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Sammanfattning 

Bakgrund: Fetma är ett ökande folkhälsoproblem som kan åtgärdas med 

överviktskirurgi. Överviktskirurgi leder till en övergång från ett stadium/tillstånd i livet 

till ett annat som medför att personens sociala status förändras. Personer som genomgått 

en överviktskirurgi är mer förberedda på de fysiska förändringarna än de psykosociala. 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter en överviktskirurgi med fokus på den 

psykosociala situationen. Samt att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupp. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling har skett från databaserna PsycINFO och CINAHL. 

Huvudresultat: Deltagarna uppgav att de kände sig mer normala och accepterade i 

sociala sammanhang då omgivningens uppmärksamhet förändrades efter 

överviktsoperationen. De sociala relationerna antog ofta en ny riktning då deltagarna 

tenderade att ta mer plats i livet. Det framkom att befintliga relationer var viktiga och 

vårdades men även att de påverkades negativt på grund av slitningar och oro. 

Skilsmässa uppgavs i flera fall då livet gått i olika riktning. Det framkom även att stöd 

från anhöriga och supportergrupper var viktiga för att få hjälp med att flytta fokus från 

invanda tankar och mönster. 

Slutsats: Att genomgå en överviktskirurgi innebär en livsomställning som påverkar den 

psykosociala situationen, vilket deltagarna inte alltid kände sig tillräckligt förberedda 

på. Utifrån den föreliggande litteraturstudien kan sjuksköterskan med ökad förståelse 

och kunskap bättre bemöta, informera och stödja personer som genomgått 

överviktskirurgi. 

 

Nyckelord: Hälsoförändring, Psykosocial, Upplevelser, Transition, Överviktskirurgi 

 

  



 

 

Abstract 

Introduction: Obesity is a public health problem on the increase that can be addressed 

with bariatric surgery. Bariatric surgery leads to a transition from one stage to another, 

which causes the person's social status to change. People undergoing bariatric surgery 

are more prepared for the physical changes than the psychosocial. 

Aim: The purpose was to describe person’s experiences following a bariatric surgery 

focusing on the psychosocial situation, and to describe the selected articles study group. 

Method: A descriptive literature study based on twelve scientific articles. Data was 

collected from the databases PsycINFO and CINAHL. 

Result: The participants stated that they felt more normal and accepted in social 

contexts when the attention of the surroundings changed after the bariatric surgery. 

Social relations often assumed a new direction when participants tended to take more 

space in their lives. It was found that existing relationships were important and cared 

for, but also that they were adversely affected by wear and tear and worries. Divorce 

was reported in several cases when life went in different directions. It was also found 

that support from relatives and support groups was important in helping move the focus 

from ingrained thoughts and patterns. 

Conclusion: Undergoing a bariatric surgery involves a life adjustment that affects the 

psychosocial situation, which participants did not always feel sufficiently prepared for. 

Based on the current literature study, the nurse with better understanding and 

knowledge can better respond, inform and support people who have undergone bariatric 

surgery. 
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1 Inledning 

1.2 Fetma och övervikt 

World Health Organization (WHO) (2017) definierar övervikt och fetma som en 

onormal fettansamling vilket leder till en ökad risk för diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Ett sätt att mäta fetma är genom personens vikt i kilogram dividerat med 

kroppslängden i meter i kvadrat, (kg/m2) detta ger ett Body Mass Index (BMI). Ett BMI 

på mellan 18.5-24.9 ses som normalvikt. Fetma har ett BMI på 30 eller mer och 

återfinns i alla samhällsskikt. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är hälften av 

Sveriges befolkning överviktiga eller feta vilket ökar i alla åldersgrupper, detta 

tillsammans med ett ökande stillasittande. 

 

Fetma och övervikt är ett ökande folkhälsoproblem som på sikt kan leda till andra 

sjukdomar som har samband med det metabola syndromet (Marild, Olbers & Torgerson 

2016), men även vara ett problem i sig i form av stigmatisering (Trainer & Benjamin 

2017). I De Brún, McCarthy, McKenzie och McGloin (2014) studie bekräftas att fetma 

är stigmatiserande, där framstod fetma som onaturligt och något som skapade obehag. 

Feta ansågs vara lata och karaktärslösa som det var tillåtet att skämta nedlåtande om. De 

feta själva uppgav att de av den anledningen ofta undvek sociala situationer. Den 

stigmatiserande synen på feta visades även i Hansson, Näslund och Rasmussens (2010) 

studie där det bland överviktiga och feta framkom att de kände sig mer diskriminerade 

både på arbetsplatsen, människor emellan och från hälso- och sjukvården, jämfört med 

vad normalviktiga uppgav. 

 

1.3 Behandling av övervikt 

De metoder som idag står tillbuds för att gå ner i vikt är minskat energiintag genom 

beteendeträning, livsstils- och kostförändring, ökad fysisk aktivitet, läkemedel och 

kirurgi (Bray, Frübeck, Ryan & Wilding 2016). Forskningsresultat har visat att kirurgi 

mot fetma är den mest effektiva metoden (Gloy et al. 2013). 

 

De tekniker som idag används är gastric bypass, gastric sleeve och duodenal switch, där 

alla metoderna minskar magsäckens storlek. Beroende på metod förbikopplas 

tolvfingertarmen, vid extrem fetma ibland även större delen av tunntarmen. Syftet är 

både att minska intag av föda och upptag av näringsämnen till kroppen (Gagnon & 
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Karwacki Sheff 2012). Enligt Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) (2017b) 

och Marild et al. (2016) är gastric bypass den metod som idag är den dominerande. I 

Sverige utfördes 2016 ca 5 500 kirurgiska ingrepp mot fetma, av dessa var en tredjedel 

med gastric sleeve som metod. Gastric sleeve är den metod som ökar för varje år enligt 

SOReg (2017b). 

 

Enligt Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med 

vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi (SOReg 2017a) följs dessa 

patienter upp under första året, med fokus på att identifiera operationskomplikationer 

samt för stöd i etablerandet av ett bra ätmönster. Efter det anses det räcka med ett årligt 

besök för förskrivning av tillskottspreparat, vägning och beteendemotiverande kontakt. 

Komplikationer som kan uppstå efter en överviktskirurgi är undernäring, ökad risk för 

frakturer, överskottshud, att åter gå upp i vikt, alkoholproblem relaterat till minskad 

nedbrytning och snabbare upptag, blodsockerfall och dumping (Marild et al. 2016). 

Dumping uppstår när maten lämnar magsäcken för snabbt och födan inte hinner tas 

omhand av tarmen, vilket kan ge bl.a. hjärtklappning, yrsel och illamående, symtom 

som kan lindras om matbeteendet ändras (Gagnon & Karwacki Sheff 2012). 

 

1.4 Begreppsdefinition av psykosocial 

Samspel mellan människor sker i den miljö som personen befinner sig i, där 

verkligheten runt omkring ger ett sammanhang, vilket påverkas av atmosfären runt 

personen, förhållandet till personal och närstående men även de lagar som styr, för att 

personens behov och önskemål ska bli tillgodosedda. Upplevelsen av den psykosociala 

miljön påverkas av goda relationer, möjlighet till samvaro, kommunikation, attityder 

och tillgång till information. Hot mot miljön skapas när det blir obalans, som påverkar 

välbefinnande och hälsa i personens sociala livsvärld (Ylikangas 2012). En persons 

psykiska välmående och utveckling påverkas av sociala nätverk, familjeliv, arbete och 

personens samhällsroll. Personligheten formas av personens sociala livsvärld i 

relationen med andra människor. Att skilja det som är psykiskt ifrån det sociala är en 

omöjlighet utan människan lever psykosocialt, vilket påverkas av personens 

erfarenheter, värderingar och förväntningar i det dagliga livet (Nationalencyklopedin 

2017). 
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1.5 Överviktskirurgi – förändringar och föreställningar 

Beslut om överviktskirurgi legitimeras ofta av medicinska skäl. Då det socialt sett anses 

viktigt att kunna gå ner i vikt den konventionella vägen är det svårt att hävda ett 

stigmatiserande utseende som anledning (Trainer & Benjamin 2017). Det finns enligt 

Trainer, Brewis och Wutich (2017) en föreställning om att överviktskirurgi skulle vara 

att ta den lätta vägen mot viktnedgång. Personerna i den studien upplevde att andra 

ansåg att viktminskning den konventionella vägen hade varit möjlig om karaktären till 

det funnits. Enligt Lynch (2016) börjar det hårda arbetet när viktnedgången avstannar, 

vilket brukar infalla när personen börjar äta mer vanlig mat. Uppfattningen att 

överviktskirurgi skulle vara en “quick fix” är en seglivad föreställning, i Groven (2014) 

studie framgick att den bästa förståelsen kom från andra som hade genomgått en 

överviktskirurgi. 

 

Enligt Winsby och Thomlinson (2014) är personer som genomgår överviktskirurgi 

införstådda med att de kommer att genomgå en fysisk förändring men är inte alltid 

medvetna om den psykologiska mentala förändring som kirurgin innebär. Samma studie 

visar även att självmord är överrepresenterat bland de som gjort en överviktskirurgi, 

orsaken till det är inte klarlagt (Winsby & Thomlinson 2014). Enligt en litteraturstudie 

av Wykowski och Krouse (2013) framgår ett behov av en mer intensiv psykosocial 

uppföljning då många av de opererade var oförberedda på de psykosociala förändringar 

som följer. 

 

Det är inte bara den som genomgår en överviktskirurgi som påverkas. Enligt Bylund, 

Benzein och Persson (2013) framgick det att överviktskirurgin var en vändpunkt för 

relationerna inom familjen. Från att fetman styrde det sociala livet genom att den fete 

drog sig undan pga. orkeslöshet och skam över sitt utseende, skapades nya band som 

återknöt familjen som en helhet där de gjorde saker tillsammans. I Aramburu Alegria 

och Larsen (2017) studie upplevde partnern till överviktsopererade, en stolthet över 

dennes resultat men även en upplevelse av att inte ha tid för varandra längre. Tidigare 

fanns ett partnerskap men efter överviktskirurgin infann sig en känsla av att vara 

åsidosatt samt en oro över att äktenskapet inte skulle hålla. 
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1.6 Sjuksköterskans roll och ansvar 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening (SSF) 2014) beskrivs att sjuksköterskan ansvarar för att ge 

omvårdnad som respekterar andra personers normer och värderingar samt stödja svaga 

grupper i samhället. Genom att vara lyhörd och trovärdig för patientens behov kan 

sjuksköterskan ge tillräcklig informationen för att personen ska kunna ta egna beslut om 

sin vård och behandling. Trainer & Benjamin (2017) beskriver att övervikt och 

överviktskirurgi är ett område som är omgärdat med stigma vilket gör den 

patientgruppen sårbar. Sårbarhet angår även den andre, i det här fallet sjuksköterskan 

eftersom kontakten med den enes sårbarhet även gör den andre sårbar (Ternestedt & 

Norberg 2014). Hälso- och sjukvården ska grundas på bästa möjliga evidensbaserad 

kunskap, sjuksköterskan ska använda befintlig forskning så att den kommer patienten 

till del (SSF 2014; 2017). I de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 

metoder (Socialstyrelsen 2011) beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonalen ska arbeta 

hälsofrämjande. Patienten ska få stöd, en ökad kunskap och verktyg för att kunna 

genomföra hälsoförändringar. 

 

Den grundutbildade sjuksköterskan möter personer som genomgått överviktskirurgi 

inom vårdens alla områden, från öppenvård till slutenvård, då uppföljningar sker på 

både specialistmottagningar som inom primärvården men även inom slutenvården då 

vård söks pga. följder efter överviktskirurgin (SOReg 2017a; 2017b; 2017c; Marild et 

al. 2016). Whitfield och Grassley (2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter med att motivera patienten att komma igång med mobilisering 

efter överviktskirurgin. De upplevde även att anhöriga inte alltid litade på 

sjuksköterskan och därför inte följde de rekommendationer som sjuksköterskan gav 

eller att den som genomgått en överviktskirurgi inte fick stöd av den anhörige i den 

livsstilsförändring som behövdes. Rogge och Merrill (2013) beskrev i sin studie att 

sjuksköterskestudenter inte får tillräcklig utbildning om övervikt och fetma och dess 

påverkan vid vård av dessa patienter. I samma studie uppgav sjuksköterskestudenter att 

de fått en ökad förståelse för psykologiska problem vid fetma men även att de saknade 

empati för överviktiga personer, då de själva tränade och åt näringsriktigt och inte var 

överviktiga. Weiss (2012) fann i sin studie att nyexaminerade sjuksköterskor inte har 

tillräcklig kunskap att vårda överviktiga och feta patienter som genomgått en 

överviktskirurgi. 
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1.7 Teoretisk referensram 

Signifikanta skillnader i sjukdom och hälsa kan initiera en transitionsprocess (Meleis, 

Sawyer, Im, Messias & Schumacher 2000). Att genomgå en överviktskirurgi innebär en 

stor livsomställning, en omställning som kan leda till en transition, dvs. en övergång 

från ett stadium/tillstånd i livet till ett annat som medför att personens sociala status 

förändras. En transition är både ett resultat av och resulterar i förändringar i livet, 

relationer, hälsa och miljön (Meleis et al. 2000; Ternestedt & Norberg 2014). I en 

litteraturstudie av Kralik, Visentin och van Loon (2006) studie framgick det att personer 

genomgår en transition när de behöver anpassa sig till en ny situation eller händelse. De 

beskriver vidare att det inte är alla förändringar som leder till en transition eftersom en 

rekonstruktion av den egna identiteten är essentiell för en övergång. 

 

När Meleis et al. (2000) beskriver de olika stegen i en transition, läggs fokus på en 

medvetenhet om den förändring som ska ske, engagemang i det nya, medvetenhet om 

skillnaden mellan vad som är förändringen och vad som är resultatet av förändringar. 

Tidsperioden och kritiska vändpunkter ses som viktiga för att lyckas med övergången 

från ett stadium till ett annat. Enligt Meleis et al. (2000) ska den processen snarare 

förstås som flytande och dynamisk än statisk och stabil. Meleis (2010) menar att 

sjuksköterskan har en central roll i att stödja personer i olika livsövergångar. Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) ingår det i 

sjuksköterskans ansvarsområde att tillgodose patientens grundläggande behov ur ett 

helhetsperspektiv, som rör bl. a. psykosociala faktorer. 

 

1.8 Problemformulering 

Fetma är ett ökande folkhälsoproblem som kan åtgärdas med överviktskirurgi när inget 

annat har gett resultat. Fetma i sig är stigmatiserande samtidigt som det finns en 

uppfattning om att överviktskirurgi skulle vara att ta den lätta vägen mot lägre vikt och 

bättre allmänhälsa, vilket motsägs av de som genomgått en överviktskirurgi. Detta 

eftersom de måste lära sig ett nytt sätt att äta för att undvika negativa symtom. Studier 

visar att personer som genomgått en överviktskirurgi är mer förberedda på de fysiska 

förändringarna än de psykosociala. Samlad kunskap behövs om hur personerna själva 

upplever sin vardag ur en psykosocial synvinkel. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha 
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kunskap om de psykosociala upplevelser personer har efter en överviktskirurgi. Detta 

för att sjuksköterskan bättre ska kunna stödja dessa personer, då grundutbildade 

sjuksköterskor kan möta denna patientkategori även inom allmänsjukvården. Snellman 

(2014) lyfter att det finns en obalans mellan patientens önskningar och vårdarens 

uppfattning om vårdrelationen. Genom patientens berättelse möjliggörs ett 

individualiserat och nyanserat vårdmöte. 

 

1.9 Syfte 

Att beskriva personers upplevelser efter en överviktskirurgi med fokus på den 

psykosociala situationen samt att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

2 Metod 

2.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi och sökord 

För att få en överblick av omfånget över tillgängliga artiklar gjordes en fritextsökning i 

både PubMed, PsycINFO och CINAHL. De databaser som upplevdes svara bäst på 

sökningarna var PsycINFO och CINAHL, vilket enligt Polit och Beck (2017) är 

relevanta för ämnet omvårdnad, PubMed valdes bort då de flesta träffarna vid en 

överblick upplevdes ge medicinskt utfall eller ett personalperspektiv. Sökningar gjordes 

med PsycINFO´s Thesaurus och CINAHL Headings för CINAHL. Indexord för 

respektive databas gav en ökad känslighet och referenser som inte svarade på syftet 

gallrades bort, vilket även det är i linje med Polit och Beck (2017). De sökord som 

användes med Thesaurus var Bariatric surgery och Life experiences och med fritext, 

psychosocial, health changes, social och mental. I tabell 1 Redovisning av artiklar vid 

sökning i databas, redovisas de olika kombinationerna och utfall som användes 

tillsammans med AND, vilket begränsade sökningarna för att finna relevanta artiklar. 

Booleska sökoperatorer hjälper enligt Polit och Beck (2017) till att hitta relevanta 

artiklar genom olika kombinationer, där OR, NOT och AND är vanligast. 
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De begränsningar som sökningarna gjordes på var att referenserna skulle vara skrivna 

på engelska, fr.o.m. 2015 samt vuxna över 18 år. Även begränsning med Peer Reviewed 

valdes, då det innebär att artikeln blivit granskad innan publicering (Polit & Beck 2017). 

Det gjordes även en fritextsökning i PsycINFO på sökorden Bariatric surgery och health 

changes för 2017 då det saknades nyare träffar. Tiden för sökningen var mellan 170823 

- 170831. 

 

2.3 Utfall av databassökning 

Tabell 1 Redovisning av artiklar vid sökning i databas 

Begränsningar/ 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar på resp. 

databas 

Valda artiklar inkl. 

dubbletter 

CINAHL PsycINFO CINAHL PsycINFO 

2015-2017, 

engelska, Peer 

Reviewed, Adult 

2017-08-23 

Bariatric surgery 

[Thesaurus] AND 

Psychosocial 

(fritext) 

10 16 3 0 

2015-2017, 

engelska, Peer 

Reviewed, Adult 

2017-08-23 

Bariatric surgery 

[Thesaurus] AND 

Health changes 

(fritext) 

11 31 3 5 

2015-2017, 

engelska, Peer 

Reviewed, Adult 

2017-08-23 

Bariatric surgery 

[Thesaurus] AND 

Life experiences 

[Thesaurus] 

4 2 2 2 

2015-2017, 

engelska, Peer 

Reviewed, Adult 

2017-08-23 

Bariatric surgery 

[Thesaurus] AND 

Social (fritext) 

6 20 4 5 

2015-2017, 

engelska, Peer 

Reviewed, Adult 

2017-08-23 

Bariatric surgery 

[Thesaurus] AND 

Mental (fritext) 

3 24 1 2 

2017, engelska, 

Peer Reviewed, 

Adult 

2017-08-31 

Bariatric Surgery 

(fritext) 

AND Health 

changes (fritext) 

5 3 0 1 

Summa: 39 96 13 15 

Summa totalt valda artiklar (exklusive dubbletter): 12 
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2.4 Urvalskriterier 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle bestå av empiriska studier 

med kvalitativ ansats som svarade på litteraturstudiens syfte. De artiklar som inte fanns 

tillgängliga i fulltext, som sågs ur ett preoperativt-, medicinskt- och/eller 

sjuksköterskeperspektiv exkluderades. 

 

2.5 Urvalsprocess 

Urvalet genomfördes genom de valda begränsningarna och sökorden i de olika 

databaserna, med ett tillägg av fritextsökning, för att få fram nya artiklar som ännu inte 

blivit indelade med indexord. Detta resulterade i 135 artiklar, där titlarna lästes, vilket 

ledde till att 77 artiklar exkluderades då de inte uppfyllde urvalskriterierna. 58 artiklar 

återstod där abstrakt lästes. Av dessa exkluderades 39 artiklar som var litteraturstudier, 

hade en kvantitativ ansats eller var dubbletter. Artiklar som innehöll både en kvalitativ- 

och kvantitativ ansats behölls i urvalet om det gick att utläsa deltagarnas upplevelse 

efter överviktskirurgi. Författarna i föreliggande litteraturstudie granskade sedan de 

återstående 19 artiklarna i fulltext mer ingående och diskuterade sinsemellan om 

innehållet och dess relevans till arbetet. Av dessa svarade sju av artiklarna inte på 

litteraturstudiens syfte, de exkluderades. Slutligen återstod tolv artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien. Enligt Polit och Beck (2017) är detta förfaringssätt en 

del i det systematiska sökandet efter litteratur som i en första sökning innebär 

grovsållning utifrån titel och abstrakt. I figur 1 Flödesschema över urvalsprocessen 

visas en kortfattad sammanfattning. 

 

 
Figur 1 Flödesschema över urvalsprocessen 
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2.6 Dataanalys 

Vid bearbetning av data är syftet att finna teman genom att i resultatet identifiera 

likheter och olikheter. Målet var att upptäcka en logisk struktur med ett 

sammanhängande flöde. Författarna i föreliggande litteraturstudie påbörjade processen 

genom att individuellt läsa artiklarna flera gånger i sin helhet. Vid den första läsningen 

gjordes en grov skattning av innehållet, som resulterade i en sammanfattning av 

respektive artikel, med författare, årtal, land, syfte och resultat, se bilaga 1, tabell 2, 

Resultatöversikt. Vid de senare läsningarna fördjupade författarna i föreliggande 

litteraturstudie analysen då förståelsen hade förbättrats. Enligt Polit och Beck (2017) 

kan innehållet därmed granskas mer kritiskt. 

 

Vid den fortsatta analysen användes ett kodningssystem. Enligt Polit och Beck (2017) är 

det lämpligt att utgå från syftet med det som ska studeras och gruppera resultatet i 

likheter och olikheter för att identifiera olika teman. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie sammanställde information utifrån syftet som de sedan manuellt 

grupperade och grupperade om för att finna likheter och olikheter. De teman som 

framträdde var: upplevelser av uppmärksamhet, upplevelser av sociala relationer, 

upplevelser av stöd från det sociala nätverket, vilka presenteras som underrubriker i 

resultatet. Den metodologiska aspekten är beskriven utifrån kön, ålder, civilstånd och tid 

efter operation av undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna och redovisas i 

resultatet som en underrubrik i föreliggande litteraturstudie samt presenteras i bilaga 2, 

tabell 3, Metodologisk översikt. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Att utföra en litteraturstudie innebär att författaren följer ett system som går ut på att 

minimera risken för att godtycklighet eller slumpen påverkar resultatet. Förutom att vara 

systematisk ska översikten vara transparant, läsaren ska ha möjlighet att bedöma 

trovärdigheten i slutsatserna samt ha möjlighet att kontrollera att ingen viktig litteratur 

har uteslutits (Rosén 2012). Kjellström (2012) lyfter att hederlighet och ärlighet är 

stommen i allt vetenskapligt arbete. Oredlighet, som innebär att avsiktligt förvränga och 

manipulera ett vetenskapligt arbete som t.ex. att plagiera eller utesluta material som inte 

passar det egna syftet får inte förekomma. Resultatet presenteras opartiskt och sakligt, 

genom en objektiv förhållning till materialet (Polit & Beck 2017). Båda författarna till 
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föreliggande litteraturstudie, har en viss förförståelse genom tidigare studier i ämnet. 

Den ena av författarna till föreliggande litteraturstudie har även från vården samt privat 

träffat personer som genomgått en överviktskirurgi.  

 

3 Resultat 

Föreliggande litteraturstudies resultat baseras på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet 

presenteras under fyra teman utifrån studiens syfte, som var att beskriva personers 

upplevelser efter en överviktskirurgi med fokus på den psykosociala situationen samt att 

beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupp. Resultatet presenteras utifrån 

underrubrikerna upplevelser av uppmärksamhet, upplevelser av sociala relationer och 

upplevelser av stöd från det sociala nätverket. Sist redovisas metodologisk aspekt - de 

valda artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

3.1 Upplevelser av uppmärksamhet 

I flera studier (de Oliveira et al 2016; Faccio, Nardin & Cipolletta 2016; Groven, Galdas 

& Nyheim Solbrække 2015; Lier, Aastrom & Rørtveit 2015; Natvik, Gjengdal, Multu & 

Rådheim 2015) framgick en positiv känsla av att slippa oönskad uppmärksamhet och 

negativa kommentarer. Genom att deltagarna kände sig mer normala och accepterade i 

sociala sammanhang, möjliggjordes det för dem att ta plats och ta del av livet, vilket 

även framkom i Lier et al. (2015) studie där deltagarna beskrev att den tunnare kroppen 

medförde att de slapp dra blickarna till sig genom att bara behöva en flygstol eller att 

kunna sitta i en båt utan att behöva oroa sig för om den skall bära eller inte. Detta 

skapade en säkerhet och fysisk komfort. Samma studie tog även upp att några av 

deltagarna upplevde att matrestriktionerna ofta ledde till kvarlämnad mat, vilket kunde 

orsaka missförstånd vid restaurangbesök då det kunde uppfattas som att de var 

missnöjda med maten (Lier et al. 2015). 

 

De positiva reaktionerna och kommentarer som följde med det smalare utseendet av 

kroppen efter viktminskningen, ledde för flera av deltagarna i Lier et al. (2015), 

Gilmartin, Long och Soldin (2015), Natvik et al. (2015), de Oliveira et al. (2016), 

Groven et al. (2015), Groven och Glenn (2016) och Liu och Irwin (2017)  studier till en 

ökad självkänsla och ökat självförtroende, vilket kunde resultera i ett intensivt uteliv 
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som inkluderade ökad uppmärksamhet från andra samt en känsla av att vara höga på 

livet och sig själva (Lier et al. 2015). 

 

Att träna innebar för en deltagare i Groven et al. (2015) studie mer än att bara träna för 

att återfå hälsa, där framgick det att skälet till träning inte enbart var att förbättra hälsan 

utan även att bygga upp en ny image då den nya livsstilen ändrade andras syn på 

deltagaren till att bli en som tränar. Flera deltagare (Groven et al. 2015; Gilmartin et al. 

2015) upplevde när vikten normaliserades sig mer trygga med uppmärksamhet från 

andra när de tränade på gym. 

 

Osäkerhet fanns i Lier et al. (2015) och Groven et al. (2015) studier om att vara attraktiv 

men inte känna sig bekväm med att visa sig i den nakna kroppen med ärren och 

överskottshuden, vilket en deltagare i Groven et al. (2015) såg som ett hinder vid dating 

eller vid användning av kortbyxor. 

 

3.2 Upplevelser av sociala relationer 

Upplevelser av ökad energi och aktivitetsnivå med fler sociala interaktioner med andra 

lyfts i flera studier (Lier et al. 2015; Groven et al. 2015; Gilmartin et al. 2015; Natvik et 

al. 2015; Liebl, Barnason & Brage Hudson; 2016; Faccio et al. 2016; Moore & Cooper 

2016; Bak, Seibold-Simpson & Darling 2016; de Oliveira et al. 2016; Liu & Irwin 

2017). I studierna (Gilmartin et al. 2015; Liebl et al. 2016; Liu & Irwin 2017; Natvik et 

al. 2015; de Oliveira et al. 2016) beskrevs det som en upplevelse av ökad frihet relaterad 

till ökad rörlighet, som möjliggjorde mer social samvaro tillsammans med barn och 

barnbarn, med vänner och på arbetsplatsen, vilket de tidigare saknat energi och 

självförtroende till. Ur flera studier (Groven et al. 2015; Natvik et al. 2015; de Oliveira 

et al. 2016; Liu & Irwin 2017) framgick en glädje i att räknas med i det sociala livet. En 

deltagare i de Oliveira et al. (2016) uppgav att inbjudningar till fester ökade. I Liebl et 

al. (2016) framgick en annan synvinkel som var att fokus ibland flyttade från att ta hand 

om andra till att fokusera på deltagaren själv, vilket upplevdes som nödvändigt för att 

hitta nya hälsosamma mål som exkluderar det tidigare förhållningssättet till mat. I Bak 

et al. (2016) valde flera deltagare träning före socialt umgänge. Deltagare i Faccio et al. 

(2016) studie upplevde att relationen med partner, familj och framförallt relationen till 

arbete blev viktigare än tidigare. 
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Flera studier (Bak et al. 2016; Liu & Irwin 2017) tog upp att ökad uppmärksamhet av 

romantisk karaktär upplevdes som smickrande. I Moore & Cooper (2016) och Natvik et 

al. (2015) studier upplevdes ett ökat behov av känslomässig och sexuell intimitet. Som 

inte alltid kunde tillgodoses av deras partner (Moore och Cooper 2016). Vidare beskrevs 

i samma studie att känsloyttringar från partnern förekom i större utsträckning än 

tidigare, men även nedlåtande kommentarer och avsaknad av förståelse, där svartsjuka 

från partnern förekom mot deltagare som börjat träna, detta ledde till slitningar och en 

oro över att partnern och deltagarna skulle växa ifrån varandra. Flera deltagare (Lier et 

al. 2015; Groven & Glenn 2016; Liu & Irwin 2017) hade genomgått skilsmässa, då de 

uppgav att livet gått i olika riktningar till följd av deltagarnas nya livsstil. I Liebl et al. 

(2016) studie framkom det att även andra relationer kunde påverkas och leda till avslut, 

för att inte deltagarnas egen hälsa skulle äventyras. 

 

3.3 Upplevelser av stöd från det sociala nätverket 

Deltagarna i Moore och Cooper (2016) och Ogle, Park, Damhorst och Bradley (2016) 

upplevde att partnern stod för störst stöd och uppmuntran. Vidare i Liebl et al. (2016) 

och Ogle et al. (2016) beskrevs att familj och supportergrupper var viktiga, för att 

deltagarna skulle våga tro på sig själva. Deltagare i Ogle et al. (2016) fick stöd från nära 

anhöriga och vänner med att flytta fokus från tidigare invanda tankar och mönster, där 

det även beskrevs att trygghet från personer som genomgått en överviktskirurgi 

upplevdes. Supportergrupperna stod för en positivitet som deltagarna i Ogle et al. 

(2016) tidigare saknat, genom att fira varandras framgångar upplevde de stöd från 

varandra. Det fanns även ett behov hos vissa deltagare (Liu & Irwin 2017) att prata om 

de äktenskapliga problemen som kunde upplevas. 

 

Otillräckligt stöd upplevdes av flera deltagare (Liebl et al. 2016; Groven et al. 2015), då 

de kände en missnöjdhet från arbetsgivaren och kände sig tvungna att arbeta trots 

upplevd oförmåga till det. I Natvik et al. (2015) uppgav deltagarna att det var viktigt att 

komma tillbaka till ett jobb eller börja jobba, för att få ordning på ekonomin och kunna 

försörja sin familj men även oron över att förlora jobbet fanns pga. komplikationer efter 

operationen som lett till hög sjukfrånvaro. Hos en deltagare i Groven och Glenn (2016) 

upplevdes avsaknad av stöd när vikten vände uppåt igen, då allt blev tyst. Det osagda 

tolkades av deltagaren som kritik från omgivning om att denne försatt sin chans att bli 

smal vilket medförde att känslan av alienation som övervikten skapat återkom. 
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Deltagare i Natvik et al.(2015) och de Oliveira et al. (2016) uppgav ett minskat behov 

av stöd när övervikten minskade genom en ökad frihet där den egna hygienen samt att 

knyta skorna kunde skötas av deltagaren själv. 

 

Kontakten med hälso- och sjukvården upplevdes som en trygghet, där deltagare från 

flera studier (Ogle et al. 2016; Liu och Irwin 2017) uppgav att de kunde fråga om råd, få 

stöd och uppmuntran när de kände sig missmodiga, vilket vissa deltagare i Groven och 

Glenn (2016) uppgav att de saknade när de inte gick ner tillräckligt i vikt. 

 

3.4 Metodologisk aspekt - valda artiklars undersökningsgrupp 

I föreliggande litteraturstudie granskades artiklarnas undersökningsgrupper utifrån kön, 

ålder, civilstånd och tid efter operation, vilket även presenteras i bilaga 2, tabell 3, 

Metodologisk översikt. 

 

Fem artiklar hade både män och kvinnor med i sina studier (Lier et al. 2015; Gilmartin 

et al. 2015; Liebl et al. 2016; Bak et al. 2016; Liu & Irwin 2017). Tre av artiklarna hade 

enbart män (Groven et al. 2015; Natvik et al. 2015; Moore & Cooper 2016) och 4 

artiklar hade enbart kvinnor (Ogle et al. 2016; Faccio et al. 2016; de Oliveira et al. 

2016; Groven & Glenn 2016).  

 

Den yngsta redovisade åldern var 26 år och den äldsta var 73 år. Den vanligaste 

medelåldern var mellan 44 - 49 år. I sex artiklar fanns både ett åldersintervall samt 

uträkning av medelålder (Gilmartin et al. 2015; Natvik et al. 2015; Liebl et al. 2016; 

Ogle et al. 2016; Moore & Cooper 2016; Liu & Irwin 2017). Fem artiklar hade 

åldersintervall (Lier et al. 2015; Groven et al. 2015; Bak et al. 2016; de Oliveira et al. 

2016; Groven & Glenn 2016). En artikel hade endast uppgift om medelålder (Faccio et 

al. 2016). 

 

I artiklarna som har uppgift om civilstånd, går det att utläsa att majoriteten av deltagarna 

är gifta. Åtta artiklar redovisar civilstånd (gift, singel eller skild) (Lier et al. 2015; 

Groven et al. 2015; Liebl et al. 2016; Ogle et al. 2016; Moore & Cooper 2016; Bak et 

al. 2016; Groven & Glenn 2016; Liu & Irwin 2017) och en artikel redovisar uppgift att 

de flesta är gifta (Natvik et al. 2015), övriga saknar uppgift om civilstånd. 
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Redovisning av tid som gått sedan överviktskirurgin varierade mellan fem veckor och 

157 månader (≈13 år). Två artiklar redovisade inte tid efter operation (Gilmartin et al. 

2015; Moore & Cooper 2016). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i föreliggande litteraturstudie var att deltagarna uppgav att de kände sig 

mer normala och accepterade i sociala sammanhang då omgivningens uppmärksamhet 

förändrades efter genomgången överviktskirurgi. De sociala relationerna antog ofta en 

ny riktning då deltagarna ur resultatet tenderade att ta mer plats i livet. Det framkom att 

befintliga relationer var viktiga och vårdades men även att de påverkades negativt på 

grund av slitningar och oro. Skilsmässa uppgavs i flera fall då livet gått i olika riktning. 

Det framkom även att stöd från anhöriga och supportergrupper var viktiga för att få 

hjälp med att flytta fokus från invanda tankar och mönster. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Diskussion av psykosociala upplevelser 

Ur resultatet (de Oliveira et al. 2016; Faccio et al. 2016; Groven et al. 2015; Lier et al. 

2015; Natvik et al. 2015) i föreliggande litteraturstudie framgick det att deltagarna 

genom att känna sig normala och accepterade med utseendet av kroppen efter 

viktnedgången också tog mer plats i sociala sammanhang. Enligt Meleis et al. (2000) 

kan stigma vara en hämmande faktor om den är fäst vid en transition. Då fetma är att 

betrakta som stigmatiserande (Trainer & Benjamin 2017; De Brún et al.2014) är det 

rimligt enligt författarna till föreliggande litteraturstudie att utgå från att om den 

avlägsnas underlättar det även för individen i sociala sammanhang. I Bylund et al. 

(2013) studie visas detta genom att de deltagare som har genomgått en överviktskirurgi 

återtar sin plats i familjen och andra sociala sammanhang. Detta styrks även av 

Aramburo och Larsen (2017) som beskriver att ökat självförtroende och energi 

medförde ett ökat socialt liv både tillsammans med partnern men även utanför familjen. 

Dock upplevde deltagarna sig själva fortfarande som tjocka och överviktiga, trots 

viktnedgången (Aramburo & Larsen 2017). I Coulman, MacKichan, Blazeby och 

Owen-Smith (2017) beskrivs en upplevelse av normalitet inte bara med att kunna sköta 
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sin egen hygien eller få plats i en flygplansstol utan även att vara en person som andra 

personer lyssnar på och rådfrågar. Uppmärksamheten som deltagarna upplevde efter 

överviktskirurgin, stod i kontrast till den tidigare och blev ett faktum av hur illa de blivit 

behandlade som överviktiga (Coulman et al. 2017). 

 

Ur föreliggande litteraturstudies resultat (Faccio et al. 2016; Gilmartin et al. 2015; Liebl 

et al. 2016; Liu & Irwin 2017; Natvik et al. 2015; de Oliveira et al. 2016) framkom att 

befintliga relationer vårdas och är viktiga. Meleis et al. (2000) har visat att samhörighet 

med andra är viktigt när en person genomgår en transition. Att odla nya kontakter men 

även att hålla liv i gamla var något som de lyfte som framträdande ur olika 

transitionsberättelser. I Bylund et al. (2013) beskrivs att överviktskirurgin medförde att 

de nära relationerna strukturerades om och stärktes, en flexibilitet med umgänge på lika 

villkor. I Aramburu och Larsen (2017) beskrivs att deltagarna tillsammans med sin 

partner tog sig igenom de olika svårigheterna som överviktskirurgin medförde, vilket 

medförde att gemensamma mål sattes upp, som förde dem närmare varandra, vilket 

även Geraci, Brunt och Marihart (2014) uppgav samt att de gav varandra stöd i både 

med och motgångar. Det sociala nätverket runt omkring kan även medföra nackdelar, 

Ferriby et al. (2015) fann i sin studie att de som levde i en relation följde inte de 

rekommenderade livsstilsförändringarna i lika stor utsträckning som de som var singel 

gjorde. Aramburu och Larsen (2017) uppgav att deltagarna upplevde slitningar i 

relationen med partnern, det partnern inte kunde bidra med, kunde de finna på andra 

håll. 

 

Ur resultatet (Liebl et al. 2016; Bak et al. 2016; Moore & Cooper 2016) i föreliggande 

litteraturstudie framkom att vissa av deltagarna medvetet satte den nya livsstilen framför 

det gamla invanda. Detta är i linje med Meleis et al. (2000) som har visat att flera 

transitioner kan pågå samtidigt samt att de inte uppstår isolerat från varandra. Meleis et 

al. (2000) hävdar vidare att medvetenhet och engagemang genom hela processen är 

nödvändigt om en transition ska kunna komma tillstånd. Att gamla invanda mönster 

ifrågasätts visas i Aramburu Alegria och Larsen (2017) studie där en oro över att inte ha 

tid för varandra längre upplevdes. Tidigare fanns ett partnerskap men efter operationen 

infann sig en känsla av att vara åsidosatt samt en oro över att äktenskapet inte skulle 

hålla (Aramburu Alegria & Larsen 2017). Enligt Meleis et al. (2000) är en transition 

både ett resultat av förändring och resulterar i förändring, vilka kan vara relaterade till 
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bl. a. störningar i relationen samt konfrontation av skillnader. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie gör här tolkningen att dessa störningar och konfrontationer 

av skillnader är ett resultat av att partnern inte är med i processen. Ur resultatet (Lier et 

al. 2015; Groven & Glenn 2016; Liu & Irwin 2017; Liebl et al. 2016) i föreliggande 

litteraturstudie framgick även att relationer i vissa fall avslutades. Detta resultat styrks 

av Aramburu Alegria och Larsen (2017) som kom fram till minskat beroende av 

partnern medförde att de upptäckte att det fanns ett annat liv som inte inkluderade den 

nuvarande partnern. Något som framgick i Ferriby et al. (2015) litteraturstudie är att den 

som genomgått en överviktskirurgi blev mer bestämd och social i motsats till partnern 

som upplevde större missnöje och blev mer inåtvänd. 

 

Ur resultatet (Moore & Cooper 2016; Liebl et al. 2016; Ogle et al. 2016) i föreliggande 

litteraturstudie framkom att familjen och supportergrupper var viktiga för stöd och 

uppmuntran. Enligt Meleis et al. (2000) finns det personliga och miljömässiga villkor 

som antingen underlättar eller begränsar transitionsprocessen. Stöd från familj, tillgång 

till relevant information, råd från respekterade källor, förebilder samt att få svar på 

frågor underlättar enligt Meleis et al. (2000) en transition medan begränsande faktorer 

är de motsatta. Det bekräftas av Sharman et al. (2015), där deltagarna uppgav att de inte 

hade klarat av tiden efter överviktsoperationen om inte familjen och andra som 

genomgått operationen, funnits som stöd. 

 

Ur resultatet (Liebl et al. 2016; Groven et al. 2015; Natvik et al. 2015; Groven & Glenn 

2016; Moore & Cooper 2016) i föreliggande litteraturstudie framkom nedlåtande 

kommentarer och minskat stöd från omgivningen. Enligt Meleis et al. (2000) passerar 

den som genomgår en transition olika kritiska vändpunkter eller händelser, vilket är 

perioder som präglas av osäkerhet och förhöjd sårbarhet. Dessa perioder är ofta 

associerade med ökad medvetenhet om förändringen/skillnaden. Detta bekräftas av 

Sharman et al. (2015) som i sin studie kommit fram till att deltagarna inte berättade för 

alla att de genomgått en överviktskirurgi, då de skämdes eller förväntade sig nedlåtande 

kommentarer. I en studie av Geraci et al. (2014) framkom att negativa kommentarer inte 

kom från smala/normalviktiga utan oftare kom från överviktiga, feta vänner som de 

trodde skulle förstå varför de valt att genomgå en överviktskirurgi. 
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Ur resultatet i föreliggande litteraturstudie uppgavs det i flera studier (Ogle et al. 2016; 

Liu och Irwin 2017; Groven & Glenn 2016) en trygghet med hälso- och sjukvårdens 

stöd och uppmuntran, vilket inte helt var i överensstämmelse med Sharman et al. (2015) 

som uttryckte att hälso- och sjukvårdspersonalen var insatta och hade kunskap om 

individuella hälsotillstånd och förutsättningar men att uppföljningen hade kunnat 

utvecklas. Meleis et al. (2000) menar att det är viktigt med stöd som underlättar en 

transition. Där har sjuksköterskan en viktig roll i övergångsprocessen, genom att vara 

den som ger stöd baserad på evidensbaserad forskning för att kunna bemöta och 

underlätta övergången så att personer får en god psykosocial upplevelse (SSF 2017). 

4.2.2 Metodologisk diskussion av undersökningsgruppen 

Artiklarna i föreliggande litteraturstudie beskrivs utifrån undersökningsgrupp. Samtliga 

artiklar (Lier et al. 2015; Groven et al. 2015; Gilmartin et al. 2015; Natvik et al. 2015; 

Liebl et al. 2016; Ogle et al. 2016; Faccio et al. 2016; Moore & Cooper 2016; Bak et al. 

2016; Oliveira et al. 2016; Groven & Glenn 2016; Liu & Irwin 2017) i föreliggande 

litteraturstudie redovisade kön samt ålder med åldersintervall och/eller uträknad 

medelålder. Nio artiklar (Lier et al. 2015; Groven et al. 2015; Natvik et al. 2015; Liebl 

et al. 2016; Ogle et al. 2016; Moore & Cooper 2016; Bak et al. 2016; Groven & Glenn 

2016; Liu & Irwin 2017) i föreliggande litteraturstudie redovisade uppgift om civilstånd 

eller att de flesta är gifta. Två artiklar (Gilmartin et al. 2015; Moore & Cooper 2016) i 

föreliggande litteraturstudie redovisar inte tid efter operation. Polit och Beck (2017) 

hävdar att deltagaren behöver ha en kunskap/erfarenhet av det som ska studeras, vilket 

gör att hur lång tid som gått efter kirurgin påverkar den levda erfarenheten och 

upplevelsen. Polit och Beck (2017) beskriver vidare att en variation i 

undersökningsgruppen, utifrån t.ex. kön, ålder, civilstånd och sjukdomshistoria, ger ett 

bredare spektrum av upplevelser, vilket också är syftet vid kvalitativa studier. Genom 

att ha en tydlig beskrivning av undersökningsgruppen ökar det en studies pålitlighet 

(Polit & Beck 2017). 

 

Samtliga artiklar (Lier et al. 2015; Groven et al. 2015; Gilmartin et al. 2015; Natvik et 

al. 2015; Liebl et al. 2016; Ogle et al. 2016; Faccio et al. 2016; Moore & Cooper 2016; 

Bak et al. 2016; de Oliveira et al. 2016; Groven & Glenn 2016; Liu & Irwin 2017) i 

föreliggande litteraturstudie innehåller även citat från deltagarna vilket ökar en studies 



 

18 

 

trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2017) är det ett sätt att inge förtroende och 

trovärdighet för studiens sanningshalt. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet till föreliggande litteraturstudie var att sammanställa personers upplevelser från 

flera tidigare studier, därför ansågs en deskriptiv litteraturstudie som lämplig. Resultatet 

bestod av tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ design, där en artikel (Gilmartin et 

al. 2015) även delvis innehöll en kvantitativ design där den kvantitativa delen uteslöts i 

föreliggande litteraturstudie, eftersom avsikten var att beskriva upplevelser. Enligt Polit 

och Beck (2017) ger en kvalitativ design en tydligare beskrivning av personers 

upplevelser. 

 

Databaserna CINAHL och PsycINFO användes, vilka är inriktade på omvårdnad. Att 

använda två databaser är enligt Polit och Beck (2017) en styrka. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie hade begränsningen att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, detta ger en svaghet när artiklar på andra språk faller bort (Polit & Beck 

2017). Artiklarna i föreliggande litteraturstudie översattes i början av processen med 

hjälp av översättningsprogram till svenska, vilket kan ha lett till felöversättningar och 

därmed misstolkningar (Polit & Beck 2017). Artiklarna lästes parallellt med 

översättningen för att undvika missförstånd, de språkliga kunskaperna hos författarna 

till föreliggande litteraturstudie förbättrades ju längre processen pågick. 

 

I föreliggande litteraturstudie gjordes, då det fanns tillräckligt med tillgängliga artiklar, 

en begränsning med artiklar fr.o.m. 2015, vilket även det kan anses öka pålitligheten då 

den senaste forskningen är den som presenteras men kan även ses som en svaghet 

eftersom tidigare forskning som kunde vara relevant har exkluderats (Polit & Beck 

2017). Begränsningen Peer Reviewed användes och ger då en styrka i studien genom att 

experter har granskat artiklarna innan publicering och ökar kvaliteten på artiklarna 

(Polit & Beck 2017). Handledningen till föreliggande litteraturstudie skedde i grupp 

under ledning av en erfaren handledare. Detta förfaringssätt ökar enligt Polit och Beck 

(2017) pålitligheten och stabiliteten i en forskningsprocess. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie bearbetade gemensamt resultatet för att 

bredda förståelsen efter individuell läsning. Genom kodning identifierades olika teman 
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med likheter och olikheter, ett förfaringssätt som enligt Polit och Beck (2017) är ett 

lämpligt sätt att bearbeta artiklarna på som även ökar bekräftelsebarheten. 

 

De inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp bestod av fler kvinnor än män, vilket 

ger en obalans mellan mäns och kvinnors upplevelser och därmed en svaghet i 

föreliggande litteraturstudie men är även mer representativ då fler kvinnor genomgår en 

överviktskirurgi (SOReg 2017b). Att ha kvinnor och män både blandat i studierna men 

även i separata studier anser författarna till föreliggande litteraturstudien är en fördel då 

upplevelserna kan vara specifika utifrån ett manligt respektive kvinnligt perspektiv. 

Detta styrks i Temple Newhook, Gregory och Twells (2015) studie, som delvis visar 

skillnader mellan manliga och kvinnliga upplevelser. Även Hansson et al. (2010) 

styrker detta, där deltagarna upplevde olika diskriminerande situationer beroende på om 

de var man eller kvinna och i vilken livssituation de befann sig i, jämfört med 

normalviktiga. Att beskriva upplevelser ur flera synvinklar med varierande innehåll, ger 

enligt Polit och Beck (2017) en ökad pålitlighet när undersökningsgruppen är 

representativ för det som studeras. 

 

Trovärdighet kan enligt Polit och Beck (2017) inte uppnås om pålitlighet saknas. Enligt 

Polit och Beck (2017) ökar en studies pålitlighet om metoden är tillräckligt tydligt 

beskriven för att kunna upprepas av en annan forskare vid ett annat tillfälle, vilket 

författarna till föreliggande litteraturstudie har gjort sitt bästa för att uppnå. Då 

författarna till föreliggande litteraturstudie har begränsad erfarenhet av forskning är det 

rimligt att anta att överförbarheten är begränsad. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har för att öka pålitligheten beskrivit sin 

förförståelse och är införstådda med att för att kunna beskriva något måste av 

nödvändighet en viss förförståelse finnas, vilket även kan vara en nackdel eftersom det 

kan påverka det som eftersöks. Enligt (Polit & Beck 2017) är det viktigt att förhålla sig 

objektivt genom hela processen, detta har författarna till föreliggande litteraturstudie 

försökt uppnå genom att se studien från olika synvinklar. Enligt Polit och Beck (2017) 

ökar ett sådant tillvägagångssätt en studies bekräftelsebarhet genom att författarens 

perspektiv och förförståelse hålls i bakgrunden till förmån för deltagarnas röster. 
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4.4 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan behöver ha kunskap och vara medveten om att en överviktskirurgi 

medför stora livsstilsförändringar som har en psykosocial påverkan. Vidare behöver 

sjuksköterskan ha en förståelse för de individuella behoven för att kunna ge god 

omvårdnad. Den föreliggande litteraturstudiens resultat kan öka sjuksköterskans 

förståelse och kunskap, genom att den beskriver personers psykosociala känslor och 

tankar efter en överviktskirurgi. Genom kunskap och förståelse upplever sjuksköterskan 

trygghet och en bättre omvårdnad kan ges, där personen får stöd och support som tar 

hänsyn till de individuella behoven. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då fetma men även överviktskirurgi i sig är stigmatiserande behövs mer forskning kring 

upplevelser av bemötande från sjuksköterskan, vilket är viktigt då denna patientgrupp 

återfinns inom vårdens alla områden. 

 

Kunskap om sjuksköterskors upplevelser av patienter som genomgått överviktskirurgi 

fanns det mycket litet skrivet om. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser även 

att det är viktigt att medvetandegöra sjuksköterskors upplevelser av patienter som 

genomgått överviktskirurgi, då även sjuksköterskans förförståelse påverkar 

omvårdnaden. 

 

4.6 Slutsats 

Att genomgå en överviktskirurgi innebär en livsomställning som påverkar den 

psykosociala situationen, vilket deltagarna inte alltid kände sig tillräckligt förberedda 

på. Föreliggande litteraturstudie visade att personer som genomgått en överviktskirurgi 

upplevde en uppmärksamhet som möjliggjorde en känsla av normalitet, där sociala 

relationer växte eller avslutades och stödet från det sociala nätverket påverkade de 

psykosociala upplevelserna. Utifrån den föreliggande litteraturstudien kan 

sjuksköterskan med ökad förståelse och kunskap bättre bemöta, informera och stödja 

personer som genomgått överviktskirurgi. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Tabell 2 Resultatöversikt 

Författare och 

årtal 

Syfte Resultat 

Lier H. Ø., Aastrom 

S. & Rørtveit K., 

2015 

Att utforska och beskriva 

patienters dagliga 

livserfarenheter fem år efter 

gastric bypass operation 

(GBP) 

Viktnedgång innebar att deltagarna kunde känna sig normala bland andra människor, att passa in i de 

sociala rollerna. Överskottshud innebar dock att deltagarna kände sig mer bekväm påklädd än 

avklädd, vilket ledde till svårigheter i de nära relationerna. 

Vissa upplevde svårigheter att lämna mat när de åt ute, pga. frågor om maten inte var god. 

En hög självkänsla upplevdes de första åren, där några deltagare uttryckte de som att de “levde livet” 

genom att var ute varje helg. 

Groven K. S., 

Galdas P. & Nyheim 

Solbrække K., 2015 

Att beskriva mäns 

upplevelser av kroppsliga 

förändringar 

Deltagarna upplevde en tillfredsställelse med att kunna motionera och styrketräna utan hinder, att få 

muskler, att ha ork. 

Överskottshud och ärr efter borttagande av huden upplevdes både som jobbigt vid dating och 

användning av shorts men hos någon inte som en stor sak. 

Komplikationer efter vikt-operationen skapade oro hos en deltagare om att förlora sitt jobb, då 

frånvaron varit stor. 

Trots vissa komplikationer upplevde deltagaren att operationen varit lyckad och att de fått ett mer 

socialt och aktivt liv. 

Gilmartin J., Long 

A. and Soldin M., 

2015 

Att utforska QoL 

uppfattningar, erfarenheter 

och resultat från patienter 

som har genomgått 

plastikkirurgi efter en 

kraftig viktminskning. 

Två viktiga teman framkom: Identitetsomvandling, radikala livsstilsförändringar. Deltagarna beskriver 

processen om att lägga en stigmatiserad identitet åt sidan - en övergång mot en ny identitet. 

Det framkom även att självbilden fortfarande var densamma med åtföljande problem att anpassa sig 

känslomässigt. Deltagarna rapporterar även att de har höjt sin fysiska aktivitetsnivå samt känner glädje 

i nya hobbies. Hoten om kronisk sjukdom, åldrande och viktuppgång fanns också. 

Natvik E., Gjengdal 

E., Moltu C. & 

Rådheim M. 2015 

Att utforska mäns 

erfarenheter med livet efter 

överviktskirurgi (bariatric 

Tanken hinner inte med den kroppsliga förändringen. Stora psykologiska förändringar, emotionell 

intensitet och mentala krav var svåra att förutse. Fler utomstående vågar att ta kontakt, jämfört med 

innan operation. Deltagarna uppgav att de själva var modigare och hade mera sociala kontakter. En 
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surgery), ur ett långsiktigt 

perspektiv 

del hade sexuella kontakter, hade ett uteliv medan en del stannade hemma eller knöt nya stabila fasta 

förhållanden. 

Även om några fortfarande var stora hade de lättare att sköta sitt dagliga liv, ta del av ett socialt liv 

med familj och vänner. De accepterade sig själva. De fysiska och sociala hindren hade försvunnit och 

de upplevde självförtroende och kompetens på sitt arbete. 

Trots viktförlust kände de en osäkerhet på om kroppen och hälsan skulle hålla i framtiden.  

Liebl L., Barnason 

S. & Brage Hudson 

D., 2016 

Att beskriva erfarenheterna 

hos vuxna som lyckades 

behålla viktminskning, 

(åtminstone 2 år), efter 

överviktskirurgi (bariatric 

surgery) 

Supporten från familj, grupper och professionella är de som möjliggjort viktminskningen, enligt 

deltagarna. Även ogillande från omgivningen förekom och för att behålla vikten var några deltagare 

tvungna att avsluta dessa relationer/kontakter. Kommentarer som att de valt den lätta vägen, förekom. 

Att byta beroende från mat till något annat, då begäret fortfarande fanns kvar och några deltagare 

prövade men valde att fokusera på sig själva och sin hälsa samt och behovet av att undvika impulser. 

Att känna sig bekväm med sin vikt var inte alltid samma som målvikten utan målet sattes där 

informanterna kände sig tillfreds med sin kropp. Genom sin viktnedgång och förändring kände de att 

de kunde påverka familjens kost och motionsvanor till att bli hälsosammare. 

Ogle J. P., Park J., 

Damhorst M. L. & 

Bradley L. A., 2016 

Vilken betydelse i livet som 

social support har för de 

som genomgått 

överviktskirurgi (bariatric 

surgery) 

Professionell personal som supportrar, upplevdes som en vägledare under processen, både före och 

efter operationen. Genom att ge råd och information om svårigheterna informanterna stötte på, främst 

vad gäller kosten men även psykologiska problem och social isolering. Gruppträffarna upplevdes som 

givande där medlemmarna pushade varandra med positiv energi. Även social media och kontakter 

med andra som genomgått operationen upplevdes som viktiga, där de kunde få förståelse och känna 

igen sig. Likaså gav de själva support till andra i samma situation, vilket även hjälpte dem själva. 

Supporten från närstående var ett viktigt inslag, de fanns där i både med och motgångar och hjälpte 

dem komma vidare. Kommentarer om vikten ansågs ge extra energi för att fortsätta viktnedgången, 

och ökade självkänslan och självförtroendet. Informanterna upplevde svårigheter med att få andra att 

förstå att de inte kan äta som förut längre, att de inte har valt den “lätta vägen”, de tycker eller tror att 

de inte kan äta ute. Upplevelse av avundsjuka från andra. 

Faccio E., Nardin A. 

& Cipolletta S., 

2016 

Att undersöka överviktigas 

tro och förväntningar före 

och ett år efter 

överviktskirurgi (bariatric 

surgery). Identifiera 

förändringar av identiteten, 

Efter operationen hade informanterna en annan syn på sig själva, som gett dem möjligheter, hur de 

står upp för sig själva, utforskar sig själva, går ut, shoppar. Överviktsgruppen såg sig själva som 

“offer”, skämdes, uttittad, inte känna sig accepterad, dock upplevde deltagarna att förändringen gick 

för snabbt och trodde att det skulle vara lättare. Att tankarna inte hinner med den kroppsliga 

förändringen och det nya ätmönstret, därför ser de sig fortfarande som överviktiga. 
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kroppsuppfattning, 

relationer och livskvalitet 

En operation styrdes av att det skulle innebära en kroppslig förändring men påverkades även av 

förväntningar från släktingar. Innan operationen fanns liten plats för andra än dem själva, efter 

operationen blev relationer och familjen samt även jobbet en viktig faktor i deras liv. En operation 

troddes kunna mirakulöst förändra deras liv men det gjorde den inte och kunde även visa andra 

problem som tidigare dolts av övervikten. 

Moore D. D. & 

Cooper C. E., 2016 

Att undersöka mäns 

erfarenheter efter en 

överviktskirurgi med fokus 

på intima relationer och 

socialt stöd. 

Ur resultatet framkom tre teman. 

Oavsiktliga konsekvenser, avundsjuka från partnern, tidigare band fetman ihop relationen, ny 

romantisk uppmärksamhet från andra, intimitet som bittersöt, intimiteten ökade men inte tillräckligt 

och inkonsekvent socialt stöd, de opererade uppgav att de hade fått mycket stöd av sina partners 

samtidigt som negativ feedback förekom - partnern följde inte alltid med i den nya livsstilen. 

Förändring i en del av strukturen, minskad vikt hos den ena partnern, påverkar hela strukturen. 

Bak M., Seibold-

Simpson S. M. & 

Darling R., 2016 

Att utveckla 

rekommendationer som kan 

ligga till grund för att ändra 

en befintlig screening 

verktyg för att identifiera ett 

beroende. 

De teman som kunde var potentiellt beroendeframkallande identifierades som missbruk kring alkohol, 

spel, shopping, träning, mat svält/hetsätning/småätande (betande) och sexualitet/relationer. Andra 

ämnen som togs upp var högt intag av koffein och tobak. 

En av deltagarna beskrev att hen hade förlorat en god vän som var maten. Den ersattes av något annat 

som det också blev för mycket av. 

de Oliveira M. D., 

Merighi M. A. B., 

Kortchmar E., Braga 

V. A., da Silva M. 

H. & de Jesus M. C. 

P., 2016 

Att förstå postoperativa 

upplevelser hos kvinnor 

efter en överviktskirurgi 

Resultatet delades upp i räddning av dagliga aktiviteter, som tidigare var begränsade pga. övervikten, 

självkänsla och social integration. Ökad autonomi förbättrade självbilden och i sin tur självkänslan. 

Groven K. S. & 

Glenn N. M., 2016 

Undersöka erfarenheter av 

viktåteruppgång bland 

kvinnor som genomgått 

gastric bypass med fokus på 

hur detta har påverkat deras 

liv. 

De intervjuade kvinnornas berättelser avslöjar att valet att genomgå en viktminskningsoperation 

egentligen inte var något val eftersom det var sista utvägen till viktnedgång. De lyfter att effekterna av 

operationerna, på längre sikt, till övervägande del var negativa dels på det medicinska planet men 

även erfarenheter av att återta sin övervikt. De beskriver sig som emotionella ätare. Omgivningens 

attityder smärtar eftersom det finns en “skyll dig själv” attityd och en ovilja att stötta postoperativt om 

man inte följer önskat beteende/mönster. De beskriver även andra sociala bieffekter r/t till 

operationen, som skilsmässa eller risk för skilsmässa. Två av de intervjuade ångrade sin operation, 
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den tredje önskar dock att hon hade gjort den tidigare. Berättelserna beskriver hur de först återfår en 

normalitet i livet, med normal vikt, för att sedan socialt hamna i ett värre tillstånd än innan när vikten 

återigen gick upp. 

Liu R. H. & Irwin J. 

D. 2017 

Syftet med studien var att 

förstå de fysiska, 

psykologiska, sociala och 

kliniskt relaterade 

erfarenheterna hos individer 

som har genomgått 

bariatrisk kirurgi minst två 

år tidigare 

Deltagarna uppgav att mental förberedelse var viktigt, att de kämpade med att identifiera sitt ny jag i 

den nya tunnare kroppen. De uppgav att de upplevde mer energi och kunde delta i fler aktiviteter med 

familj, barn, barnbarn. De upplevde både positiv och negativ support av partnern. Förbättrat 

självförtroende, socialisation och upplevelsen av att få uppmärksamhet av andra uppgavs. De 

upplevde att de fick bra support av kliniken både före och efter operationen. 
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Bilaga 2 

Tabell 3 Metodologisk översikt 

Författare, årtal 

och land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Lier H. Ø., 

Aastrom S. & 

Rørtveit K., 2015 

Norge 

Patients´ daily life 

experiences five years 

after gastric bypass 

surgery - a qualitative 

study 

En kvalitativ 

metod med hjälp 

av innehållsanalys 

10 Deltagare 

7 kvinnor, 3 män 

Ålder redovisas för resp. 

deltagare, 35-57 år 

Gift 5, ogift 5 

Tid sedan operation 5 år 

Semi-strukturerade intervjuer Innehållsanalys 

(Transkribering med 

kodning och 

kategorisering av text) 

Groven K. S., 

Galdas P. & 

Nyheim 

Solbrække K., 

2015 

Norge 

Becoming a normal 

guy: Men making sense 

of long-term bodily 

changes following 

bariatric surgery 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

4 Deltagare 

0 kvinnor, 4 män 

Åldersintervall 24-46 år 

Gift 2, Singel 2, Skild 1 

Tid sedan operation > 4 

år 

Semi-strukturerade intervjuer Tema-analys enligt 

Braun and Clarke´s 

(2006) 

rekommendationer 

Gilmartin J., Long 

A. and Soldin M., 

2015 

Storbritannien 

Identity transformation 

and a changed lifestyle 

following dramatic 

weight loss and body-

contouring surgery: An 

exploratory study  

Explorativ 

kvalitativ plus 

kvantitativ 

20 Deltagare 

18 kvinnor, 2 män 

Åldersintervall 29-63 år 

Medelålder 46.2 

Civilstånd framgår inte 

Tid sedan operation 

framgår inte 

Djupintervjuer plus en enkät med 

frågor på likertskala 

kvalitativa 

programpaket NVivo 7 

användes. Intervjuerna 

lästes och kodades 

tematiskt. 

 

Parat t-test 

Natvik E., 

Gjengdal E., 

Moltu C. & 

Rådheim M. 2015 

Norge 

Translating weight loss 

into agency: Men´s 

experiences 5 years 

after bariatric surgery 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

livsvärldsforskning 

13 Deltagare 

0 kvinnor, 13 män 

Åldersintervall 28-69 år 

Medelålder 47 

De flesta gifta uppges 

Djupintervjuer med öppna frågor 

som inspirerats av Giorgi (2009) 

Meningsanalys i fyra 

steg. För att få en 

förståelse och kunna 

beskriva de fenomen som 

författarna fann, både 
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Tid sedan operation 

mellan 5-7 år 

likheter och skillnader 

av. 

Liebl L., Barnason 

S. & Brage 

Hudson D., 2016 

USA 

Awakening: a 

qualitative study on 

maintaining weight loss 

after bariatric surgery 

Kvalitativ 

beskrivande studie 

14 Deltagare 

11 kvinnor, 3 män 

Ålder redovisas för resp. 

deltagare 29-73 år 

Medelålder 46.9 

Gift 9, Singel 1, Skild 4 

Tid sedan operation 

mellan 28 - 157 mån 

Semi-strukturerade intervjuer Innehållsanalys med 

tema 

Ogle J. P., Park J., 

Damhorst M. L. & 

Bradley L. A., 

2016 

USA 

Social support for 

women who have 

undergone bariatric 

surgery 

Kvalitativ design 13 Deltagare 

13 kvinnor, 0 män 

Åldersintervall 26-66 år 

Medelålder 53 år 

Gift 9, Singel 4 

Tid sedan operation 

mellan 5 v - 35 mån 

Semi-strukturerade djup-intervjuer Innehållsanalys enligt 

Guetzkow (1950), Corbin 

och Strauss (2008) 

Faccio E., Nardin 

A. & Cipolletta S., 

2016 

Italien 

Becoming ex-obese: 

narrations about 

identity changes before 

and after the 

experiences of the 

bariatric surgery 

Kvalitativ design 15 Deltagare 

15 kvinnor, 0 män 

Medelålder 35 

Ingen uppgift om 

civilstånd 

Tid sedan operation > 1 

år 

Semi-strukturerade intervjuer 

genom frågor som utforskar jaget 

- valet av kirurgimetod 

- att vara överviktig i motsats till 

att vara före detta överviktig, 

vilken betydelse har det 

- nuvarande och framtida behov, 

mål och dess betydelse 

- Postoperativa erfarenheter och 

övertygelser 

Diskursanalys 

med ambitionen att 

identifierar språkliga 

variationer, inspirerad av 

Potter och Wetherell´s 

(1987) modell. 

Moore D. D. & 

Cooper C. E., 

2016 

Life after bariatric 

surgery: Perceptions of 

Kvalitativ design 20 Deltagare 

0 kvinnor, 20 män 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer (60-

90 min) och observationer i 

Fenomenologisk analys 

(Connelly, 2010; Dahl & 



 

7 

 

USA male patients and their 

intimate relationships 

Åldersintervall 29-64 år 

Medelålder 44 

Gift 16, Singel 4 

Tid sedan operation 

mellan 6-31 mån 

deltagarnas hem som sedan 

transkriberades och kodades. 

Boss, 2005; McLeod, 

2003). 

Familjesystemsteori 

(med fokus på 

interaktioner inom intima 

relationer) 

Bak M., Seibold-

Simpson S. M. & 

Darling R., 2016 

USA 

The potential for cross-

addiction in post-

bariatric surgery 

patients: 

Considerations for 

primary care nurses 

practitioners 

Kvalitativ design 12 Deltagare 

8 kvinnor, 4 män 

Åldersintervall 31- 61+ 

år 

Gift 8, Singel 2, Skild 2 

Tid sedan operation 1-7 

år 

Tre fokusgrupper där deltagarna 

diskuterade under ledning av 

författarna hölls på de respektive 

sjukhusen. Bandupptagning samt 

anteckningar om ex icke verbal 

kommunikation under sessionerna 

(90-120 min). Kodning och 

identifiering av teman. 

Triangulering. 

Innehållsanalys 

beskriven av Hsieh och 

Shannon 

(2005) 

de Oliveira M. D., 

Merighi M. A. B., 

Kortchmar E., 

Braga V. A., da 

Silva M. H. & de 

Jesus M. C. P., 

2016 

Brasilien 

Experience of women 

in the postoperative 

period of bariatric 

surgery: a 

phenomenological 

study 

Kvalitativ design 

utifrån social 

fenomenologi av 

Alfred Schütz. 

8 Deltagare 

8 kvinnor, 0 män 

Åldersintervall 23-53 år 

Ingen uppgift om 

civilstånd 

Tid sedan operation <4-

36 mån 

Intervjuer (ca 40 min) med öppna 

frågor 

Teoretisk-filosofisk 

fenomenologi av Alfred 

Schütz 

 

Bandinspelad och 

transkriberad. 

Groven K. S. & 

Glenn N. M., 

2016 

Norge 

The experience of 

regaining weight 

following weight loss 

surgery: A narrative-

phenomenological 

exploration 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

narrativ 

3 Deltagare 

3 kvinnor, 0 män 

Åldersintervall 28-50 år 

Gift 2, uppgift om en 

saknas 

Tid sedan operation 6-8 

år 

Djupintervju (1,5-2 timmar) en 

fenomenologisk berättelse 

Fenomenologisk 

innehållsanalys med stöd 

av Mattingly’s (1998), 

van Manen’s (1997, 

2014) och Kvale och 

Brinkman’s (2009) 
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Liu R. H. & Irwin 

J. D. 2017 

Canada 

Understanding the 

post-surgical bariatric 

experiences of patients 

two or more years after 

surgery 

Kvalitativ design 28 

21 kvinnor och 7 män 

Åldersintervall 31-70 år 

Medelålder 49.7 

Gift 22, Singel 4, 

Skild 2 

Tid sedan operation 34-

51 mån 

Semi-strukturerade telefon-

intervjuer (45-60 min) 

Innehållsanalys enligt 

Guba och Lincoln´s 

(1989) guide 

 


