5 - 2,5 kg/vecka.  

  

Fördelarna med viktnedgång är många, men då vikten minskar snabbt kan övergående 

biverkningar förekomma. Ta en dag i taget! Den första veckan beskriver många trötthet 

och hunger, speciellt tredje och fjärde dagen kan upplevas besvärliga.   

  

Andra obehag som kan upplevas är:  

 Huvudvärk och yrsel – drick mycket, kroppen behöver extra vätska under 

lågkaloridieten  

 Frusenhet – klä dig varmt och drick varmt  

 Förstoppning – drick mycket. Det är naturligt att toalettbesöken minskar, men du 

skall inte behöva ha ont eller må dåligt. Du kan även prova att blanda 2 tsk linfrö i 

½ glas vatten, låt stå en liten stund och ät/drick sedan. På Apoteket finns medel 

att köpa vid förstoppning, t ex Laktulos.  

  

Att tänka på inför operationen  
Börja med att öva på ditt nya ätbeteende och planera inför att återgå till arbete, så att du 

är väl förberedd. Ta dig tid att planera, laga och äta dina måltider.  

Tänk ut och köp hem vad du ska äta den närmaste tiden efter operation.  

  

Kostråd efter GBP-operation  
  

Med en GBP-operation blir vissa funktioner i mag- och tarmkanalen annorlunda och 

mycket förändras i kosten. En magsäcksoperation innebär att du måste förändra dina 

matvanor och ditt sätt att äta. Förändringen är livslång. För att du ska må bra måste du 

alltid vara noga med maten och hur du äter.  

  

Normalt kommer maten ner till magsäcken via matstrupen, och stannar sedan där i 2 – 4 

timmar. Magsäcken bearbetar maten genom att sönderdela den, för att sedan lite i taget 

portionera ut maten i tunntarmen. Tarmen är därför van att få maten väl sönderdelad och 

i ett långsamt tempo. Efter operationen ändras funktionen, och du måste därför tugga 

maten väl, äta långsamt och i mindre portioner.  Genom att maten först kommer ner i den 

lilla magsäcksfickan kommer du mycket tidigare än förut känna dig mätt, eller ha en 

känsla av att ha  

”fullt i magen”. Det är viktigt att inte tänja på magsäcksfickan. Framförallt i början efter 

operationen är den känslig och får inte utsättas för belastningar.  

Råd om hur du kan göra för att må så bra som möjligt kan delas in i följande fyra grupper:  
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• Rätt konsistens  

• Rätt volym  

• Rätt tid  

• Rätt sammansättning  

  

Rätt konsistens  
På sjukhuset och den första veckan efter att du kommit hem får du endast äta flytande 

mat. Det beror på att vävnaderna behöver tid för att läka ihop, och stygnen kan gå upp 

om en bit mat skulle fastna.   

  

Till flytande mat räknas det som kan passera ett tjockt sugrör, konsistensen på maten ska 

dock vara helt slät, vilket innebär att många livsmedel behöver silas ex. soppor, varma 

koppen och dylikt.  Samma dag som operationen kommer du att få börja dricka vatten. På 

avdelningen börjar du sedan med flytande mat.   

  

Efter en vecka övergår du lite i taget till att äta mat med mjuk konsistens. Du kan äta 

vanlig mat som du mixar till en slät konsistens, eller välja naturligt mjuka livsmedel. 

Undvik hela bitar, skaldelar, trådiga och svårsmälta livsmedel.   

Mat med mjuk konsistens äter du i 2 veckor. Därefter kan du succesivt övergå till vanlig 

mat, lite i taget.  

  

Då du börjar äta vanlig mat är det viktigt att tugga maten väl. Skär maten i små bitar, lägg 

ned kniv och gaffel mellan varje tugga och vänta med att ta mer mat på skeden/gaffeln 

innan du svalt det du har i munnen. Tugga maten så att det innan du sväljer känns som 

samma konsistens som när du åt mat med mjuk konsistens.  

  

Vid varje steg är det viktigt att du känner efter hur fort du kan äta, och vilken 

portionsstorlek som ger dig mättnads/fyllnadskänsla. Bli inte förvånad av att det är 

mycket små mängder.   

  

Rätt volym  
En portionsstorlek är 1 - 1 ½ dl. Lägg gärna upp maten på en liten tallrik, så blir portionen 

automatiskt mindre, och tallriken ser inte så tom ut. Lägg upp all mat som du planerar att 

äta. Du får då en överblick av din portion på ett lättare sätt än om du delar upp det i flera 

mindre portioner.  

  

Ställ bort kastruller och uppläggningsfat från bordet, så att du inte lockas att ta om.  
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Drick inte till maten. Magfickan är så liten att den inte rymmer både mat och dryck, låt det 

gå c:a 20 minuter mellan dryck och måltid. I längden kan dryck samtidigt som mat vara en 

bidragande orsak till viktuppgång trots överviktsoperation.  

  

Mellan måltiderna behöver du, speciellt under de första månaderna, dricka ungefär två 

liter varje dygn. Vätskan driver ut slaggprodukter som bildats vid fettnedbrytningen, och 

som kan orsaka yrsel, illamående och huvudvärk.   

  

Mät gärna upp vätskan på morgonen, och se till att allt är uppdrucket till kvällen. Bästa 

drycken är vatten som släcker törsten utan att ge energi. Andra lämpliga drycker är 

mineralvatten, te, kaffe, buljong samt andra energisnåla drycker (0-5 kcal/100ml). Undvik 

kaloririka drycker såsom läsk, juice och alkoholhaltiga drycker.  

  

Rätt tid  
Ta god tid på dig vid måltiderna, en måltid bör ta 20-30 minuter trots den lilla portionen. 

Om du äter för snabbt reagerar kroppen, oftast med smärta och illamående. Detta 

eftersom magen inte kan sönderdela maten som den gör innan operationen, och tarmen 

inte är van vid att få maten så pass snabbt. Det tar även tid för kroppen att känna av 

mättnadssignaler. Att äta långsamt ger dig möjlighet att sluta äta i rätt tid, och undvika 

besvär.  

  

Du kan gärna ta en paus i måltiden på några minuter, men även om måltiden tar lång tid 

ska inte portionsstorleken ökas.   

Välj en plats där du kan sitta och äta i lugn och ro.  

  

Även måltidsfördelningen har betydelse, en liten portionsstorlek kräver många måltider 

för att du skall få i dig de näringsämnen du behöver. En bra fördelning över dagen är 

frukost, lunch och middag samt tre mellanmål. Att äta regelbundet minskar risken för att 

du blir hungrig och/eller sötsugen mellan måltiderna samt att du försöker att äta för 

mycket eller för fort när du äter.  

  

Rätt sammansättning  
Eftersom du efter operationen bara kan äta små mängder mat är det viktigt att den mat 

du väljer är näringsrik. Ditt behov av näringsämnen är detsamma som innan operationen. 

Det är mycket viktigt att på sikt få i sig tillräckligt varierad föda, välj mat från alla 

livsmedelsgrupper så får du lättare i dig en variation av näringsämnen.  

  

Även om maten har en bra sammansättning är det vissa vitaminer och mineraler där 

behovet är svårt att täcka efter operation. Du kommer därför få recept på extra tillskott 

av dessa. Vitamin- och mineraltabletterna ska du börja ta när du börjar äta vanlig mat.  



68 
 

  

Även för att viktnedgången ska fortsätta och din nya vikt så småningom ska bli bestående 

är det viktigt att du väljer rätt sorts mat. Fet och sockerrik mat gör det svårare för dig att 

gå ner i vikt, och ger inte heller den näring din kropp behöver.  

  

Du kan äta det mesta, så länge det tuggas väl, äts sakta och i lagom mängd.   

  

Obehag efter operation  

Dumping  
Efter GBP kommer maten snabbare ut i tarmen vilket kan leda till en reflex som kallas 

dumping. Dumping beror på att mättnadshormoner och insulin överproduceras. Symtom 

är hjärtklappning, yrsel, svettningar, blodtrycksfall, magknip och diarré.   

  

Följande saker kan ge dumping:   

  

• Att äta för mycket.  

• Att äta för snabbt.  

• Att äta något som är för sött ex. godis, glass och läsk.  

• Att äta något som är för fett ex. pizza, smörgåstårta, gratänger, choklad.  

• Att dricka till maten.   

  

Dumping är inte farligt, men känns obehagligt. En stunds vila är bästa behandlingen, samt 

att undvika ätbeteende som orsakar dumping.   

  

Magbesvär  
En del får magknip och diarré av mjölkprodukter efter operationen, de blir känsliga för 

mjölksocker – laktos. Börja med små mängder och prova dig fram. Om du får besvär finns 

laktosfria mjölkprodukter eller till exempel havrebaserade produkter att använda i stället 

vilka köps i vanlig matbutik. Du bör välja de alternativ som är kalcium och 

Dvitaminberikade.   

  

Efter operationen drabbas en del av diarré vid för stort intag av fett.  

  

Även förstoppning är vanligt efter operationen. Mängden mat är liten och det är svårt att 

få i sig tillräckligt med fiber. För att undvika förstoppning, välj fiberrikt hårt och mjukt 

bröd, ät färsk frukt och grönsaker var dag, drick ordentligt med vatten och rör på dig efter 

förmåga.  
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Många får ökade besvär med gaser efter operationen. Undvik kolsyrade drycker och att 

tugga tuggummi om du besväras. Vissa livsmedel är mer gasbildande, till exempel lök, kål, 

paprika. Testa att minska mängden eller pröva i annan form, exempelvis genom att riva 

eller tillaga.  

  

Kräkningar och illamående  
Att ändra sina vanor är svårt och tar tid, många har innan operationen ätit snabbt och 

mycket, och det kan gå av vanan att fortsätta att göra det. Kräkningar och illamående 

efter operationen beror oftast på att man tillfälligt glömmer bort att äta lite och sakta.  

Om du däremot kräks regelmässigt kan det vara ett tecken på att du inte har ändrat ditt 

ätbeteende. Se över din matsituation, så att du har lugn och ro när du äter, tar god tid på 

dig och tuggar väl samt håller lagom portionsstorlek.   

Om du inte tycker att någondera passar in på dig, och du har försökt att ändra ditt sätt att 

äta utan att det hjälper, ta då kontakt med kirurgmottagningen.  

  

  

Smakförändringar  
En del patienter upplever smakförändringar efter operationen. Detta är ofta övergående.  

Alkohol  
Överväger du operation och har haft tendens till att dricka för mycket alkohol, var ärlig 

och berätta så vi kan hjälpa till. Att dölja ett missbruk innebär stor risk för ökade 

alkoholproblem efter överviktskirurgi. Alkohol innehåller också mycket energi, och ger 

inte mättnad. Att till speciella tillfällen dricka ett glas vin eller liknande är tillåtet. Du 

måste vara medveten om att man tål mindre mängd alkohol efter operationen – ha det i 

åtanke och var måttlig. Överkonsumtion av alkohol kan vara livsfarligt efter operation då 

bland annat levern är extra känslig när du håller på att gå ner i vikt. Risken för 

alkoholberoende ökar efter GBP. Ha detta i åtanke och drick alkohol sällan och måttligt.  

  

Livsmedel att undvika eller vara försiktig med  
Nedanstående livsmedel kan orsaka obehag, var återhållsam med dem till en början och 

introducera försiktigt. Normalt sett är det okej att prova dessa livsmedel när du har varit 

på återbesök hos doktorn cirka 6 veckor efter operationen. När du provar ett livsmedel 

för första gången ska du ta lite för att se hur du reagerar. Fungerar det bra kan du ta lite 

mer nästa gång. Kolsyrad dryck kan du låta stå och slå av lite innan du provar första 

gången.   

  

 Kolsyrade drycker  

 Trådiga livsmedel, till exempel sparris, broccolistjälk, konserverad svamp  

 Grova eller sega skal och hinnor, till exempel citrusfrukter, tomat, vindruvor, 

majs, ärtor  

 Kokos  
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 Hela nötter och mandlar  

 Degiga livsmedel såsom klibbigt ris, vitt bröd, pannkakor  

 ”Snacks” så som popcorn, chips, ostkrokar  

  

Du kan äta det mesta, så länge det tuggas väl, äts sakta och i lagom mängd. Genom att 

följa kostråden i denna broschyr minskar du risken för näringsbrist.  

Förslag till måltidsordning - flytande kost  
  

En vecka i hemmet  

  

Frukost   

  

1 ½ dl fullkornsvälling, naturell lättfil eller lättyoghurt  

Mellanmål   

  

1-1 ½ dl lättmjölk, naturell lättfil/lättyoghurt, Modifast/Nutrilett 

eller lättsockrad frukt- och bärdryck  

Lunch     

    

1 ½ dl varm soppa  

Mellanmål  

  

Som ovanstående mellanmål.  

Middag    

  

1 ½ dl varm soppa  

Mellanmål   Som ovanstående mellanmål.  

  

Till flytande mat räknas det som kan passera ett tjockt sugrör, konsistensen på maten ska 

dock vara helt slät. Sila soppor, varma koppen m.m.  

  

Den varma soppan kan vara hemlagad eller från burk/påse. Lägg i kött, fisk, fågel, ägg eller 

vegetariskt alternativ, samt använd gärna mjölk istället för vatten för att förbättra 

näringsinnehållet. Mixa soppan slät innan servering.  

  

Till frukost och mellanmål under den flytande kosten kan du använda lättsockrad frukt- 

eller bärdryck, ta då hälften dryck och hälften vatten.   

När du börjar äta vanlig mat kan du äta hela frukter och bär. Om du fortsätter att dricka 

fruktdrycker som törstsläckare riskerar du att få ett för högt energiintag och därmed inte 

gå ner så mycket i vikt. Hel frukt innehåller dessutom fibrer, fler viktiga näringsämnen 

samt ger mer mättnadskänsla.   
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Drick minst 1 liter dryck utöver ovanstående nämnda. Målet är att du ska dricka över 2 

liter per dag. Vatten är bästa drycken. Det släcker törsten utan att ge energi. Övriga 

drycker är kaffe, te, buljong samt energisnåla drycker (0-5 kcal per dl).  

  

En del reagerar på mjölkprodukter, i form av att de blir laktoskänsliga efter operationen. 

Laktosintolerans är inte farligt, men besvär kan yttra sig som gaser, magknip, diarré, 

uppkördhet. Om du känner av besvär, använd gärna laktosfria mjölkprodukter eller 

använd de produkter som naturligt inte innehåller laktos ex. havredryck. Vissa 

laktoskänsliga tål endast en lite mängd laktos medan andra endast får känning vid större 

laktosintag.    
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Förslag till måltidsordning – mat med mjuk konsistens  
  

Successiv övergång, ca två veckor  

  

Frukost  1 ½ dl fullkornsvälling, naturell lättfil eller naturell lättyoghurt   

eller slät gröt med mjölk och fruktpuré  

Mellanmål 1 ½ dl fruktpuré, bär- eller grönsakspuré  

Lunch  ½ dl mixat kött, fisk, fågel, ägg eller vegetariskt 

alternativ  

mager sås  

½ dl 

potatismos  

½ dl grönsakspuré  

Mellanmål 1 ½ dl lättmjölk, lättfil eller lättyoghurt (naturella)  

 Middag  Som lunch  

Kvällsmål Som mellanmål eller frukost  

  

Välj livsmedel som har naturligt mjuk konsistens. Mat som du kan mosa sönder med 

gaffeln på tallriken behöver du inte mixa, till exempel kalvsylta och fiskbullar. Potatis 

räcker att mosa eller pressa. Undvik hela bitar, skaldelar, trådiga och svårsmälta livsmedel 

och mjukt bröd, se sida 25. Knäckebröd kan användas om det tuggas ordentligt, gärna 

med ett bredbart pålägg, till exempel leverpastej.  

  

Du kan äta vanlig mat som du mixar i en matberedare eller med mixerstav till en slät 

konsistens, eller välja mjuka livsmedel. Du kan även använda barnmatspuréer för 6-

månader som har helt slät konsistens. Med sås till kött, kyckling, och fisk blir det lättare 

att äta. Tillaga såsen fettsnålt med buljong, mjölk och redning. Du kan även laga kalla 

såser med exempelvis lätt-crème frâiche, kvarg eller naturell yoghurt som bas. Undvik feta 

gräddprodukter och crème fraiche, använd i så fall de magra alternativen.  

  

Vätskeintaget ska vara 2 liter per dag. Vatten är bästa drycken! Vatten kan även 

smaksättas med exempelvis frukt, bär eller grönsaker. Det släcker törsten utan att ge 

energi. Övriga drycker är kaffe, te, buljong samt energisnåla drycker (0-5 kcal per dl). Tänk 

på att undvika dryck just innan, under och inom 20 minuter efter måltid. Detta för att 

undvika dumping och för att undvika mättnad före maten och/eller att du blir tidigt 

hungrig.   
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Måltidsförslag mat med mjuk konsistens  
  

 Kokt eller lättstekt, passerat/mixat kött (till exempel kalops, dillkött, 

pepparrotskött, stek, kyckling), mager sås, potatismos, kokta, passerade 

grönsaker  

 Pannbiff eller biff à la Lindström, mager sås, potatismos eller kokt, pressad 

potatis, kokt passerad broccoli (ej stjälken)  

 Lättstekta köttbullar, potatismos, passerad lingonsylt, kokt passerad blomkål (ej 

stjälken)  

 Köttfärssås, potatismos/pressad potatis, skalad passerad tomat  

 Kalvsylta, potatismos, inlagda passerade rödbetor  

 Köttkorv, rotmos, kokt passerad broccoli (ej stjälken)  Ugnsgratinerad mager 

falukorv, potatismos, tomatsås  

 Korvstroganoff, pressad potatis, kokta passerade sommargrönsaker (från påse, 

frysta)  

 Lättstekt blodpudding, passerad lingonsylt, kokta passerade morötter  

 Fiskgratäng med potatismos, kokta passerade morötter  Kokt fisk, pressad 

potatis, stuvad spenat.  

 Fiskpudding/fiskpaté/fisksufflé, kokt mosad potatis, kall sås, kokt passerad 

broccoli (ej stjälken)  

 Fiskbullar med sås, kokt pressad potatis, kokta passerade morötter  

 Kokt lax, pressad potatis, stuvad spenat  

 Inlagd sill (tuggas väl), pressad potatis, kokt passerad morot, gräddfil  

 Kycklingkorv eller mixat kycklingbröst med mager sås, potatismos, kokt passerad 

morot  

 Skaldjurspaté, kall sås av till exempel naturell kvarg/mager crème fraiche, stuvad 

spenat  

 Äggröra, pressad potatis, skalad passerad tomat  

 Finmalen köttfärssås, finriven lök, skalad passerad tomat, pressad potatis, kokta 

broccolibuketter  

  

Förslag till måltidsordning – vanlig mat (för livsmedelsval se nästa sida).  

  

Frukost  1 dl naturell lättfil, naturell lättyoghurt, lättmjölk eller fullkornsvälling  

+ ½ fiberrik smörgås, hård eller mjuk med lättmargarin 

och magert pålägg   

   eller  

1 dl havregrynsgröt, ½ dl lättmjölk  

Mellanmål ½ frukt  

Lunch ½ dl kött, fisk, fågel, ägg eller vegetariskt alternativ med mager   
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sås   

1 liten kokt potatis, ½ dl kokt fullkornsris, ½ dl kokt fullkornspasta eller 

1 bit knäckebröd  

½ dl grönsaker, kokta eller färska  

Mellanmål ½ knäckebrödssmörgås med lättmargarin och magert pålägg  

 Middag  Som lunch  

Kvällsmål Som mellanmål eller frukost  

  

Då du börjar äta vanlig mat är det viktigt att tugga maten väl. Skär maten i små bitar, lägg 

ned kniv och gaffel mellan varje tugga och vänta med att ta mer mat på skeden/gaffeln 

innan du svalt ner maten. Tugga maten så att det innan du sväljer känns som samma 

konsistens som när du åt mat med mjuk konsistens.  

  

Använd gärna kokböcker för att få inspiration, liksom Internet där kan du finna många bra 

recept, se till exempel nedanstående hemsidor:  

  

www.tasteline.se  

  

www.arla.se  

  

www.recept.nu  

www.alltommat.se  

  

www.svenskfisk.se  

  

www.coop.se  

www.ica.se  

  

www.svensktkött.se  www.svt.se/mat  

  

 www.livsmedelsverket.se    

  

För den ambitiösa kan man på sidan www.kostdata.se ladda ner en förenklad version av 

ett näringsberäkningsprogram.  

Livsmedelsval  
Välj utifrån dessa livsmedelsgrupper varje dag:  

  

Bröd  grovt, hårt bröd, eller fiberrikt bröd med hela korn  

Gröt/flingor  osockrade flingor eller müsli; gröt kokt på havregryn eller rågflingor  

Potatis  kokt eller bakad potatis  

Pasta  fullkornspasta  

Rotfrukter  kokta, wokade, ugnsbakade eller råa rotfrukter  
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Grönsaker  kokta, wokade, ugnsbakade eller råa grönsaker. Ät grönsaker varje 

dag.  

Frukt och bär  Ät frukt varje dag, skala om de är hårda i skalet  

Ost  mager, nyckelhålsmärkt ost. Keso, kvarg och mager mjukost är 

alternativ till hårdost  

Mjölk/fil/yoghurt magra, naturella nyckelhålsmärkta produkter,  

 tillsätt ej socker eller söt sylt. ½ liter är lagom mängd per dag  

Kött/chark  magert kött. Välj magra pålägg som till exempel skinka, rökt kött, 

rostbiff. Använd mager färs och nyckelhålsmärkta charkprodukter  

Fisk  alla sorters fisk  

Matfett  nyckelhålsmärkt margarin på brödet. Använd flytande margarin eller 

olja i matlagning, ca 1 tsk per portion  

Dryck  drick minst 1 ½ liter per dygn. Använd vatten som törstsläckare i första 

hand. Även buljong, te, kaffe och lightdrycker (1-5 kcal/100 g) kan 

användas. Undvik kaloririka drycker såsom läsk och juice.  

 Sällanmat  mycket små mängder godis, choklad, glass  

etcetera tolereras av de flesta utan besvär av dumping. 

Dessa livsmedel ger dock mycket energi och lite näring och 

bör därför användas mycket sparsamt.  

    

Det är viktigt att få i sig tillräckligt med proteiner från fågel, fisk, gris/nötkött, baljväxter, 

quorn, tofu, sojaprodukter och magra mejeriprodukter.  

  

18. FYSISK AKTIVITET  
  

Även om matintaget är det viktigaste för att gå ned i vikt är fysisk aktivitet också mycket 

viktig. Fysisk aktivitet behövs även för det allmänna välbefinnandet. Varje dag tidigare har 

du burit på många extra kilon, som givit en viss träning varje gång du rört dig. För att få 

samma stimulans för hjärta och lungor, och för att behålla så mycket muskler som möjligt 

måste du nu röra dig mer.  

Ta vändpunkten med operation också som starten på ett mer aktivt liv.   

  

1. Börja försiktigt och öka successivt.  
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2. Låt inte andra springa ärenden åt dig. Gör alla dina småärenden själv.  

  

3. Glöm inte vardagsmotionen. Ta trapporna, gå, cykla.  

  

4. Måttlig motion ökar inte aptiten utan snarast tvärtom.  

  

5. Måttlig motion ökar ditt psykiska välbefinnande och gör dig mindre trött.  

  

6. Motionen motverkar lågt blodtryck och den allmänna svaghet som förekommer i 

samband med det sänkta blodsockret efter operation.  

  

7. Genom att motionera motverkar du aktivt att tappa muskelmassa och du förlorar 

överflödigt fett. Dessutom håller du ämnesomsättningen uppe.  

  

8. En halv till en timmes promenad om dagen i rask takt är ett önskvärt mål under det 

första året efter operationen.  

  

Direkt när du kommer hem kan du börja träna. Promenader med eller utan stavar och 

cykling är bra träning under de första 14 dagarna. Därefter kan du börja träna lite mer 

intensivt. Undvik i början träningsformer som belastar lederna mycket exempelvis jogging 

och träning med mycket hopp. Ta vara på de tips du får via sjukgymnastens 

informationsblad inför hemgång.  

  

19. GRAVIDITET  
  

Det första året efter operationen är det "förbjudet" att bli gravid. Dels finns det risk för 

undernäring till fostret, dels blir resultatet av operationen ofta klart sämre. Du bör därför 

se till att du har säkert peventivmedel första året, vi litar inte på P-piller efter 

omkopplingen av tarmen. I stället kan man använda P-stav, P-spruta, spiral eller kondom. 

Om du ändå blir gravid första året så kontakta oss för rådgivning. Efter första året finns 

inget som talar mot graviditet om du vill ha barn. Informera din barnmorska om att du är 

överviktsopererad.   

  

  

20. MEDICINER  
  

Tabletter i storlek upp till en Läkerol kan intagas utan att delas. Många tabletter kan delas 

eller krossas. Om du är osäker, fråga din läkare eller på apoteket.   

  

Detta häfte kan du medföra vid läkarbesök på andra ställen, eftersom alla inom 

sjukvården inte är medvetna om vad en överviktsoperation innebär.  Förändringar i 

blodtrycks- diabetes-, astmamediciner eller annan behandling behöver ofta göras allt 

eftersom du går ned i vikt.  
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Har du någon av de nämnda sjukdomarna behövs kontroller på din vårdcentral efter 

operationen. Ta upp också denna fråga vid utskrivning och återbesök.  

  

  

21. UPPFÖLJNING  
  

Vi har rutinen att ha återbesök till läkare och dietist efter ca 6 veckor , besök hos dietist 

och kontroll av prover efter 6 månader och besök hos sjuksköterska efter 1 och 2 år. 

Därutöver gör vi självklart extra undersökningar vid behov. Det är inte ovanligt och 

ingenting att oroa sig över att till och från stå stilla i sin viktnedgång, de flesta går ner 

stegvis. Det viktiga är att äta regelbundet, göra bra livsmedelsval samt att röra på sig för 

ett gott resultat.   

  

I Sverige registreras alla överviktsopererade i ett nationellt register (SOReg), detta 

fungerar som ett underlag för förbättringar och kvalitetskontroll.  

  

 
  

  

Kvalitetsregister inom obesitaskirurgin  
  
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporterar kirurgiska kliniker på 

uppdrag av Socialstyrelsen uppgifter om sina patienter till nationella 

kvalitetsregister.  Du kan själv gå in på nätet och titta på resultat från detta och 

andra svenska kvalitetsregister på: http://www.ucr.uu.se/sv/  

  

Syftet med registren är att:   

• Utveckla och övervaka den kirurgiska kvaliteten i omhändertagandet   

• Utveckla och övervaka effekterna på grundsjukdomen  

• Minska komplikationerna och ev. negativa effekter av behandling,   

• Öka kunskapen om sjukdom och behandling  

  

För fetmakirurgi heter registret SOReg (http://www.ucr.uu.se/soreg/) och Region Skåne 

deltar tillsammans med alla andra kliniker som utför fetmakirurgi i detta register. Formellt 

”ägs” registret (central personuppgiftsansvarig myndighet) av Örebro Läns landsting, som 

ansvarar för hela Sverige. Det är frivilligt att vara med i ett kvalitetsregister. Om Du inte 

själv aktivt kräver något annat kommer kliniken att registrera medicinska data om dig i 

anslutning till operationen och vid uppföljningstillfällen efter operationen.   

  

Så hanteras dina uppgifter: Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från 

dig själv. För att kunna hålla ordning används personnummer i registret. Informationen i 

registret används för att sammanställa statistik i tabeller och figurer. Ingen enskild person 
kan identifieras. De data som inrapporteras är journaluppgifter såsom längd, vikt, 

blodvärden, förekomst av fetmarelaterad sjukdom, samt svaren på de enkäter du fyller i 

om livskvalitet. Vid operation registrerar vi teknik, vårdtid och ev. komplikationer. Dina 
uppgifter i kvalitetsregistret får endast användas för att utveckla och säkra fetmakirurgins 
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kvalitet samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Om en uppgift får lämnas ut från 

registret kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för 

forskningsstudier behövs ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).  

  

Sekretess: Dina uppgifter omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och 

sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om 
det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men eller skada om 

uppgiften lämnas ut.  

Säkerhet: Dina uppgifter i registret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på 

säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha 

tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina 
uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara 

får ske på ett säkert sätt.  

Åtkomst: Den vårdgivare som rapporterar till registret har direktåtkomst endast till de 

uppgifter som de lämnar. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. 

De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.  

Om du inte accepterar att vi anmäler dig till registret ska du meddela oss. En sådan 

anmälan ska vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad till:  

Kirurgmottagningen  

Att: SOReg  

Lasarettet i Landskrona  

Box 514  

261 24 Landskrona  

Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur registret. Du har 

också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter (s.k. 

loggar) och Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få veta vilka uppgifter som finns 

i registret om dig (registerutdrag). Ansökningar om ovanstående ska vara skriftliga, 
undertecknade av dig samt inskickad till registrets ansvarige registerhållare:  

Överläkare Ingmar Näslund,  

SOReg, Kirurgiska kliniken,  

Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro.  

  

 
  

När du inte kontrolleras hos oss ska du årligen kontrolleras på din vårdcentral med 

blodprover, viktkontroll och allmän uppföljning relaterat till din överviktsoperation.  

  

     

21. TILL SIST  
  

• Kirurgi mot fetma är sista utposten. Har du inte tömt ut andra alternativ – gör det.  

• Operationen är definitiv, det går inte att ångra sig.  

• Läs på. Prata med andra opererade.  
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• Resultatet beror på dig – både hur du mår, hur mycket du går ner och hur väl 

vikten håller sig.  

• Operation är hjälp till självhjälp och ger ingen garanti mot framtida viktuppgång. 

Under första året måste du anpassa dig till ditt nya liv. Återgår du till dåliga vanor 

så återkommer övervikten. Det finns ingen ytterligare kirurgi att erbjuda.  

  

  

  

  

  

  

  

Överväg noga ditt val  

Resultatet beror på dig Lycka till!  

För Dig som vill veta mera:  

  

Böcker:  

  

Andrew Weil: Ät rätt Ät gott Må bra  

Stephan Rössner: Konsten att må bra  

Stephan Rössner: God mat för klokt folk  

Andersen, Rissanen, Rössner: Fetma, en nordisk lärobok (avsedd för läkarstuderande, 

dietister). Något svår i språket, kan användas av den ambitiöse.  

  

  

Internetlänkar:   

  

Skane.se/landskrona: under ”verksamheter” och ”mottagningar” hittas 

obesitasverksamhetens hemsida.  

viktop.se: sida gjord av och för överviktsopererade. Ta intryck från många olika och lita 

inte på enstaka inlägg. www.slv.se: Livsmedelsverket är den centrala myndigheten för 

frågor som gäller livsmedel. Här kan du bland annat söka näringsinnehåll i livsmedel och 

testa dina matvanor. www.viktopererad.se: Kommersiell sida som erbjuder stöd inför 

och efter operationen.  

  

  

Länkar till kirurgi:  

  

www.remittent.se/sv/Videoarkiv/Obesitas/  
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Kontakt med mottagningen för överviktskirurgi:  

  

 Kirurgmottagningen    QR-kod  

Box 514   

261 24 LANDSKRONA  

Tel. 0418-45 41 60  

  

 


