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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Fetma och övervikt är ett tillstånd som ständigt ökar och utgör en risk för 

följdsjukdomar. I Sverige har antalet personer med fetma och övervikt tredubblats de senaste 

40 åren. Att genomgå en gastric bypass operation ses som sista utvägen till ett liv som inte 

begränsas av fetma. Syfte: Att beskriva hur personer som genomgått gastric bypass upplever 

hälsa efter operationen. Metod: En kvalitativ ansats användes där det gjordes en analys av 

narrativer i form av bloggar. Tio bloggar granskades och analyserades. Resultat: 

Viktnedgången som sker till följd av gastric bypass operationen blev inte som alla hade tänkt 

sig. De fysiska förändringarna som uppstod var möjligheten till ett rörligare och aktivare liv 

men medförde även nya kroppskomplex. Självbilden är svår att förändra och psykiska besvär 

kvarstår. Självkänslan och självförtroendet som förväntades bli bättre blev snarare sämre och 

hade en inverkan på relationen med vänner och familj. Konklusion: Psykisk och social 

problematik erfars efter operationen vilket begränsar upplevelsen av fullständig hälsa. Då 

uppföljning inte är tillräckligt omfattande brister stödet från sjukvården. Genom 

sjuksköterskans förståelse för upplevda erfarenheter kan bemötandet av dessa personer 

anpassas och förbättras.    
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___________________________________________________________________________ 

Background: Obesity and overweight increase the risk for secondary diseases and the 

conditions are becoming increasingly common. In Sweden the amount of people with obesity 

and overweight has tripled over the past 40 years. To undergo gastric bypass surgery is a last 

resort in an attempt to have a life that isn´t limited by obesity. Objective: The aim of this 

study was to describe how people who had undergone a gastric bypass experience their 

health after surgery. Method: A qualitative method was used and narratives in form of blogs 

were studied. Ten blogs were studied and analysed. Results: The weight loss that came after 

gastric bypass surgery did not turn out as expected. The physical changes that occurred led 

to a possibility to involve movement and activity in to their life, but it also brought new body 

issues. Self-image is hard to change and existing psychological issues remained. Self-esteem 

and self-confidence were expected to improve but worsened instead and had an effect on 

relationships with friends and family. Conclusion: Psychological and social issues are 

factors that limit the sense of complete health after surgery. When the follow-up isn´t 

enough, the support from health care fails. By increasing nurses understanding of lived 

experiences of gastric bypass surgery the meeting can be adopted and improved.  
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INLEDNING 

Fetma och övervikt är ett växande problem i hela världen. I Sverige har antalet personer med 

fetma och övervikt ökat massivt de senaste 40 åren. Att ha fetma innebär stora hälsorisker 

då sannolikheten att drabbas av allvarliga följdsjukdomar är stor. I samband med det växande 

problemet ses en ökning av genomförda gastric bypass operationer som följd. Detta kräver 

att sjuksköterskor som möter dessa personer i vården har förståelse för hur hälsan upplevs 

efter en gastric bypass operation. En inblick i upplevelsen av dessa personers hälsa ger 

sjuksköterskan en möjlighet till att fullborda god och personcentrerad vård.  

BAKGRUND 

Fetma och övervikt 

Fetma och övervikt har enligt World Health Organization (WHO) (2018) ökat radikalt 

världen över. Övervikt och fetma definieras som onormal eller för stor ansamling av 

fettmassa som kan ha negativ inverkan på hälsan. För att klassificera övervikt och fetma hos 

vuxna personer (över 18 år) används body mass index (BMI), vilket är ett mått där kroppens 

vikt i kilo divideras med kroppslängd i meter². Vuxna som definieras överviktiga har ett BMI 

på 25 eller mer, överskrider BMI 30 klassificeras detta som fetma. År 2016 beräknades 1.9 

miljarder vuxna människor vara överviktiga varav 650 miljoner av dessa hade fetma. Fetma 

och övervikt orsakas i grunden av en obalans i energiintaget då intaget av kalorier överstiger 

de kalorier som förbrukas. Intag av livsmedel som innehåller mycket energi i form av 

kalorier i relation till minskad fysisk aktivitet orsakar en viktökning (WHO, 2018).  

Även i Sverige kan Folkhälsomyndigheten (2018) de senaste tio åren se en ökning av 

personer med övervikt och fetma i åldrarna 16 - 84 år. Sedan 1980-talet har antalet personer 

med fetma i Sverige tredubblats. År 2016 uppgavs det att 36 % av den svenska befolkningen 

var överviktiga och att 15 % hade fetma vilket resulterar i att mer än 50% av befolkningen 

uppskattas ha övervikt eller fetma. I Sverige är det större andel kvinnor som är överviktiga 

men andelen som har fetma är lika bland män och kvinnor. En annan skillnad är att fetma är 

vanligare bland den äldre befolkningen än den yngre. Att ha ett för högt BMI utgör 

riskfaktorer för att drabbas av olika sjukdomar som till exempel diabetes typ 2, högt 

blodtryck och hjärt-och kärlsjukdomar som är en av de vanligaste orsakerna till att dö i förtid 

i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Fetmakirurgi 

Personer med fetma ser fetmakirurgi som en sista utväg när upprepade försök till 

viktnedgång misslyckats. En kombination av individuella problem och att ha provat flertalet 

olika dieter utan önskat resultat ligger till grund för att en fetmakirurgi ses som en möjlighet 
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till ett meningsfullt liv där vikten inte hindrar vardagen (Wysoker, 2005). Gastric bypass är 

den vanligaste operationen av sitt slag men i dagsläget finns det andra alternativa 

fetmakirurgier. De tre vanligaste fetmakirurgierna som genomförs är gastric bypass, gastric 

sleeve och gastric banding (Altieri, Wright, Peredo & Pryor, 2017). En gastric sleeve 

operation utförs genom att större delen av magsäcken tas bort så att återstående del av 

magsäcken bildar en lång, smal och rörliknande ficka (Franco, Ruiz, Palermo & Gagner, 

2011). Gastric bandning utförs genom att fästa ett band som dras ihop runt magsäckens övre 

del så att en liten magsäck bildas (Järnhult & Offenbartl, 2013). Gastric banding används 

allt mindre då det har visat sig att mer än hälften av de genomförda operationerna behöver 

göras om på grund av komplikationer (Altieri et al., 2017). Statistiskt sett har antalet 

fetmakirurgier som utförts i Sverige ökat sedan 1990-talet och gastric bypass dominerar 

fortfarande som det mest populära kirurgiska ingreppet av detta slag och har genomförts ca. 

45 000 gånger mellan år 2007 och 2017 (Socialstyrelsen, 2017).    

Gastric bypass 

Det finns kriterier som ska uppfyllas för att genomgå en gastric bypass operation. Dessa 

kriterier kan variera mellan olika landsting men vanligtvis ska BMI överstiga 35 under minst 

fem års tid. Det ska även ha funnits seriösa försök till viktnedgång, stabil psykosocial 

situation, förståelse för ingreppets konsekvenser och det ska inte innebära en allt för stor risk 

för patienten att opereras (Wirén, 2017). Vid utförandet av en gastric bypass operation delas 

magsäcken av nära övre magmunnen för att skapa en ny mindre magsäck som kopplas 

samman med tunntarmens mittersta del. Detta innebär att större delen av magsäcken, första 

och en del av tunntarmens mittersta del kopplas bort helt. De bortkopplade delarna som leder 

vidare galla och bukspott kopplas på den del av tunntarmen som fästs med den nya mindre 

magsäcken. Majoriteten av gastric bypass operationerna genomförs med titthålsteknik som 

medför mindre sårkomplikationer än en öppen operation (Järhult & Offenbartl, 2013; Franco 

et al., 2011).  

Komplikationer  

Altieri et al. (2017) och Forsberg (2012) påvisar att vid gastric bypass operationer kan 

komplikationer uppstå som att maginnehåll läcker ut genom stygnen som skapat den nya 

magsäcken, detta visar sig oftast inom tio dagar efter operationen. De symtom som kan 

uppkomma i samband med att maginnehåll läcker ut i buken är feber, hjärtklappning, 

illamående, kräkningar och buksmärta. Omfördelningen av tunntarmen och magsäcken vid 

en gastric bypass skapar möjliga utrymmen för tarmen att vrida sig och det kan uppkomma 

inre bråck som täpper igen tarmen. Vid detta tillstånd drabbas patienterna ofta av symtom 

som buksmärta, illamående och kräkningar. En annan komplikation som kan förekomma är 

magsår, det visar sig genom buksmärtor, uppstötningar och halsbränna (Altieri et al., 2017; 

Forsberg, 2012).  

Sex till tolv månader efter operationen har en drastisk viktnedgång skett (Lynch, 2016) och 

det är vanligt att känna sig frusen till följd av förlorat underhudsfett. Det är även vanligt att 

uppleva trötthet och drabbas av håravfall (Forsberg, 2012). Økland-Lier, Aastrom och 
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Rørtveit (2015) menar att vissa personer som genomgått en gastric bypass får sämre 

självförtroende och svårt att acceptera sin nya kroppsbild. Besvär med överskottshud skapar 

kroppskomplex vilket kan resultera i begränsat socialt umgänge och inge en känsla av att 

vara oattraktiv. Vidare kan det vara svårt att känna sig riktigt nöjd då det finns en strävan 

efter att gå ner ännu mer i vikt. Det finns även en stor rädsla för att återigen gå upp i vikt 

vilket kan orsaka oro och ångest (Økland-Lier et al., 2015). Trots vetskapen om de 

komplikationer en gastric bypass operation kan medföra menar Wysoker (2005) att de flesta 

personer anser att operationen var värd risken för ett hälsosammare liv.  

Nya matrutiner 

Efter operationen menar Lynch (2016) att det krävs nya matrutiner då magsäcken är 

nyopererad och har gjorts mindre. Till en början är det endast klara drycker som får drickas 

men övergår sedan till mer trögflytande vätska. Vätskan byts sedan mot små portioner av 

mixad mat innan fast mjukare föda får börja intas. Någon månad efter operationen kan vanlig 

mat i små portioner börja intas flera gånger om dagen men det är av vikt att tugga maten väl 

och äta långsamt för att slippa magsmärtor. Magsmärtor kan även uppkomma i samband 

med mat som innehåller mycket socker eller fett och bör därför undvikas. Det är vanligt att 

gastric bypass opererade personer faller tillbaka i samma matvanor som de hade innan 

operationen då det ofta finns ett känslomässigt band till maten. En tid efter operationen 

kommer hungerkänslorna tillbaka och det blir svårt att känna sig mätt vilket orsakar obalans 

i de nya hälsosamma matrutinerna (Lynch, 2016). 

Hälsa 

Enligt Eriksson (1989) kan hälsa ses som något naturligt som ursprungligen finns hos 

människan. När en människa upplever hälsa betyder detta att människan känner sig som en 

helhet involverande kropp, själ och ande. När människan upplever sig själv som hel finns en 

känsla av respekt för sig själv som unik människa och för sitt egna liv. Hälsa är inget som är 

absolut då det inte finns några definitiva gränser för vad som är friskt eller sjukt. Dessutom 

är hälsa olika för alla individer då meningen med livet skiljer sig åt mellan varje människa 

(Eriksson, 1989). Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa handlar om att skapa en 

känsla av inre balans och en positiv relation till sina medmänniskor och till övriga livet. 

Hälsa innebär ett tillstånd där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande upplevs komplett. 

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv sägs hälsa infinna sig när kroppens biologiska system 

är optimalt fungerande (Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna uppleva fullständig hälsa 

och kunna få ut det väsentliga av livet måste människan lära sig att hantera och förenas med 

lidandet (Arman, 2015).  

Lidande 

Arman (2015) beskriver att längtan efter att känna mening och sammanhang ligger till grund 

för upplevelsen av hälsa och lidande. Då en person saknar sammanhang kan denne inte 

uppleva hälsa eller välbefinnande vilket orsakar ett lidande då det meningsfulla i livet inte 
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kan genomföras (Arman 2015). Lidande är unikt och formas av varje enskild individ och 

grundar sig i fysiska, emotionella eller existentiella upplevelser som är subjektiva och 

innefattar känslor av oro, ångest eller smärta (Arman, 2017).  Lidande är en del av människan 

som behöver upplevas då livets helhet och realitet förnekas när lidande utesluts (Arman, 

2015). Vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande är enligt Eriksson (1994) olika former 

av lidande. Vårdlidande är relaterat till vårdsituationer som grundar sig i att vården inte är 

tillräcklig. Kontakt med vården skapar oro, ledsamhet eller ilska till följd av att tidigare blivit 

kränkt eller ouppmärksammad. Sjukdomslidande innebär att människan lider till följd av en 

sjukdom, ohälsa eller behandling. Det kan visa sig genom att sjukdomen för med sig 

konsekvenser som smärta eller fysiska begränsningar som hindrar vardagen. Livslidande 

handlar istället om ett lidande som är kopplat till att livet förändrats. Detta lidande är 

sammankopplat med självuppfattning, existens och värdighet vilket bland annat kan 

begränsa sociala interaktioner med andra människor (Eriksson, 1994). En människa som 

upplever lidande behöver lära sig att leva med fenomenet genom att göra det uthärdligt och 

på så sätt se det som något konstruktivt som hjälper människan framåt genom livet (Arman, 

2015).   

Hur fetma påverkar upplevelsen av hälsa och lidande 

De flesta personer som har fetma upplever sig ha negativa upplevelser av både sin fysiska 

och psykiska hälsa i större utsträckning än personer som är normalviktiga vilket indikerar på 

att både sjukdomslidande och livslidande upplevs (Larson, Karlsson & Sullivan, 2002). 

Forsberg, Engström och Söderberg (2013) påvisar att personer med fetma önskar sig ett 

hälsosammare liv där kroppsstorleken inte utgör ett hinder i det dagliga livet. Enligt Sendi, 

Brunotte, Potoczna, Branson och Horber (2005) finns det flera sjukdomar och problem som 

kommer sekundärt till fetma så som ryggsmärta, blodfettsrubbningar och försämrat venöst 

återflöde. Personer med fetma upplever sig ha problem med att röra sig och ta hand om sig 

själva då det tillkommer smärtor och obehag vid situationer som kräver fysisk ansträngning 

(Sendi et al., 2005). Forsberg et al. (2013) beskriver också att fetma orsakar svårigheter vid 

andningsarbetet och även störd nattsömn. Ibland upplevs skuldkänslor och skam hos 

överviktiga personer då stora mängder mat intagits. Det finns rädsla om att andra människor 

ska tycka att de är lata, dumma och saknar självdisciplin. Personer som har fetma känner sig 

ofta mindre värda och uttittade på grund av sin vikt (Forsberg et al., 2013). Enligt Salerno et 

al. (2015) orsakar ett högt BMI ett sämre självförtroende och en negativ syn på sitt utseende. 

Kvinnor som har fetma upplever i högre utsträckning missnöje med sin kropp, mer ångest 

och depression samt visar större tendenser till att hetsäta (Salerno et al., 2015). Män är 

däremot mer oroliga över sin hälsa och sitt medicinska tillstånd men både kvinnor och män 

upplever fysiska begränsningar (Libeton, Dixon, Laurie & O’Brien, 2004). Personer med 

fetma upplever enligt Forsberg et al. (2013) skam i samband med besök på vårdinrättningar 

då det flertalet gånger inte funnits tillgång till rätt storlek på medicinsk utrustning. Föräldrar 

med fetma har fått insikt i att något radikalt som en operation krävs för att gå ner i vikt då 

uppenbarelser om att barnen skäms för deras utseende uppdagats (Forsberg et al., 2013).  
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Sjuksköterskans roll och profession 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver att sjuksköterskans specifika kompetens är 

omvårdnad, vilket kräver kunskap inom vårdvetenskap och det patientnära arbetet. 

Sjuksköterskan ska erbjuda människor möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin 

hälsa. De ska även hantera hälsoproblem eller sjukdom och åstadkomma välbefinnande samt 

livskvalitet i möjligaste mån. Sjuksköterskan ska också ha kunskap gällande medicinsk- och 

beteendevetenskap för att kunna utföra ett säkert patientnära arbete. Sjuksköterskan ansvarar 

för att kontinuerligt förnya sin yrkeskompetens efter aktuell forskning och bör ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Omvårdnadsarbetet ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt och 

kräver att människans rättigheter, värderingar, tro, integritet och självbestämmande 

respekteras. Kompetensen som en sjuksköterska besitter involverar en helhetssyn av 

patienten som innefattar att kunna stötta vid befintlig problematik kring till exempel 

nutrition, kost, fysisk aktivitet samt smärta (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att förhindra att personer drabbas av fetma och att stötta 

de som redan har fetma till en förbättrad livsstil och hälsa (Hansson, Rasmussen & Ahlstrom, 

2011). Som sjuksköterska krävs ett personcentrerat arbetssätt för att skapa förståelse för 

varje enskild individs värderingar och vad som anses viktigt i livet och få insikt i vad hälsa 

innebär för varje patient (McCance & McCormack, 2013). Vidare har sjuksköterskan ett 

ansvarsområde där hon ska främja och återställa patientens hälsa utifrån dennes 

förutsättningar eller behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Efter genomförd gastric 

bypass operation behöver sjuksköterskan finnas som stöd på vägen mot en hälsosam vikt. 

Sjuksköterskan ska kunna stötta patienten som genomgått en gastric bypass i att upprätthålla 

sin nya livsstil för att bibehålla den hälsosamma vikten som uppnåtts efter operationen (Neil 

& Roberson, 2015). Detta kan ske genom motiverande samtal där sjuksköterskan kan 

försöka uppmuntra till vardaglig fysisk aktivitet som att gå eller cykla till jobbet samt att 

råda patienten till att minska sitt kaloriintag. Dock spelar patientens egen motivation 

angående viktnedgång en avgörande roll. Tillsammans med patienten sätter sjuksköterskan 

upp individuella mål angående viktnedgången som kan skapa motivation till en förbättrad 

hälsa (Hansson et al., 2011). Genom att sjuksköterskan tillsammans med patienten strävar 

efter att uppnå hälsa och lindra lidande beaktas Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

som säger att ohälsa ska förebyggas samt att målet för hälso- och sjukvården är att en god 

hälsa ska uppnås.   

PROBLEMFORMULERING 

Fetma och övervikt är ett ökande hälsoproblem i Sverige. Personer som har fetma påvisar 

problematik med att klara av vardagliga aktiviteter då smärta och kroppsstorlek är ett hinder. 

Dåligt självförtroende, ångest och depression förekommer till följd av missnöjet över 

kroppen. Att känna sig mindre värd och ständigt uttittad är en del av vardagen för personer 

med fetma eller övervikt vilket skapar ett lidande. De senaste åren har antalet genomförda 

fetmakirurgier ökat i Sverige då fetma och övervikt är ett växande problem och gastric 

bypass är den operation som genomförs majoriteten av gångerna. I samband med att antalet 

genomförda gastric bypass operationer ökar finns anledning att undersöka hur dessa personer 
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upplever sin hälsa efter ingreppet. Det kan i efterförloppet uppkomma problem och därför 

är kunskap inom området viktigt för sjuksköterskor, där förståelse för gastric bypass 

opererade personers upplevelser ger möjlighet att kunna lindra lidande och främja hälsa. 

SYFTE 

Att beskriva hur personer som genomgått gastric bypass upplever hälsa efter operationen. 
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METOD 

Valet av metod för att besvara syftet är en kvalitativ ansats där en analys av narrativer i form 

av bloggar som publicerats på internet genomförts. En kvalitativ ansats används enligt 

Segesten (2017) för att bilda en uppfattning och kunna förstå enskilda individers 

uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen eller livssituation. Att analysera narrativer 

innebär enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) att berättelser i form av bloggar, intervjuer eller 

självbiografier granskas genom kvalitativ analys. Detta för att skapa en förståelse om hur 

den enskilda människan upplever olika aspekter av sin livsvärld så som hälsa eller ohälsa 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017).   

Urval 

Inklusionskriterier för studien var bloggar skrivna av män och kvinnor som genomgått en 

gastric bypass operation till följd av fetma eller övervikt. Bloggen skulle vara tillgänglig för 

allmänheten för att innehållet skulle kunna användas i studien. Bloggen skulle innehålla 

beskrivningar av hur personer upplever sin hälsa för att besvara syftet och vara relevant för 

resultatet. Personen ska ha opererats efter att den fyllt 18 år då personen är myndig och har 

fullt självbestämmande kring beslutet om operationen. Operationen ska ha utförts i Sverige 

på ett svenskt sjukhus då förutsättningarna ska vara relativt lika. Bloggen ska vara skriven 

på svenska för att minska risken för feltolkningar vid granskning av texterna. Blogginlägg 

som var författade inom ett halvår efter genomförd operation exkluderas då syftet ej var att 

undersöka upplevelser av det tidiga postoperativa skedet. Ett halvår efter operationsdagen är 

det troligt att en ny vardag har infunnit sig och hälsoförändringar har hunnit ske till följd av 

viktnedgång. Bloggar som var sponsrade exkluderades då detta kan ha inflytande på hur 

innehållet formuleras och publiceras. Bloggförfattare som skriver under alias exkluderas 

också då ålder och kön inte kan säkerställas.      

Datainsamling 

Databasen Google användes för att hitta bloggar som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Google är en sökmotor som ger en stor bredd på sökningen då inga avgränsningar användes, 

vilket gav möjlighet att hitta många bloggar som var aktuella för datainsamlingen. Några 

sökordskombinationer som användes var Gastric bypass blogg och Hälsa efter gastric 

bypass blogg. Sökningarna genererade många träffar vilket begränsades till att granska de 

åtta första sidorna med rubriker då träffarna efter dessa sidor ej var relevanta och Google 

ändrade automatiskt sökningen. De sökträffar som var bloggar och potentiellt användbara 

granskades vidare för att sedan välja ut de bloggar som motsvarade inklusionskriterierna 

(bilaga 1).  
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Analys 

För att analysera insamlad data användes Dahlborg-Lyckhages (2017) metod för att 

analysera narrativer. Till en början lästes befintligt innehåll från samtliga bloggar som ligger 

till grund för resultatet med öppenhet och följsamhet för att få en helhetsbild av materialet 

(bilaga 2). Återigen lästes materialet igenom för att identifiera olika innebörder i sitt 

sammanhang. Nästa steg i analysen blev att plocka ut de meningsbärande delar som var 

användbara för resultatet vilket gör att delarna frångår sitt sammanhang i bloggarna. Dessa 

meningsbärande delar kopierades in i ett Microsoft Word dokument som blev grunden för 

resterande analysprocessen. Dokumentet skrevs ut på en skrivare för att få de 

meningsbärande delarna i pappersformat för att enkelt kunna bläddra och identifiera likheter 

och skillnader. För att tydlig kunna urskilja sambanden i dokumentet markerades likheterna 

med olika färgade överstrykningspennor för att kunna finna kategorier. När kategorier 

identifierats skrevs dessa in som rubriker i ett nytt Microsoft Word dokument för att sedan 

kopiera in de sammanhörande delarna under korrekt rubrik. Detta nya dokument skrevs ut 

till pappersformat för att förenkla sista fasen i analysarbetet. Där likheter och skillnader som 

identifierades omformulerades och skrevs ihop rubrik för rubrik i ett Microsoft Word 

dokument och vävdes på så sätt samman till en ny helhet. Denna nya helhet ligger till grund 

för resultatet. Genom analysprocessen har den insamlade datan granskats genom ett manifest 

förhållningssätt vilket beskrivs enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) som ett sätt att fokusera på 

det uppenbara i texten utan en djupare tolkning. Vidare förklaras att en tolkning av texten 

alltid görs men på olika nivå (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska huvudkrav som ska uppfyllas 

för att skydda de individer som medverkar i forskningen: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att alla som är delaktiga 

i forskningen ska informeras om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar om att alla 

som deltar i forskningen ska själva bestämma över sitt medverkande (Vetenskapsrådet, 

2002). Informations- och samtyckeskravet beaktades då bloggförfattarna frivilligt publicerat 

sina texter för allmänheten att ta del av. Enligt Ali och Skärsäter (2017) är bloggförfattarna 

medvetna om detta och därför kan bloggarnas innehåll användas utan ett bekräftat samtycke 

och de behöver inte informeras om forskningens syfte. Konfidentialitetskravet har enligt 

Vetenskapsrådet (2002) som syfte att skydda känsliga personuppgifter från obehöriga att ta 

del av. Det har tillgodosetts genom att bloggförfattarnas integritet skyddats genom att inte 

använda deras identiteter eller publicera vem som författat specifikt innehåll i resultatet. 

Bloggarna benämns som ”blogg 1”, ”blogg 2” och så vidare för att skydda bloggförfattarnas 

identitet men benämndes med bloggtitel i bilaga 2 fram till publikationsdatum. Texterna som 

hämtats från bloggarna har omformulerats för att begränsa möjligheten att kunna spåra 

vilken blogg informationen är hämtad från och på så sätt bibehålla anonymitet. Ali och 

Skärsäter (2017) menar att så länge bloggförfattarnas identitet skyddas är forskningen etiskt 

försvarbar trots att bloggförfattarna ej informerats om sitt medverkande. Vid omformulering 

av texterna från bloggarna har ett textnära arbete utförts för att inte ändra innebörden då den 

ska vara sanningsenlig för resultatet. Vid användning av citat för att styrka resultatets 
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trovärdighet användes endast en mening då Ali och Skärsäter (2017) menar att citaten då ej 

kan avslöja sammanhanget den är skriven i. Nyttjandekravet säger enligt Vetenskapsrådet 

(2002) att de uppgifter som insamlats om enskilda personer får enbart användas för 

forskning. Nyttjandekravet gäller då materialet som samlats in från bloggarna endast använts 

i forskningsenligt syfte.  

För att minska risken att förförståelse påverkade hur den insamlade data tolkades och skrevs 

som ett nytt resultat, skrevs förförståelserna ner på varsina dokument. Sedan jämfördes 

författarnas individuella förförståelser och dessa diskuterades därefter och sammanställdes i 

ett nytt dokument. Genom att samtala om och skriva ner befintlig förförståelse har det 

uppmärksammats och beaktats för att inte vinkla resultatet. Dokumentet har under analysens 

gång funnits som stöd för att inte blanda in egna tidigare uppfattningar.  

Ali och Skärsäter (2017) beskriver att ett etiskt dilemma kan uppstå om bloggförfattaren 

skriver under alias. När bloggförfattaren inte är öppen med sin riktiga identitet kan inte 

aspekter som kön eller ålder fastställas vilket leder till att andra etiska riktlinjer kan bli 

aktuella (Ali & Skärsäter, 2017). Genom en personlig presentation och upplagda bilder på 

bloggen styrker att författarnas identitet stämmer och troligen inte skriver under alias.  
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RESULTAT 

Analys av tio bloggar, varav åtta är skrivna av kvinnor och två av män utmynnade i följande 

fem rubriker: Ny kroppsform ger nya möjligheter, Upplevelsen av kroppsliga besvär efter en 

gastric bypass, Relation till vänner och familj, När fysiken förändras men inte 

självuppfattningen och Upplevelsen av den nya kosthållningen vilka beskrivs i löpande text 

samt i resultatmatris (Bilaga 3).  

Ny kroppsform ger nya möjligheter  

Träning och rörlighet är en helt ny hälsoaspekt i livet då kroppen blivit mindre och lättare. 

Nu finns ork och energi till att genomföra all form av vardaglig aktivitet. Att kunna resa sig 

ur badkaret utan överdriven ansträngning inger en upplevelse av lättnad och befrielse. 

Viktnedgången har även medfört nya möjligheter till mer ansträngd träning, som att springa 

och gör armhävningar. Att klara av saker som tidigare varit omöjliga inger en känsla av 

stolthet och lycka som många gånger upplevs ge mer motivation till att fortsätta träna och 

röra på sig. ”Jag orkar, vill och kan göra saker jag aldrig trott jag skulle kunna göra” (Blogg 

3).  När träningen blivit en kontinuerlig del av vardagen har en insikt om att träningen medför 

välmående infunnit sig. Det har även resulterat i bättre fysik i form av en starkare kropp som 

ger en känsla av upprymdhet över att kunna utsätta kroppen för nya utmaningar och testa 

den nya kapaciteten. Trots att det ibland upplevs motvilligt och svårt att påbörja ett 

träningspass är vetskapen om en känsla av välbefinnande efter avslutat träningspass 

lockande då träningen hjälper till att rensa bort negativa tankar. 

Alla nya möjligheter som operationen medfört ger ny livslust och glädje då den genererat 

möjligheten till ett hälsosammare liv. Tacksamhet och lycka över chansen till en viktnedgång 

är genomgående och ses som en kickstart i rätt riktning, en förståelse för att mat och träning 

är viktigt för välmående. Att få tillbaka glädjen och lyckan för livet har medfört upplevelsen 

av en förbättrad livskvalitet då ett nytt tankesätt på livet gör att vardagen kan uppskattas. En 

balans mellan kost och motion finns då träning och hälsosam mat görs med glädje inte bara 

med anledning av vikten utan också för den egna hälsans skull. ”Känns ju bra såklart för det 

var ju detta allt handlade om, hälsan alltså, att kroppen skulle börja må bättre, och det gör 

den” (Blogg 9). I det långa loppet upplevs en större lycka och tillfredsställelse med livet då 

operationen i slutändan medfört fler fördelar än nackdelar. En stor fördel är att 

viktnedgången skapat möjlighet till graviditet utan större hälsorisk vilket ger känslan av 

tacksamhet över att operationen var lyckad.  

Upplevelsen av kroppsliga besvär efter en gastric bypass  

Trots all glädje och lycka operationen medfört fanns medvetenhet om vilka kroppsbesvär 

som en gastric bypass medför men okunskap om hur dessa skulle påverka måendet. 

Förväntan om att bli nöjd med kroppens utseende efter operationen blev inte riktigt som alla 

tänkt sig. Överbliven hud på kroppen som inte anpassat sig efter viktnedgången upplevs som 

ett problem. Huden har resulterat i nya kroppskomplex, trots medvetenhet över att lös hud 
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fanns upplevs okunskap om hur stort komplex det skulle medföra. Kvinnliga bloggförfattare 

känner besvikelse över hur brösten förändrats då de nu är hängiga och tappat spänst. ”Har 

ingen hög bröstvävnad alls utan allt är liksom allra längst ner” (Blogg 8). Kroppens nya 

utseende inger en upplevelse av att vara oattraktiv vilket har inverkan på självsäkerheten. 

Upplevelse om att se smal ut finns då kroppen döljs med ett lager kläder men tanken på 

kroppens utseende under lagret av kläder inger vemod och nedstämdhet. 

Utöver de kroppsförändringar det fanns kunskap om uppkom det besvär som ingen räknat 

med. Toalettbesök är nu förenade med smärta och obehag på grund av ständigt hård mage 

och få toalettbesök per vecka. Att tappa stora mängder hår upplevs svårhanterligt och 

problematik kring att ständigt frysa till följd av mindre underhudsfett är energikrävande och 

besvärligt. Det finns besvikelse över att ha tappat mer vikt än önskat då bröstkorg och knän 

har blivit beniga och detta upplevs som ett problem. “Det jag inte tänkte på innan var att 

knäna skulle bli ”beniga” så att det ömmar att ligga på sidan utan en kudde mellan 

knäna” (Blogg 10).    

Relationen till vänner och familj  

 

Svårigheter med att identifiera sig med sin nya kropp finns vilket har skapat upplevelser av 

att ha tappat bort sig själv på vägen mot idealvikten. Interaktionen med vänner och familj 

upplevs komplicerad då det finns osäkerhet på vilka förväntningar som ställs i samband med 

den nya livsstilen. Osäkerhet i vad gamla vänner ska tycka om det nya jaget finns och 

strategier hittas för att undvika dem, till exempel att vara uppbokad med nya vänner som 

endast känner till det nya. Relationen mellan par börjar också svikta då det finns känslor om 

att vara oattraktiv vilket leder till att inte våga visa sig utan kläder framför partnern då hud 

och bröst hänger. Mycket funderingar på vem de är och vem de vill uppfattas som av 

omvärlden leder till att de drar sig undan sina nära och kära. “Jag har valt under en tid att 

hålla mig borta från en del vänner och familj” (Blogg 6).    

 

Familj och vänner har också svårt att acceptera vilken stor skillnad som skett. Kampen om 

att nå sin målvikt samtidigt som familj och vänner kommenterar att de inte borde gå ner mer 

i vikt skapar en irritation över att själv inte få avgöra vad som är ett lämpligt utseende. “Jag 

gillar bara inte när folk tror att de anser sig ha rätten att ha en åsikt om hur mycket jag ska 

eller inte ska gå ner i vikt” (Blogg 4). När kommentarerna uttrycks olämpligt upplevs en 

känsla av besvikelse, att intresset för viktnedgången inte är genuint. Samtidigt finns en 

förståelse gentemot familjen då de är vana vid att se dem som stora vilket är en kontrast mot 

vad de nu ska förhålla sig till.   

När fysiken förändras men inte självuppfattningen   

 

Att se sig själv i spegeln upplevs ge en missvisande bild. Viktnedgången bekräftas av vågen 

och personer i omgivningen men ändå kan inte skillnaden ses. ”Jag har gått ner 40 kilo, och 

jag ser idag ingen skillnad på då och nu” (Blogg 5). Då viktnedgången skedde fort efter 

operationen tros detta vara anledningen till att hjärnan inte hinner uppfatta förändringen som 
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sker. Åren med fetma och övervikt har varit många och därför anses det inte vara konstigt 

att fortfarande uppfatta sin kropp så som den såg ut under lång tid. Vidare finns 

bortförklaringar till varför kroppen ser smal ut på kort och inte i spegeln, som till exempel 

att magen drogs in, att ljuset eller vinkeln var anledningen. Trots en vikt som klassas som 

normal finns samma tankar kvar, om att vara tjock, ful och oduglig. Dessa tankar har funnits 

med genom livet och försvinner inte med operationen. Dock finns det variation i upplevelsen 

av självkänsla och självförtroende. Majoriteten av bloggförfattarna upplever inte att 

självförtroendet förbättrats men det finns några som upplever sig mer självsäkra. Det tog 

närmare två år innan en förändring av kroppen kunde uppfattas, att komma på sig själv med 

att reflektera över att se fin ut vilket aldrig tidigare skett. 

 

Trots den stora kroppsförändringen upplevs svårigheter att vistas ute bland människor då det 

fortfarande finns en rädsla för att bli uttittad på grund av kroppsstorleken. Många situationer 

förknippas med skam och utsatthet som att vistas på badplatser då trygghet i den nya kroppen 

saknas. Då självkänslan och självförtroendet sviktar upplevs osäkerhet över hur andra ser på 

en. Kläder som vill användas väljs bort då känslor av vemod och beskådan finns vilket 

begränsar urvalet av användbara kläder. På grund av bland annat dessa psykiska svårigheter 

finns en önskan om längre mer ingående uppföljning och stöd efter operationen. Det finns 

en insikt kring vikten av att jobba med sitt inre, det mentala, för att skapa balans mellan det 

yttre och inre för att fullständig hälsa ska upplevas. Den mentala delen upplevs svårast att 

hantera och bearbeta på egen hand då uppföljningen som sker endast fokuserar på den fysiska 

förändringen och den psykiska delen hamnar i skymundan. ”Det mentala – Den får man som 

sagt absolut inte det minsta hjälp med av landstinget utan det måste man som GBP-op jobba 

med själv” (Blogg 1). 

Upplevelsen av den nya kosthållningen   

 

Det finns många funderingar på hur vardagen ska gå ihop med de nya matrutinerna. Sex till 

åtta måltider ska planeras in varje dag för att magen ska fungera optimalt. När dessa 

indikationer följs infinner sig en känsla av välmående, då kroppens energi hålls på en jämn 

nivå vilket undanhåller hungerkänslor. Sovmorgnar kan medföra ångest då matrutinerna blir 

förskjutna och alla måltider inte hinns med. Vid intag av mat som innehåller mycket fett och 

socker leder ofta till magsmärtor och trötthet vilket ibland begränsar vardagen. “Jag drack 

två koppar vanlig blossa vinglögg och åt en saffransbulle och en pepparkaka.. å fy för fan 

vad ont jag fick i magen sedan” (Blogg 4). Det kan bli så illa att tidiga hemresor från 

middagar sker på grund av outhärdliga smärtor i magen och resulterar i ett behov av flera 

timmars vila. 
  

Bloggförfattarna lär sig med tiden vilken mat som får dem att må som bäst och håller sig 

sedan till den för att kunna få ut så mycket som möjligt av livet. Förhållandet till maten har 

förändrats till det positiva, mat är numera förknippat med välmående och glädje istället för 

ångest. Dock finns mycket fördomar kring hur och vad en person som genomgått gastric 

bypass ska äta vilket många gånger upplevs frustrerande. Trots den nu “normala” kroppen 

finns tankar om att människor tittar och dömer vid inköp av onyttig mat vilket medför 

känslor av skam. Ofta krävs en förklaring om att allt kan ätas men i en begränsad mängd 
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vilket inger en frihetskänsla då tidigare försök till viktnedgång inneburit dieter där viss mat 

”förbjuds”. ”Jag kan äta ALLT, men inte så mycket” (Blogg 7).  

 

Innan operationen fanns ett matmissbruk som fortfarande kan kännas av lång tid efter 

operationen. Det uppkommer situationer där det är svårt att kontrollera det känslomässiga 

bandet till maten och det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Maten blir som tidigare av 

bara farten ett sätt att dämpa eller höja känslor och ge tröst i känslosamma situationer. “Det 

är svårt om man varit matmissbrukare och använt mat/dryck som känslohöjare/dämpare men 

det går och jag kämpar på” (Blogg 1). Tidigare har överflödig tid skapat en känsla av 

rastlöshet som ofta fördrivits genom att småäta, denna känsla och beteende gör sig 

fortfarande påmind. Att fuska med maten kan generera känslor av skam och ångest och det 

upplevs svårt att hitta balans mellan att kunna unna sig något ibland utan oro för återfall i 

sitt tidigare matbeteende.  

    

Det finns en stor rädsla för att återigen falla tillbaka i gamla vanor samt att gå upp i vikt och 

att operationen ska vara förgäves. “Jag är rädd för att bli den där tjejen på 120 pannor igen” 

(Blogg 3). En rädsla över att äta för mycket, tankar om att äta mindre portioner med färre 

kolhydrater på grund av oro för att misslyckas. När en liten viktuppgång sker upplevs detta 

som ett misslyckande trots vetskapen om att detta är vanligt förekommande hos personer 

som genomgått en gastric bypass. Vägning är starkt förknippat med ångest då vågen tidigare 

i livet alltid visat på en viktökning och försök till att hantera denna ångest sker genom att 

intala sig själv att det är normalt att pendla lite upp och ner i vikt.  Men när vågen väl står 

still kommer det fortfarande tankar om misslyckande då den inte visar minus och känslan av 

att ha lyckats är långt bort.  

    

Operationen är endast en hjälp på vägen med att nå en hälsosam vikt. Första året efter 

operationen upplevs vikten rasa utan större ansträngning men tiden efter operationen när 

viktnedgången inte sker lika lätt är det disciplin och val som avgör den fortsatta resan. Nu 

börjar det verkliga jobbet mot ett hälsosammare liv, att bibehålla det som uppnåtts och 

fortsätta tänka sunt för inte falla tillbaka. Valet av förändringen görs för den egna hälsans 

skull, för att leva ett längre och mer hälsosamt liv vilket skapar motivation och vilja. “Men 

det är tamefan min viljestyrka och min höga motivation som har gjort den största delen av 

jobbet, och det är jag otroligt stolt över!” (Blogg 2).   

Resultatsammanfattning 

Det framkommer att bloggförfattarna uppskattar sin nya kropp då den nu klarar av att göra 

saker som den tidigare inte kunnat. Det handlar om att kunna träna och röra på sig vilket 

medför ett välbefinnande och en känsla av stolthet. Det upplevs också en lättnad över att 

kunna göra vardagliga aktiviteter utan större ansträngning. Trots fördelar med en mindre 

kropp upplevs andra mer negativa följder av gastric bypass operationen. Dels uppkommer 

det nya kroppskomplex på grund av löst hängande hud och det är svårt att se sina framsteg 

då det mentala inte hänger med i den snabba viktnedgången. Det finns en rädsla för att 

misslyckas och falla tillbaka i gamla mönster och åter gå upp i vikt. Självförtroendet varierar 

men fler upplever sig osäkra i sig själva vilket påverkar relationen med familj och vänner 
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negativt i vissa avseenden. Trots att livet många gånger varit tufft efter operationen finns 

tacksamhet och stolthet över vägen som valts mot ett hälsosammare liv.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats med analys av narrativer användes som metod. Bloggar valdes för att få 

en inblick i bloggförfattarnas liv och deras subjektiva upplevelser av hälsa efter en gastric 

bypass operation. Keim-Malpass, Steeves och Kennedy (2014) förklarar att bloggar med 

fördel kan användas när syftet är att studera personers levda erfarenheter. Att granska och 

analysera bloggar är även fördelaktigt då de publicerats på internet som är en bred domän 

som används av många. Bloggarna är även lättillgängliga för både bloggaren och för 

författarna (Kiem-Malpass et al., 2014; Hookway, 2008). Därav valdes bloggar då de är 

lättillgängliga, kostnadsfria och bloggförfattarna kan skriva och publicera sina upplevelser 

omedelbart samt kontinuerligt. Nackdelar var att inte kunna ställa följdfrågor som vid en 

intervju vilket gör att en djupare mer ingående förståelse begränsades. Detta indikerar på att 

resultatet kunde blivit annorlunda om intervjuer använts som metod. Bloggförfattarna kan 

även ha valt att censurera innehållet på sin blogg vilket innebär att innehållet förskönats och 

ej är sanningsenligt då medvetenhet finns om att allmänheten har tillgång till bloggen. Det 

finns även en underliggande risk att bloggförfattaren väljer att stänga ner sin blogg vilket 

skulle orsaka ett bortfall av data då bloggen inte längre finns tillgänglig på internet. Då detta 

inte inträffade kunde arbetet fortlöpa utan denna problematik.  

De urval som formulerats i metoden har utan större svårigheter kunnat följas, dock fanns det 

svårigheter att hitta bloggar som var författade av män. Trots dessa svårigheter hittades två 

bloggar skrivna av manliga bloggförfattare och åtta bloggar skrivna av kvinnor som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Detta styrker resultatets giltighet och trovärdighet då syftet 

var att få fram den upplevda hälsan efter en gastric bypass vilket involverar både män och 

kvinnor. Resultatets överförbarhet styrks av att åldersspannet på bloggarna är brett och 

därför användbart i stor utsträckning på personer i alla åldrar. Vidare finns det även en 

variation bland de bloggar som valts att användas i resultatet då de är bosatta i olika län runt 

om i Sverige. Enligt Ali och Skärsäter (2017) är det av vikt att hitta en bred variation på 

informanter som deltar i studien då detta ger ett starkt resultat. Det bör finnas variation på 

informanter i form av kön, ålder och bostadsort för att ge ett trovärdigt och representativt 

resultat (Ali & Skärsäter, 2017).  

Datainsamlingen påbörjades genom att söka efter bloggar i databasen Google, sökningarna 

gav många träffar då inga begränsningar eller avancerade sökningar användes. Anledningen 

till varför detta inte gjordes var för att inte filtrera bort bloggar som faktiskt var användbara 

för resultatet. Vid användning av avancerad sökning med avgränsningar försvann flera 

bloggar som var relevanta för resultatet men hittades utan begränsningar. Nackdelen med att 

inte använda avancerad sökning var att varje sökning gav många sökträffar, dessa 

begränsades genom att läsa ett förbestämt antal rubriker under varje sökning. Resultatet av 

detta kan ha medfört att bloggar som skulle kunna vara relevanta för att besvara syftet ändå 

sållades bort trots att ingen begränsning användes i sökningen. Sökning genom olika 

blogghemsidor har också prövats för att sökningen endast skulle ge resultat på bloggar och 

inget annat. Denna sökmetod valdes bort då bloggaren själv aktivt måste anmäla sig till 
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bloggportalen för att komma upp vid sökningar vilket skulle begränsa urvalet av bloggar. 

Ifall det visade sig att bloggarna var sponsrade valdes dessa bort trots aktuell information då 

det kan ha en inverkan på vad bloggförfattaren väljer att publicera.  

Analysen är tydligt beskriven i metoden vilket styrker resultatets pålitlighet då 

tillvägagångssättet står klart. I början av analysprocessen lästes hälften av de utvalda 

bloggarna av vardera författare, detta kan ses som en svaghet då synsätt och förförståelse 

kan variera och påverka vad som anses vara relevant. Förförståelse av ämnet har beaktats då 

Dahlborg-Lyckhage (2017) påvisar att förförståelsen inte ska påverka vilket material som 

samlas in och används. Förförståelsen har bearbetats och diskuterats för att den inte ska ha 

en inverkan i analysen vilket styrker resultatets pålitlighet. Dock hade förförståelsen en 

omedveten inverkan i början av analysarbetet då materialet sorterades under typiska 

kategorier kopplade till hälsa som exempelvis fysisk hälsa. Detta uppmärksammades och 

gjordes om för att förförståelsen inte skulle påverka. Fortsättningen av analysarbetet har 

gjorts tillsammans vilket har medfört diskussioner och reflektioner kring förförståelsen. 

Detta har gjorts löpande under arbetets gång för att kunna granska materialet med öppenhet 

och inte låta sig påverkas av tidigare erfarenheter.     

En matris (Bilaga 3) har gjorts över vilken data från de olika bloggarna som använts under 

respektive rubrik för att öka trovärdigheten i resultatet. Vidare styrks resultatets trovärdighet 

ytterligare då citat från de olika bloggarna använts för att visa att data inte förvrängts eller 

feltolkats, trots att det finns delade meningar kring om det är etiskt korrekt. Ali och Skärsäter 

(2017) skriver att det diskuteras för- och nackdelar med att använda citat från bloggar i 

resultat. Vissa forskare menar att det inte är etiskt försvarbart att använda citat från bloggar 

då det kan röja bloggarens identitet då citatet i vissa fall kan spåras. Andra forskare menar 

att citat är nödvändiga för resultatets trovärdighet men ska dock beaktas genom att endast 

använda en mening, då detta begränsar möjligheten att sätta citatet i sin kontext (Ali & 

Skärsäter, 2017). Citat har behandlats på ett anonymt sätt då endast en mening används och 

då bloggarna inte benämns vid namn efter publikationsdatum beaktas etiska riktlinjer. Ali 

och Skärsäter (2017) menar fortsättningsvis att bloggförfattarna är väl medvetna om att 

innehållet som publiceras kan hittas och läsas av vem som helst vilket styrker att citat kan 

användas trots möjligheten att spåra bloggen.      

Resultatdiskussion 

Personer med fetma ser gastric bypass som den enda vägen att gå då misslyckade 

viktnedgångar med olika dieter provats (Wysoker, 2015). I resultatet framkommer det att 

följderna av operationen har varit övervägande positiva. Fysisk aktivitet och rörlighet i 

vardagen har möjliggjorts, nu finns ork och energi då kroppen är lättare. Detta inger en 

känsla av befrielse då kroppen inte längre sätter stopp för vardagen. Eriksson (1989) påvisar 

att kroppen har betydelse för upplevelsen av hälsa och bör därför respekteras som en viktig 

del i livet. LePage (2010) bekräftar att viktminskningen till följd av en gastric bypass 

operation ger större möjlighet till ett rörligare och flexiblare liv med känslan av frihet då mer 

aktivitet och energi infinner sig. Operationen medför även fördelar som förbättrad sociala 

interaktion med andra människor (LePage, 2010). Resultatet påvisar dock att detta inte alltid 

är fallet då det finns känslor av att vara obekväm i sociala sammanhang. Trots viktnedgången 
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finns upplevelser om att bli uttittad och dömd på grund av osäkerhet över vilka förväntningar 

som finns från andra personer runt om kring. Jones, Cleator och Yorke (2016) menar att 

när målvikten är nådd infinner sig en känsla av att vara integrerad och normaliserad i 

samhället då storleken inte längre klassificeras som ohälsosam. Resultatet påvisar dock att 

situationer där ohälsosamma val görs upplevs obekväma då det finns förväntningar om att 

bli dömd av andra. Att vara begränsad i sociala interaktioner med andra människor menar 

Eriksson (1994) är förenat med livslidande som är kopplat till bristande självuppfattning då 

livet förändrats.  

 

Det framkommer av resultatet att matmissbruket som fanns innan gastric bypass operationen 

är svårt att bli av med. Maten är starkt sammankopplad med många olika känslor vilket utgör 

en risk för att falla tillbaka i gamla vanor. Sutton, Murphy och Raines (2009) styrker att det 

är ansträngande att ändra vanor och tar lång tid att ändra tankar och beteenden som funnits 

innan operationen. Vidare påvisar LePage (2010) att maten används som ett sätt att hantera 

känslor. Det finns en rutin att tröstäta i jobbiga situationer och detta beteende är starkt 

integrerat och svårt att hantera. Jones et al. (2016) menar att dessa gamla beteenden kan 

övervinnas med hjälp av psykologiskt stöd från sjukvården där de får en förståelse för sin 

relation till mat. Operationen tar inte bort den mentala anledningen till varför intaget av mat 

är för stort och därför krävs kontakt med sjukvården (Jones et al., 2016). Sjukvården behöver 

även ge personer som genomgått en gastric bypass stöd i att planera sitt nya liv för att sedan 

klara av att följa nya rutiner på egen hand men för att detta ska fungera krävs motivation och 

vilja till förändring (Jones et al., 2016; Sharman et al., 2015). Sjuksköterskan ska enligt 

Hansson et al. (2011) tillsammans med dessa personer skapa rutiner för en hållbar 

livsstilsförändring som gynnar hälsan. Vidare ska sjuksköterskan enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) ge möjlighet till att förbättra och upprätthålla hälsa för att 

uppnå bästa möjliga välmående och livskvalitet. Resultatet visar att det finns ett önskemål 

om att få mer och bättre uppföljning efter operationen som inte bara inriktar sig på kroppsliga 

förändringar utan även på det psykologiska som upplevs vara mest svårhanterlig. För att 

kunna uppnå en upplevelse av fullständig hälsa menar LaPage (2010) att lärdom om att tycka 

om sig själv och stöta bort känslor av osäkerhet och misslyckande är centralt. För att kunna 

uppnå detta krävs det att kunna se fördelarna med vad operationen fört med sig, däribland 

en mindre och mer välmående kropp (LaPage, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) styrker 

att en balans mellan det fysiska och psykiska krävs för att uppleva fullständig hälsa, vilket 

också framkommer som en aspekt i resultatet. 

 

Resultatet påvisar att självbilden inte alla gånger förbättras efter en gastric bypass operation 

trots att den har medfört en lyckad viktnedgång. På grund av en bristande självbild finns 

även ett dåligt självförtroende och självkänsla som begränsar vardagen. Att vistas på platser 

som badhus och stränder undviks för att slippa känna sig utsatt och uttittad. En känsla av att 

vara begränsad i livet är enligt Eriksson (1994) ett tecken på livslidande då det finns 

svårigheter med att hitta sin plats och mening i livet. Gilmartin (2013) styrker att personer 

som genomgått en gastric bypass fortfarande känner sig otrygga i sin kropp då den upplevs 

som ful och oattraktiv. Upplevelsen av att själv se sig som en måltavla, bli uttittad och dömd 

för sitt utseende och på sätt hamna utanför samhällets normer. En önskan om att inte bli sedd 

av andra leder till flykt från situationer som känns otrygga (Gilmartin, 2013). LePage (2010) 

menar att det finns en skam över kroppens utseende då den fortfarande upplevs som 

överviktig vilket även framkommer i resultatet. 
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I resultatet framkommer det svårigheter med att uppfatta den stora kroppsförändringen som 

skett, att fortfarande se sig själv som innan operationen. Trots att personer som finns i 

omgivningen påpekar och berömmer viktnedgången försvinner inte den kroppsuppfattning 

som fanns innan. LePage (2010) bekräftar detta dilemma då personer som gjort 

en gastric bypass operation upplever att andra ser vilken stor förändring som skett och ger 

komplimanger. Dock är det svårt att ta åt sig dessa då de själva inte uppfattar viktnedgången 

(LePage, 2010). Trots att det är svårt att uppfatta förändringen påvisar resultatet att det finns 

en stor oro och rädsla för att åter gå upp i vikt vilket skulle medföra känslor som 

misslyckande och att viktnedgången skulle vara förgäves. Sutton et al. (2009) styrker att det 

finns en rädsla över att återigen gå upp i vikt och på så sätt förstöra den viktnedgång som 

uppnåtts. Vidare påvisar Jones et al. (2016) att det finns en underliggande rädsla för att väga 

lika mycket som innan operationen. Då en stor eller liten viktuppgång skett kommer känslor 

och tankar om att vara värdelös och misslyckad. Det finns också en skam över att ha gått 

upp i vikt vilket i vissa fall leder till isolering då det finns rädsla för att bli dömd (Jones et 

al., 2016). Resultatet styrker detta då det framkommer att sociala sammanhang med gamla 

vänner och platser som upplevs otrygga undviks för att slippa förväntningar och fördomar.     

 

Till följd av viktnedgången framkommer det av resultatet att det tillkommit andra 

kroppskomplex där löst hängande hud upplevs som mest problematisk. Löst hängande hud 

inger en känsla av att vara oattraktiv och medför en rädsla för att visa upp sin kropp utan 

kläder, detta har en inverkan på samlivet med sin partner. Gilmartin (2013) styrker detta och 

menar att det finns skam och ångest över att visa upp sin kropp för andra människor och har 

en inverkan på sexlivet. Detta gäller framförallt kvinnor som i större utsträckning är osäkra 

över sitt utseende i sexuella sammanhang. Kvinnor uttrycker att överskottshud inger 

kroppsskam som förstör den sexuella upplevelsen (Gilmartin, 2013). Det framkommer av 

resultatet att kvinnor får komplex över bröstens utseende som har förändrats till det sämre i 

deras mening. Brösten tappar sin fasta form och blir som all annan hud på kroppen, 

hängande. Fortsättningsvis påvisar Gilmartin (2013) att sexlivet kan påverkas negativt vilket 

ibland leder till att relationer avslutas och ger känslor av ensamhet och lidande, som kan ha 

inverkan på livskvaliteten. Ensamhet utesluter ett sammanhang som enligt Arman (2015) 

skapar lidande då upplevelsen av det meningsfulla i livet inte kan genomföras. Enligt Salerno 

et al. (2015) och Libeton et al. (2004) skiljer sig anledningen till varför män och kvinnor 

väljer att genomgå en gastric bypass operation. Kvinnor väljer i större utsträckning att 

operera sig för att bli mer nöjda med sin kropp medan män är mer oroliga över sitt 

medicinska tillstånd och vill förbättra sin hälsa (Salerno et al., 2015; Libeton et al., 2004). I 

resultatet framkommer ingen skillnad mellan upplevelsen av viktnedgången mellan män och 

kvinnor då genusperspektiv inte var syftet med studien. Dock uttrycker kvinnor besvikelse 

över bröstens nya utseende vilket eventuellt styrker teorin om att kvinnor och män har olika 

förväntningar på operationen.  

Konklusion 

Personer som genomgått en gastric bypass operation upplever sig ha fått en möjlighet till att 

leva ett mer hälsosamt liv. Det har resulterat i en mindre och lättare kropp som möjliggör 

träning och vardaglig aktivitet då det finns ork och energi. Det tillkommer även negativa 
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aspekter med sociala och psykiska svårigheter som påverkar upplevelsen av fullständig 

hälsa. Nya kroppskomplex över löst hängande hud begränsar vardagen och har inverkan på 

relationer. Det finns även svårigheter med att ändra självbilden, självförtroendet och 

självkänslan som förblir densamma trots viktnedgången. Att kunna hantera tidigare 

matmissbruk upplevs också problematiskt och medför oro och rädsla för att åter gå upp i 

vikt. Dessa negativa upplevelser ger upphov till lidande vilket i vissa fall kräver stöd från 

sjukvården för att hantera. Den uppföljning och stöd som finns upplevs bristande då fokus 

ligger på den fysiska förändringen och den psykiska problematiken hamnar i skymundan 

trots att denna är svårast att hantera på egen hand. Detta måste därför uppmärksammas av 

sjukvården där sjuksköterskan har en viktig roll i att främja hälsa och lindra lidande för en 

väl fungerande vardag.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Fetma och övervikt är ett växande problem vilket resulterar i att fler gastric bypass 

operationer genomförs. Därför är studiens innehåll viktigt för sjuksköterskan då den medför 

förståelse och insikt i hur personer som genomgått en gastric bypass upplever sin hälsa efter 

operationen. Dessa personer kan påträffas på alla instanser inom hälso- och sjukvården vilket 

indikerar på att sjuksköterskan kan dra nytta av deras upplevda erfarenheter. Detta för att 

kunna ge stöd och uppmärksamma de psykiska och sociala problem som kan förekomma. 

När sjuksköterskans stöd inte är tillräckligt kan hon hänvisa vidare till andra professioner 

med mer specialiserad kunskap. Ämnet kan studeras vidare genom att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse av att bemöta personer i vården som genomgått gastric bypass. 

Det vore även intressant att undersöka ämnet utifrån genusperspektiv för att se om män och 

kvinnors upplevelser skiljer sig åt. Det kan också vara av vikt att undersöka 

anhörigperspektivet då deras välmående också behöver uppmärksammas. 
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Min gastric bypass 

blogg 
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Bloggen handlar om hur det är att genomgå en gastric 

bypass operation samt vardagen och livet efter 

operationen. 

Blogg 2  Kvinna, 22 år 

Syftet är att som läsare få följa bloggarens kamp mot 

övervikt och hur livet utformar sig efter gastric bypass 

operation. 

Blogg 3 Kvinna, 25 år 

Bloggens syfte är att som läsare får följa vägen till en 

gastic bypass samt tills målvikten är uppnådd. Även 

för personer som själva ska eller vill genomgå en 

gastric bypass för att skaffa personliga upplevelser. 

Bloggaren skriver även bloggen för sin egens skull för 
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