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Abstract  

Lundberg, S & Stenemar, Å. (2010). Personers erfarenheter av kost- och motionsvanor före 

respektive efter kirurgisk behandling mot fetma. Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan 

i Gävle.  

 

The purpose of this study is to describe how people who have undergone surgical treatment 

for obesity experience their diet and exercise habits before and after surgery. Furthermore, it 

intends to describe if the participants believe that the operation affected their mental and 

physical health. Surgical treatments for obesity has become more popular in recent years and 

research shows that it is the method most effective for maintaining weight loss in comparison 

with various diets and physical activities. A qualitative method with content analysis was used 

and five women who had surgery for obesity participated. The results showed that the dietary 

habits of all participants before surgery was irregular and the participants all ate large meals in 

the evenings. Exercising in general did not exist among the participants. After surgery, all 

participants had a regular diet and ate smaller portions. Exercise habits have changed to the 

extent that all take more walks but otherwise they have not increased their physical activity. 

Mental health has improved for most through better self-esteem and quality of life. Physical 

health has improved and the participants feel more strength and fewer symptoms, such as pain 

and high blood pressure. The conclusion from this study is that diet and exercise habits have 

changed but only to a certain extent, however, the physical and mental health has changed for 

the better.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av sina kost- och 

motionsvanor före respektive efter en kirurgisk behandling mot fetma. Vidare var syftet att 

beskriva om personerna ansåg att operationen påverkat deras psykiska och fysiska hälsa. 

Kirurgiska behandlingar mot fetma har ökat under de senaste åren och forskning visar att det 

är den metod som ger bäst effekt för att behålla en långvarig viktnedgång i jämförelse med 

diverse dieter och fysisk aktivitet. En kvalitativ metod med innehållsanalyser användes där 

fem kvinnor som genomgått en operation mot fetma intervjuades. Kategorier har skapats 

utifrån hur det har sett ut före och efter operationen när det gäller kost- och motionsvanor 

samt psykisk och fysisk hälsa. Resultatet visade att kostvanorna hos alla deltagare före 

operation var oregelbundna där det mesta av maten intogs på kvällarna. Motion utövades i 

regel inte alls av de flesta deltagarna. Efter operation har samtliga regelbundna kostvanor och 

äter små portioner. Motionsvanorna har förändrats i den mån att fler promenader utförs men i 

övrigt ingen ökad fysisk aktivitet. Den psykiska hälsan har förbättrats för de flesta genom 

bättre självförtroende och ökad livskvalitet. Även den fysiska hälsan har förbättrats då 

deltagarna upplever mer ork och färre besvär med bland annat värk och högt blodtryck. 

Slutsatserna från studien är att kost- och motionsvanor förändrats men endast i viss 

utsträckning, däremot har den fysiska och psykiska hälsan förändrats till det bättre.  
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Introduktion 

Fetma är idag ett aktuellt ämne och ett ständigt ökande problem som inverkar på människors 

hälsa. Den ökande fetman kan inte förklaras enbart av genetiska faktorer utan förändringar i 

livsstilen rörande kostvanor och fysisk aktivitet spelar en stor roll (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Personer som lider av svår övervikt eller fetma har svårt 

att gå ner i vikt med hjälp av dieter och fysisk aktivitet. Det som kan hjälpa dessa personer är 

kirurgiska behandlingar som förminskar magsäcken och näringsupptaget. Detta kan även 

förbättra och minska risken för fetmarelaterade sjukdomar, så som exempelvis typ 2 diabetes 

och hjärt- kärlsjukdomar (ibid.). Avsikten med denna studie var att undersöka erfarenheterna 

av kost- och motionsvanorna hos personer som genomgått en kirurgisk behandling mot fetma. 

Deras upplevelser och erfarenheter av deras psykiska och fysiska hälsa före och efter 

operationen studerades också.  

Definition av fetma och dess komplikationer 

Fetma är definierat av WHO (World Health Organisation) som onormal eller svår fettsamling 

som kan försämra hälsan (Marsk, 2009). Fetma anses i Sverige och internationellt vara en 

kronisk sjukdom. Fetma skattas oftast med hjälp av kroppsmasseindex eller bodymassindex 

(BMI), som är ett vanligt mått för att fastställa undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. 

WHO definierar ett BMI på 25 eller mer som övervikt och 30 eller mer som fetma. 

Normalviktsdefinitionen är ett BMI på 18,5 – 24,9 (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2002). 

Den här klassifikationen är baserad på data som visar att ett BMI mellan 18,5 – 25 har ett 

samband med lång överlevnad och BMI över 25 ökar risken för dödlighet (Marsk, 2009). 

BMI räknas ut genom att kroppsvikten i kilogram hos en person divideras med kroppslängden 

i kvadratmeter. Fetma innebär då att man väger för mycket i förhållande till sin längd (SBU, 

2003). Hos män i medelåldern är fettmassan i kroppen normalt omkring 10 – 15 kg. För 

kvinnor i samma ålder är den normala fettmassan cirka 50 procent högre eftersom kvinnor har 

ett större antal fettceller än män. Om den här fettmassan ökar utöver det normala kan detta 

leda till olika hälsoproblem så som ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, vissa 

cancersjukdomar och förtida död (SBU, 2002).  

Andelen människor med fetma har under de senaste årtiondena ökat avsevärt runt om i 

världen. Under de senaste 20 åren har antalet personer med fetma nästan fördubblats i Sverige 

och omfattar närmare 500 000 människor. Denna ökning gäller både män och kvinnor i alla 
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åldersgrupper, men de största ökningarna har skett i åldersgrupperna 25 – 44 år (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002).  För personer som drabbas av fetma är 

detta ett allvarligt hälsoproblem (SBU, 2003). Fetma bidrar till en rad sjukdomar där typ 2 

diabetes och hjärt- kärlsjukdomar utgör de största hoten. Fetma kan även orsaka psykiskt 

lidande och medföra negativa sociala följder vilket kan leda till en försämrad livskvalitet 

(SBU, 2002). Fetma är även ett samhällsproblem som bidrar till stora kostnader. Ökningen i 

sjuklighet på grund av övervikt och fetma har en stor inverkan på hälso- och 

sjukvårdskostnader (Marsk, 2009). Problemet belastar sjukvårdsbudgeten där direkta och 

indirekta kostnader för läkemedel, operationer, sjukskrivningar, förtidspensionering och 

produktionsbortfall är faktorer som spelar in. Fetma kostar för Sverige ungefär tre miljarder 

kronor om året (SBU, 2003). Svår fetma har associerats med minskad fysisk aktivitet, störda 

ätvanor och försämrad livskvalitet (Boan, Kolotkin, Westman, McMahon & Grant, 2004). 

Psykiska faktorer i relation till övervikt och fetma  

Förutom alla de fysiska åkommor som personer med sjuklig fetma riskerar att drabbas, eller 

redan lider av är även den psykiska faktorn viktig. Patienter med sjuklig fetma har mer 

känslomässiga symtom än normalviktiga, upplever oftare praktiska hinder i det dagliga livet 

och har ofta erfarenheter av stigmatisering, det vill säga att de blir utsatta för nedvärderande 

beteenden. Psykosociala svårigheter och minskad livskvalitet är ofta det största problemet för 

dessa patienter (Aasheim, Mala, Søvik, Kristinsson & Bøhmer, 2007). Livskvalitet är svårt att 

definiera eftersom det är ett brett begrepp. Det ligger nära begreppet livstillfredsställelse och 

anger det värde en person sätter på sin tillvaro. Livskvalitet är ett uttryck som betecknar mått 

på livsvärde, alltifrån att ägna sig åt meningsfull verksamhet till kroppsligt välbefinnande 

(Janlert, 2000). Hälsorelaterad livskvalitet innebär främst funktion och välbefinnande vid 

ohälsa, sjukdom och behandling. Personer som lider av fetma upplever en sämre livskvalitet, i 

jämförelse med normal- och överviktiga personer. Enligt Lindroos och Rössner (2007) ökar 

livskvaliteten ju mer en person med fetma eller övervikt går ner i vikt.  

 

Studier visar att personer i allmänhet förknippar fetma med negativa personliga egenskaper. 

Överviktiga människor kan uppge att de ofta upplever social stigmatisering, det vill säga en 

social stämpling, inom arbetslivet, i bekantskapskretsen och i partnerrelationen. Forskning 

visar att de som har en accepterande attityd till sin övervikt inte påverkas lika negativt i sin 

kroppsuppfattning av viktrelaterad stigmatisering, till skillnad från dem som har en negativ 
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inställning till sin kropp. Att uppleva stigmatisering vid övervikt har ett samband med sämre 

psykologisk funktion, mer kroppsmissnöje, lägre självkänsla och mer depressiva symptom. 

De som upplever fler hinder och svårigheter i samband med sin övervikt är ofta mer 

deprimerade än de som inte gör det (Lindroos & Rössner, 2007). 

Kirurgisk behandling mot fetma 

Övervikt eller måttlig fetma kan ofta åtgärdas med hjälp av kostomläggning och motion men 

vid svår fetma räcker det inte med dessa alternativ (Marsk, 2009). För personer som lider av 

detta och inte kan gå ner i vikt genom att gå efter olika dieter och röra på sig samt de som 

lider av allvarliga fetmarelaterade hälsoproblem är en kirurgisk behandling ett alternativ. 

Kirurgisk behandling introducerades på 1950-talet och proceduren var då en liten 

tarmresektion som under åren utvecklats till flera olika typer. Idag innebär kirurgisk 

behandling mot fetma en magsäcksoperation som förminskar magsäcken och i vissa fall 

försämrar näringsupptaget (National Institutes of Health, 2009). Under de senaste årtiondena 

har antalet kirurgiska behandlingar mot fetma ökat drastiskt över hela världen och trenden går 

mot mer komplicerade procedurer. Gastric bypass kallas den procedur som är den mest 

populära, även i Sverige. I Sverige gick, under år 2006, ungefär 1500 personer igenom en 

kirurgisk behandling mot fetma, det är en trefaldig ökning jämfört med år 2001 (Marsk, 

2009). För att få genomgå en sådan operation krävs det att personen har ett BMI på 40 eller 

mer eller om den har ett BMI på 35 – 39,9 och har ett allvarligt fetmarelaterat hälsoproblem 

så som typ 2 diabetes, hjärt- kärlsjukdom eller andningssvårigheter (National Institutes of 

Health, 2009). 

En kirurgisk behandling av fetma leder oftast till större viktnedgång än de behandlingar utan 

kirurgi som finns idag (SBU, 2002). En undersökning från Karolinska institutet beskriver att 

operation är den mest effektiva behandlingen mot fetma som leder till en ihållande 

viktnedgång, en avtagande sjuklighet och slutligen en minskning i dödlighet. Idag är det 

åtminstone fem procedurer av kirurgiska behandlingar som används, vilka är gastric banding, 

gastric bypass, gastric sleeve, biliopancreatic diversion och duodenal switch (Marsk, 2009). 

En studie har undersökt vad som hänt efter genomförda gastric bypass operationer och kom 

fram till att typ 2-diabetes, högt blodtryck, blodfetter och sömnapné hade förbättrats hos de 

flesta patienter (Aasheim, Mala, Søvik, Kristinsson & Bøhmer, 2007). Flera studier har visat 

på en överlägsen viktnedgång med hjälp av kirurgisk behandling jämfört med icke-kirurgiska 

behandlingar. Under de senaste åren har flera undersökningar som gjorts visat att överlevnad 
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hos individer som genomgått en överviktskirurgi är bättre jämfört med överviktiga som inte 

gjort det. Runt om i världen, inklusive Sverige, är det fler kvinnor än män som genomgår en 

sådan här operation. Dödligheten efter en överviktskirurgi i Sverige har studerats och visar att 

den ligger på låga nivåer. Män har högre dödlighet än kvinnor efter kirurgin vilket kan bero 

på att de har fler överviktsrelaterade sjukdomar innan operationen. Trots detta är det en 

avsevärd fördel för män med fetma att operera sig gentemot att avstå en operation (Marsk, 

2009). 

Restriktiv och malabsorptiv kirurgi  

Kirurgiska behandlingar mot fetma kan delas in i restriktiv kirurgi och malabsorptiv kirurgi. 

Den restriktiva proceduren minskar möjligheten att äta stora portioner snabbt genom att delar 

av magsäckens omfång minskas. Exempel på sådana operationer är vertical banded 

gastroplasty (VGB) och gastric banding (GB). Malabsorptiva ingrepp innebär att delar av 

tunntarmen kopplas om så att näringsupptaget försämras. Exempel på sådana operationer är 

biliopancreati diversion (BPD) och duodenal switch (DS). En tredje variant är ingrepp som 

kombinerar restriktion och malabsorption, till exempel gastric bypass (GBP). De flesta 

operationer i Sverige görs idag med en titthålsteknik som har flera fördelar så som mindre 

smärta efter operationen, förbättrad lungfunktion efter operationen, kortare sjukhusvistelse 

och lägre incidens av bråck jämfört med en öppen operation (Marsk, 2009). 

Gastric bypass och duodenal switch 

Gastric bypass, som är en kombination mellan restriktiv och malabsorptiv metod, både 

minskar magsäcken och försämrar kroppens förmåga att ta upp näring. Tunntarmen kopplas 

till den magsäcksficka som bildats efter att magsäcken delats och maten går inte genom den 

undre delen av magsäcken som nu är ”bortkopplad” utan endast genom den övre fickan. 

Denna operation är permanent eftersom det inte går att koppla ihop tunntarm och magsäck 

igen. Att operera sig på det här viset ger ingen garanti till att inte bli överviktig igen eftersom 

man ändå kan få i sig mycket kalorier då det till exempel går att dricka litervis med läsk och 

på annat sätt få i sig ett överskott av kalorier. Därför måste matvanor och livsstil förändras för 

att operationen ska vara lyckad och viktminskningen ska kunna vidmakthållas. För gastric 

bypass opererade gäller det att resten av livet äta lite och långsamt (Kjöller, 2006).  

 

Duodenal switch är en invecklad operation som inkluderar borttagning av en del av 

magsäcken för att främja mindre måltidsstorlekar, omdirigering av mat bort från det mesta av 
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tunntarmen för att minska upptagandet av mat och omdirigering av matsmältningssafter som 

har en inverkan på matsmältningen. Den nu mindre magsäcksfickan är fortfarande förbunden 

med en väldigt liten del av tolvfingertarmen som är direkt kopplad till en lägre del av 

tunntarmen. Den här operationen lämnar en liten del av tolvfingertarmen till mat och upptag 

av vissa vitaminer och mineraler. Det mesta som äts av patienten går dock förbi den största 

delen av tolvfingertarmen eftersom avståndet mellan magsäcken och tarmen är mycket kortare 

efter operationen. Denna procedur medverkar till viktminskningar men har en stor risk för 

långsiktiga komplikationer på grund av minskat upptag av mat, vitaminer och mineraler 

(National Institutes of Health, 2009). 

 

Komplikationer efter kirurgiska behandlingar skiljer sig mellan de olika procedurerna. Alla 

procedurer förutom gastric banding har en naturlig risk för läckage eftersom de inkluderar 

tvärsnitt av mag- tarmkanalen. Restriktiva procedurer är i allmänhet säkrare jämfört med 

kombinerade eller malabsorptiva procedurer. Ett skäl till det är att det inte finns någon 

konstlad öppen förbindelse mellan tarmar och mage (Marsk, 2009). 

Att tro på sin egen förmåga 

Batsis, Clark, Grothe, Lopez-Jimenez, Collazo-Clavell, Somers & Sarr, (2009) menar att 

självförmåga, som handlar om individers självförtroende, är en viktig faktor när det gäller att 

vidmakthålla en viktnedgång under en längre tid. Att ha en tro på att man själv kan utföra 

något, på ett visst sätt, för att uppnå ett mål är viktigt för att kunna nå en viktminskning. Det 

fordras vidare att man har en kapacitet att utföra de insatser som krävs för att hantera framtida 

situationer. En god självförmåga har visat sig vara en viktig faktor för att på lång sikt kunna 

behålla sin vikt. Batsis et al. (2009) har granskat personer som genomgått kirurgi för 

viktminskning, hur deras självförmåga ser ut efteråt, och sedan jämfört detta med personer 

som lider av fetma men som inte har genomgått någon operation. Tidigare studier har visat 

förbättringar i patienters självförmåga efter att ha genomgått viktminskningskirurgi. Det håller 

denna studie med om då de som har opererats för sin fetma har en bättre självförmåga än de 

som inte har opererats. De som har opererats rapporterar även en ökad livskvalitet. För 

personer som inte har en god självförmåga, kommer det vara svårt att motstå frestelsen att äta 

för mycket i olika situationer. Överviktiga patienter kommer ofta delta i situationer där det 

kan resultera i att de äter för mycket eller hamnar i ett hetsätningsbeteende, då kan 

självförmågan som har förbättrats efter operationen vara till stor hjälp (ibid.). 
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Kostvanor före och efter operationen 

Enligt forskare handlar inte kirurgiska behandlingar mot fetma endast om att det ska bli en 

kirurgisk framgång när det gäller själva ingreppet, utan även på patientens förmåga att göra 

tillräckliga förändringar i sin livsstil. I en studie visade det sig att ohälsosamma matvanor och 

otillräcklig fysisk aktivitet kan hota en framgångsrik viktnedgång och känslan av god 

livskvalitet efter en kirurgisk behandling. Ohälsosamma kostvanor som är mycket vanliga 

bland personer med fetma är hetsätning, som karakteriseras av en okontrollerad konsumtion 

av stora mängder mat. Trots att det efter en operation är svårt för patienter att konsumera stora 

mängder mat under kort tid, har hetsätning och okontrollerat beteende observerats att vara 

relaterade till viktresultatet efter operationen. Denna studie visar även att hetsätning är 

relaterad till en sämre psykisk hälsa. Det är viktigt att ha ett återhållsamt ätbeteende eftersom 

det har visat sig vara förenat med ett bra motionsbeteende (Larsen, Greenen, Ramshorst, 

Brand, How, Stroebe & Doornen, 2006). En liknande studie har också analyserat ätbeteende 

där personerna i undersökningen rapporterade efter att ha genomgått operationen att det 

förekom mindre hetsätning, ett mer behärskat ätande och att de upplevde en bättre 

självförmåga än före operationen. Dock fanns det personer som efter operationen fortsatte 

med sitt hetsätningsbeteende och fick då inte ett lika positivt viktresultat. Hetsätning kan även 

bli en konsekvens av att patienter inte uppnått fördelaktiga viktresultat. Även om dessa 

operationer kan vara en långsiktig lösning måste även behandling av hetsätning finnas för att 

alla ska få ett framgångsrikt resultat (Larsen, Ramshorst, Geenen, Brand, Stroebe & Doornen, 

2004). 

Fysisk aktivitet före och efter operationen 

Det finns tydliga vetenskapliga bevis för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. WHO 

anser att vuxna människor behöver en fysisk aktivitet på 60 minuter per dag för att hålla en 

stabil kroppsvikt. Flera studier tyder på att det finns ett samband mellan hög självtillit och 

hälsosamma levnadsvanor (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer, 2004). I dagsläget är 

rekommendationen för att förhindra fetma 45-60 minuters daglig motion (Lindroos & 

Rössner, 2007).   

 

Det viktigaste psykologiska hindret för fysisk aktivitet bland personer med fetma är att de har 

brist på självförtroende och skam över att vara observerade, vilket har en inverkan både innan 
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operationen utförs och efter när motion bör bli något regelbundet i vardagen (Larsen, 

Greenen, Ramshorst, Brand, How, Stroebe & Doornen, 2006).  

Antalet faktorer som underlättar vår fysiska vardagsbörda är omfattande i dagens samhälle. 

Fysisk aktivitet utövas vid medvetna val och inte genom påtvingad nödvändighet. 

Maskinernas intåg i vardagen, och vår minskade energiförbrukning kan identifiera 

stillasittandet som orsak till fetmaepidemin. Majoriteten av studier pekar på att det finns en 

ökad risk för viktuppgång om nivåerna av fysisk aktivitet antingen är låga eller om de 

minskar. Ju mer fysisk aktivitet som utövas desto bättre viktkontroll. Förändringar i fysisk 

aktivitet leder till förändringar i vikt, vilket pekar på att det existerar ett orsakssamband 

mellan fysisk aktivitet och fetma. Eftersom den fysiska aktiviteten har minskat under perioden 

då fetmans förekomst har ökat, verkar det rimligt att påstå att stillasittandet både bidragit och 

fortsätter att bidra till denna fetmaepidemi. Det har visat sig att personer som har genomgått 

fetmakirurgi, och på så sätt gått ner i vikt drastiskt, sedan ökat sin fysiska aktivitet. Det 

vanligaste är att personer med fetma befinner sig i en ond cirkel av viktuppgång och 

stillasittande, vilket är svårt att bryta annat än kortsiktigt. Det har även betydelse att dessa 

personer upplever värk och besvär när de rör på sig vilket gör att meningsfulla mängder av 

fysisk aktivitet och motion är ännu svårare att åstadkomma. Därför lyckas de flesta generellt 

bättre med en minskning av kaloriintaget, än att öka energiförbrukningen, för att nå en 

viktminskning (Lindroos & Rössner, 2007).  Forskning visar att patienter bör ägna sig åt 

någon form av motion i 45 minuter per dag efter operation (Kjöller, 2006) 

I en studie om hetsätning, livskvalitet och fysisk aktivitet efter en gastric bypass operation 

beskrivs det att patienter som tidigare medverkat i viktminskningsbehandlingar rapporterade 

att deras vikt hade en negativ inverkan på rörlighet, fysisk aktivitet och förmågan att utöva 

vardagsaktiviteter. Många som lider av fetma har som nämnts ovan, ett hetsätningsbeteende 

vilket kan bidra till en ogynnsam effekt av en operation, genom att personerna kommer 

tillbaka till sin övervikt och därmed sänker sin livskvalitet. Enligt denna studie har det visat 

sig att en bra hälsorelaterad livskvalitet ökar efter en kirurgisk behandling mot fetma, likaså 

den fysiska aktiviteten. Sex månader efter att operationen genomförts hade en viktminskning 

skett och den fysiska aktiviteten och livskvaliteten hade förbättrats hos alla medverkande. En 

förbättring när det kom till graden av fysisk aktivitet och energin som förbrukades under den 

fysiska aktiviteten hade även skett hos de medverkande i studien (Boan, Kolotkin, Westman, 

McMahon & Grant, 2004). 
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Alla patienter får dock inte en lyckad viktnedgång av en operation. Den här studien fokuserar 

på patienters förklaringar till brist på framgång i viktnedgång. Utfall av restriktiva typer av 

kirurgiska behandlingar mot fetma så som gastric banding beror mycket på huruvida patienten 

lyckas göra hälsosamma och varaktiga kostförändringar. Känslor kan förändras efter 

operationen och kan hindra kontrollen när det gäller mat. Att vara medveten om sin egen roll 

när det gäller matintag och att vara kapabel till att kontrollera matintaget är viktiga aspekter 

att tänka på och är relaterat till förändringar i hälsobeteenden. Generellt såg personerna i 

studien deras fetma som oskiljaktig från deras fysiska och psykiska hälsa. Det är väl 

dokumenterat och även bekräftat av personerna som medverkat i studien att vara överviktig 

kan bidra till psykiska problem, social isolering och känslor av skam. Fysisk aktivitet 

reducerades hos dessa personer med känslor av skam. Överätande var vanligt för att kunna 

hantera svåra känslor. Efter operationen engagerade sig alla medverkande i studien i någon 

form av fysisk aktivitet men de flesta slutade med det på grund av olika orsaker som till 

exempel att det inte gav något resultat, fysiska hinder och att de inte tyckte om att träna. Alla 

patienter hoppades på att operationen skulle göra allt åt dem, att den skulle göra så att de inte 

åt för mycket. Några patienter föll tillbaka till deras gamla ätvanor, andra väntade på rätt 

tillfälle att börja med en bättre diet (Zijlstra, Boeije, Larsen, Ramshorst & Geenen
 
2009).  

Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att beskriva personers erfarenheter av sina kost- och 

motionsvanor före respektive efter en kirurgisk behandling mot fetma. 

Vidare är syftet att beskriva om personerna anser att operationen påverkat deras psykiska och 

fysiska hälsa. 

Metod  

Studien har en beskrivande kvalitativ design. I det kvalitativa perspektivet ligger intresset i att 

försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera och att beskriva människors 

upplevelser och erfarenheter av något (Trost, 2005). 

Datainsamlingsmetod 

För att undersöka om personer som genomgått en kirurgisk behandling mot fetma erfar att 

deras kost- och motionsvanor har förändrats har en kvalitativ intervju använts som 

datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer är en bra metod om man vill skapa och uppnå en 
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djupare förståelse (Gillham, 2008). Eftersom studien går ut på att beskriva erfarenheter hos 

personer som genomgått en kirurgisk behandling mot fetma är en sådan här design lämplig. 

En intervjuguide utfördes där frågor kring operationen inledde intervjun. Frågor angående 

kost- och motionsvanor före respektive efter operationen ställdes samt faktorer som fysisk och 

psykisk hälsa.  

Urval 

Urvalet i denna studie består av fem kvinnor från Gävleborg som har genomgått en kirurgisk 

behandling mot fetma. Att det endast är kvinnor som deltar i studien kan spegla det faktum att 

det är fler kvinnor än män som genomgår en operation (Marsk, 2009). Det var inte ett 

medvetet val att endast ha kvinnor med i studien, utan detta skedde slumpartat. Detta urval är 

ett icke-sannolikhetsurval där var och en som valts till undersökningen efter vissa kriterier 

vidare föreslår fler individer som kan ingå i urvalet. Detta kallas även för snöbollsurval 

(Janlert, 2000). Det kan vara bra att inte ha för många intervjuer då materialet kan bli 

ohanterligt och det kan vara svårt att urskilja viktiga detaljer (Trost, 2005). Det är viktigt att 

tänka på att ett litet antal välutförda intervjuer är bättre än flera intervjuer som är mindre väl 

utförda (ibid.). All information om deltagarna och deras operationer kommer endast från 

deltagarna själva och inte från annat håll som till exempel från journaler eller liknande.  

 

Deltagarna i studien är mellan 32 och 53 år gamla. Deras operationer utfördes från två år till 

en månad sedan. Tre av deltagarna har genomgått en gastric bypass och två av dem duodenal 

switch. Dessa personer hade ett BMI mellan 39 och 57,4 innan operationen. Inga av dem hade 

några sjukdomar till följd av sin fetma, dock hade två av dem för högt blodtryck och två av 

dem upplevde att de hade värk. En av deltagarna har upplevt komplikationer i samband med 

operationen där tunntarmen sprack och har sår som inte läker efter detta. En annan fick ett 

internt bråck och en del av tarmen dog. För samtliga deltagare har landstinget bekostat 

operationerna. Ingen av dem var rädd för de risker som fanns med operationen då deras fetma 

var ett hot i sig. Riskerna överskuggade inte det liv de skulle kunna få efter operationen därför 

fanns det inget annat alternativ. Alla deltagare har bantat väldigt länge och provat de flesta 

metoder som finns vilket resulterade att de gick ner i vikt men dessvärre gick de snart upp lika 

mycket plus lite till vilket medför att en operation var sista utvägen för samtliga deltagare. 
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Tillvägagångssätt 

För att rekrytera informanter togs en första kontakt via mejl där beskrivning av vad som skulle 

undersökas i denna studie fanns. Informanter hittades via två bekanta som kände varsin 

person som genomgått en kirurgisk behandling mot fetma. Vidare kände dessa personer två 

respektive en person till som kunde tänka sig att bli intervjuade. Innan intervjutillfället fick 

deltagarna ett informationsbrev där information om studien fanns. Vid genomförandet av 

intervjuerna var vi två intervjuare, varav en ställde frågorna och en antecknade. Bandspelare 

användes som hjälp genom att komplettera anteckningar från inspelningarna med 

anteckningarna som togs direkt vid intervjuerna. En intervjuguide med frågor användes för att 

alla deltagare skulle få samma frågor. Intervjuerna skedde på ett avskilt ställe som deltagarna 

själva valde. Vid två intervjutillfällen fanns två deltagare på plats där personerna blev 

intervjuade efter varandra. Dessa var bekanta med varandra och intervjun skedde hemma hos 

en av dem. Att intervjua hemma hos en person kan enligt Trost (1997) vara lämpligt ur 

trygghetssynpunkt, men det kanske inte är tillräckligt ostört. En neutral klädsel valdes för att 

anpassa intervjusituationen. 

Dataanalys 

För analyserandet av data har hjälp tagits av inspelningarna från bandspelaren och 

anteckningarna som gjorts. Om man använder sig av bandspelare finns det fler möjligheter att 

göra materialet tillgängligt för bearbetning (Trost, 1997). Efter intervjuerna lyssnades 

bandspelaren igenom och anteckningar från den kompletterades med de övriga 

anteckningarna som togs under intervjun. Detta gjordes för att få en helhet av intervjuerna. 

Efter det analyserades varje intervju för sig och därefter togs genomgående mönster fram från 

deltagarnas svar som sedan bildades till kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

används ofta innehållsanalyser i kvalitativ forskning. De menar att den centrala funktionen av 

en kvalitativ innehållsanalys är att skapa kategorier och en kategori är då en grupp av innehåll 

som delar en helhet. Analyserandet av data har skett självständigt och i oberoende av 

varandra. Intervjuanteckningar har lästs igenom på egen hand och transkribering av 

bandspelare har gjorts var för sig för att inte påverkas av varandra. När transkribering och 

analyserande gjordes togs kategorier fram självständigt som sedan jämfördes. Genom att låta 

olika forskare kategorisera samma material och sedan jämföra resultaten stärks reliabiliteten 

enligt Ryen (2004).  
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Forskningsetiska överväganden 

När det kommer till etiska överväganden tillämpades de fyra allmänna kraven som är till för 

att skydda individer som deltar i forskningen. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om 

att forskaren ska informera deltagarna om att det är frivilligt att medverka i studien och att de 

kan avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan. När det kommer till nyttjandekravet får uppgifter som 

insamlats endast användas i forskningsändamål. Med konfidentialitetskravet menas att 

forskarna har tystnadsplikt när det kommer till etiska känsliga uppgifter från deltagarna. 

Deltagarna ska inte kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För uppnåendet av informationskravet informerades deltagarna vid första kontakten i ett mejl 

och erhölls ett informationsbrev innan intervjutillfället. Där gavs information om att 

deltagandet var frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. När det 

kom till samtyckeskravet togs det i åtanke att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. De uppgifter som samlades in under denna studie används endast i detta 

forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 

att deltagarnas identitet inte kan urskiljas från studien och att tystnadsplikt råder.  

Trovärdighet 

När det kommer till forskningsresultat så bör de vara så trovärdiga som möjligt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Den första frågan om trovärdighet uppstår när forskare fattar beslut om 

inriktningen av studien, val av sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för insamling av 

uppgifter. Att välja den lämpligaste metoden för datainsamling är viktigt för att etablera 

trovärdighet. I det här fallet valdes en kvalitativ metod då den anses vara lämplig till studiens 

syfte. Ett sätt att stärka trovärdigheten är att visa representativa citat från informanter. Det är 

viktigt att fråga om samma områden till samtliga deltagare därför togs en intervjuguide fram 

innan intervjuerna. För att underlätta överförbarheten är det värdefullt att ge en klar och tydlig 

beskrivning av urval och deltagarnas egenskaper, datainsamling och processen för analysen. 

Ett utmärkande drag i kvalitativa innehållsanalyser är att metoden i stor utsträckning 

fokuserar på ämnet och sammanhanget samt betonar skillnader och likheter inom kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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För att se till att data blir trovärdig i kvalitativa metoder görs detta genom att samla in data på 

ett seriöst och relevant sätt för den aktuella studien. Etik är en aspekt som måste beaktas för 

att trovärdigheten ska stärkas. Vid datainsamlandet tillämpades därför de fyra etiska 

huvudkraven som nämnts ovan. Intervjutillfällena skedde avskilt för att minska avbrott. Att 

vara två intervjuare, som i detta fall, kan vara både positivt och negativt. Det negativa är att 

den intervjuade kan känna ett underläge men det positiva är att om ämnet är känsligt kan två 

intervjuare uppfattas som lämpligt samtidigt som intervjuarna kan ha ett stöd av varandra 

under intervjuerna. Frågorna försökte formuleras på samma sätt och samma person 

intervjuade varje gång samtidigt som den andra antecknade. Följdfrågor ställdes eftersom det 

även har en inverkan på trovärdigheten (Trost, 2005). När data analyserades gjordes detta 

oberoende av varandra i ett första skede och därefter jämfördes våra analyser. Enligt Hallberg 

(2002) är det i studier vanligt att forskare har en medbedömare som ska testa validiteten av 

kategorierna. Medbedömaren tittar på om kategorierna stämmer överens med det som sagts 

under intervjuerna (ibid.). Eftersom vi är två personer som analyserat intervjuerna och 

kommit fram till kategorier i oberoende av varandra kan detta stärka trovärdigheten av studien 

då detta kan liknas vid det Hallberg talar om när det gäller medbedömning. Detta stämmer 

överens med det Ryen (2004) nämner då reliabiliteten kan stärkas genom att låta olika 

forskare kategorisera samma material som sedan jämförs.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet som undersökningen lett till. Kategorier av deltagarnas 

svar angående de frågor som undersökningen hade som syfte att besvara presenteras. De fem 

enskilda intervjuerna har transkriberats till text som analyserats, tolkats och sedan bildats till 

kategorier. Kategorier tas upp inom områdena kostvanor före och efter operation, 

motionsvanor före och efter operation, psykisk hälsa före och efter operation samt fysisk hälsa 

före och efter operation. 

 

Resultatet i undersökningen visar hur deltagarnas kost- och motionsvanor såg ut innan 

operation respektive ser ut efter samt om och i så fall hur deras fysiska och psykiska hälsa 

förändrats. Kategorier har tagits fram utefter intervjuerna.   
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Kostvanor före operation 

Oregelbundenhet och stora portioner 

Tre av fem deltagare i studien uppger att största delen av deras matintag per dag innan 

operationen intogs på kvällen. Detta på grund av att de försökte vara nyttiga genom att inte äta 

något under dagen men blev sedan hungriga på kvällen. Samtliga deltagare hoppade över mål 

på dagen så som frukost, lunch eller middag och när de väl åt så åt de alldeles för mycket. En 

deltagare uppger att de flesta felen kom på helgen, då man vill unna sig. En person menar att 

ofta har överviktiga ett ätbeteende som är fel. Hon menar att normalviktiga äter ofta och 

regelbundet medans överviktiga äter mycket på en gång. 

 

”Före operationen kunde jag låta bli att äta på hela dagen, var inte hungrig, sen 

kunde jag äta allt på kvällen och då bara fel” 

 

”Mina kostvanor var under all kritik” 

 

Alla deltagare uppger att deras kostvanor var dåliga innan operation, de åt fel mat och alldeles 

för stora portioner. En av dem gör en liknelse mellan sitt ätbeteende och det beteende som 

alkoholister har. 

 

”Det är samma beteende som alkoholism fast det här är värre eftersom vi alltid måste äta” 

Kostvanor efter operation 

Regelbundna matvanor och små portioner 

Alla deltagare uppger att deras kostvanor har förändrats efter operationen. De äter mer 

regelbundet nu jämfört med vad de gjorde innan, ungefär var tredje timme.  

”Jag äter regelbundet nu men inte nyttigt alla gånger” 

Varje deltagare äter nu mindre portioner. De måste prioritera protein först och främst sedan 

kolhydrater och får då oftast inte plats med grönsaker. Två av deltagarna säger att de äter 

bättre mat nu, inte lika mycket skräpmat längre. De andra tre äter samma kost som innan, bara 

i mindre portioner. Dessa äter fortfarande vad de vill, godis och läsk, men i måttliga mängder. 
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”Mindre på tallriken är enda skillnaden, jag äter samma mat som innan” 

”Nu kan jag äta chips och fortfarande gå ner i vikt” 

På grund av operationen har förändringar skett angående vad personerna kan och inte kan äta. 

Samtliga nämner att de inte längre klarar av vissa livsmedel, till exempel juice, korv eller 

makaroner och detta är väldigt individuellt. De nämner att man lär sig vad man kan äta efter 

hand, äter man till exempel för fett eller för sött får man sota för det i ungefär en halvtimme 

och sedan mår man bra igen.  

Kosttillskott 

Kosttillskott är något deltagarna måste äta idag eftersom det annars är svårt att få i sig alla 

näringsämnen. Mitt Val Kvinna, som innehåller vitaminer, mineraler och antioxidanter, är 

tabletter som två av deltagarna nämner att de måste äta resten av livet. Järn, zink, kalk, 

kalcium och D-vitamin är exempel på tillskott de äter i perioder. 

Motionsvanor före operation 

Brist på motion 

Fyra av fem uppger att deras motionsvanor var obefintliga innan operationen. Den enda 

motion som fanns var till exempel en shoppingrunda på staden, gå ut i trädgården eller att 

städa hemmet. Motion sågs som tråkigt hos två av informanterna. En annan tyckte det var 

lättare att sitta hemma i soffan. 

”Jag var slö och det var tungt” 

 

Två deltagare hade svårt för att röra på sig vilket gjorde att de inte kunde motionera. Det 

gjorde för ont att röra på sig säger en av dem. En deltagare anger att promenader gjordes 

ibland och även några träningspass om året. Två gjorde försök till motion i perioder. 

”Jag hade mina perioder beroende på väder och välbefinnande” 

Motionsvanor efter operation 

Lättare att motionera 

Att motionsvanorna har blivit bättre efter operation är det tre av fem som anger. Två av dessa 

tar mycket promenader men tränar inte i övrigt. Den tredje personen promenerar mycket samt 
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går på gym två dagar i veckan. Att motionera och röra på sig är idag lättare eftersom det inte 

är lika tungt längre. Det är roligare att göra saker när man orkar mer. En deltagare berättar att 

allt är lättare nu, man orkar göra fler saker på en och samma dag som till exempel att shoppa 

och städa hemmet. 

”Allt är mycket lättare och roligare nu” 

”Nu kan jag gå på stan och dammsuga samma dag” 

Psykisk hälsa före operation 

Skamkänslor 

Några av deltagarna hade svårigheter när det gällde att vistas bland folk eftersom de skämdes 

över hur de såg ut. En person nämner att skämmas kan grunda sig i ett dåligt självförtroende. 

Två uppger att de skämdes när de motionerade bland folk. De skulle till exempel aldrig gått 

till badhuset. En annan deltagare säger att allt handlade om vad vågen visade och det speglade 

hela tiden ens tankar ute bland folk, att träffa någon man kände var jobbigt eftersom de då såg 

hur stor man var. Det handlade då mycket om att gömma sig. 

 

”Man är en sämre människa som överviktig” 

”Det är fruktansvärt pinsamt att vara så stor” 

Psykisk hälsa efter operation 

Mental omställning 

Enligt deltagarna är det viktigt att göra en mental omställning efter operationen. De menar alla 

att den psykiska delen har en stor inverkan och att de märker förändringar. En mental 

omställning måste därför göras före och efter operationen. Varje deltagare har väntat på 

operation i minst nio månader vilket en person menar är bra eftersom det då finns tid till att 

verkligen vara säker på att detta är rätt. 

 

”Den här tiden behövs så att man vet att man klarar av följderna efteråt” 

 

Deltagarna menar att man måste förstå att man inte kan leva som innan och därför är det 

väldigt viktigt att man är föreberedd på detta före operationen görs. Det är inte säkert att man 

kan äta allt som man kunde innan, det går exempelvis inte att dricka alkohol i samma mängd 
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och det är inte samma sak att gå på restaurang. Det kan även vara svårt att se sig själv i flera 

storlekar mindre. 

Bättre självförtroende 

Idag är största vinsten att inte tänka på hur man ser ut längre, eftersom självförtroendet har 

blivit avsevärt bättre. En deltagare vidhåller att självförtroendet är bättre eftersom man ser 

bättre ut när man ser sig själv i spegeln. Man blir en helt ny person på utsidan och är ännu 

mera glad och positiv till livet på insidan. Två av deltagarna nämner att de inte längre skäms 

för att visa sig bland folk idag. Andra människor stirrar inte längre som de gjorde innan 

viktnedgången. Nu syns man mer trots att man är mindre än förut. 

 

”Folk tittar idag för att man ser skapligt bra ut och inte för att man inte kommer in genom 

dörren” 

Ökad livskvalitet 

De flesta av deltagarna anser att deras sociala liv har förändrats. En av deltagarna säger att 

hon får bättre service och blir bemött på ett mycket trevligare sätt idag. En annan menar att 

livet inte längre bara handlar om att banta, därför är till exempel restaurangbesök inte längre 

jobbiga. Fyra av deltagarna tycker att det är roligare att gå ut med vänner idag, att det är 

roligare att klä upp sig eftersom man känner sig fin. Av de deltagare som fick frågan om hur 

de ser på deras kvalitet på livet efter operationen var det två av tre som tyckte att de nu sätter 

mer värde på livet och att allting är roligare. En person nämner att det är synd om de vänner 

som väntar på att opereras för man mår så mycket bättre efteråt. Idag är det lättare att följa 

med på saker. Livet har blivit roligare att leva och en deltagare uppger att operationen gärna 

hade kunnat genomföras tidigare, för många år har gått förlorade.   

 

”Jag sätter absolut mer värde på livet nu” 

”Livet leker verkligen” 

Fysisk hälsa före operation 

Fysiska besvär 

Hos flertalet av deltagarna förekom det värk i kroppen så som i fötter, knän, leder och rygg 

och två hade för högt blodtryck. En deltagare nämner dålig kondition som ett besvär och 
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kände sig klumpig och orörlig samt att det var svårt att gå i trappor. En annan nämner att hon 

till slut inte klarade av att arbeta eftersom kroppen inte orkade och att detta var hemskt.  

 

”Fetma är hemskt” 

Fysisk hälsa efter operation 

Mer ork och färre besvär 

Den fysiska hälsan har förbättrats för samtliga deltagare efter operationen. Alla rapporterar att 

de har mer ork och att det är lättare att röra på sig och göra vardagliga saker. Att städa och 

sköta hemmet är inte längre ett problem.  

 

”Idag är jag en smidigare människa” 

 

Tre stycken anger att deras värk i knän, leder och rygg är bättre idag. De två som hade 

problem med sömn innan operationen uppger att den nu förbättrats. De två deltagare som 

hade för högt blodtryck innan operationen har nu betydligt lägre. Dessa aspekter har 

förbättrats på grund av den viktnedgång samtliga varit med om. Denna viktnedgång har 

varierat bland deltagarna beroende på när operationen gjordes och hur mycket de vägde. 

 

”Mindre ont är viktigaste vinsten” 

Komplikationer 

Vissa av deltagarna har upplevt komplikationer i samband med och efter operationen. En 

deltagares tunntarm sprack vilket lett till att såret på magen fortfarande inte läker. En annan 

fick ett internt bråck och en del av tarmen dog. Hon var rädd för de risker som fanns med 

operationen men det överskuggade inte det liv hon skulle få efter operationen.  

 

”Det känns verkligen värt det ändå, har inte ångrat det en sekund” 

 

Två nämner att om de äter för fett eller för sött får de diarré. En person har endast problem 

med blodsockerfall. Trots detta nämner flera av deltagarna att de skulle gjort operationen 

igen. 
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”Jag skulle gå igenom det igen om jag var tvungen” 

Konklusion 

Tabell 1. Sammanfattning av resultatet 

 Före operation Efter operation 

Kostvanor Oregelbundenhet och stora 

portioner 

Regelbundna matvanor och 

små portioner 

Kosttillskott 

Motionsvanor Brist på motion Lättare att motionera 

Psykisk hälsa Skamkänslor Mental omställning 

Bättre självförtroende 

Ökad livskvalitet 

Fysisk hälsa Fysiska besvär Mer ork och färre besvär 

Komplikationer 

 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att kostvanor har förändrats för samtliga personer i 

studien i den mån att personerna äter mindre portioner och regelbundet. Däremot har kosten 

inte förändrats eftersom personerna i stort sett äter samma kost som innan operationen. 

Motionsvanor har förändrats för två deltagare eftersom de promenerar mycket varav en även 

går på gym oftare än innan. För övriga deltagare har motionsvanor inte förändrats, de 

motionerade inte innan operationen och det gör de inte nu heller. Däremot känner alla att de 

har mer energi till vardagliga sysslor. Därmed har den fysiska hälsan förbättrats för alla och 

de som hade besvär med sömn, leder, högt blodtryck och värk innan operation upplever att det 

har förändrats till det bättre. Vidare har psykiska faktorer så som självförtroende och att livet 

blivit roligare ökat för samtliga deltagare.    

Diskussion  

Det framkommer av vårt resultat att kost- och motionsvanor innan kirurgisk behandling mot 

fetma var svaga hos de fem personer som intervjuades. Efter operation har dessa vanor 

förändrats i viss mån när det kommer till kostvanor då personerna nu har regelbundna 

matvanor och äter mindre portioner. Däremot har motionsvanorna i regel inte förändrats. Den 
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fysiska hälsan har förbättrats hos samtliga eftersom personerna exempelvis har mer ork idag 

och faktorer som värk och högt blodtryck inte längre är ett problem. Även den psykiska 

hälsan har förbättrats då de flesta personerna upplever att de har bättre självförtroende och 

känner en större livskvalitet. 

Resultatdiskussion 

I denna studie intervjuades fem kvinnor som genomgått en kirurgisk behandling mot fetma. 

Deras operationer genomfördes under en tidsperiod från en månad och upp till två år sedan. 

Personerna som medverkar i studien led alla av svår övervikt eller fetma där alla efter 

operation haft en tydlig viktnedgång, olika mycket beroende på när operationen genomfördes 

och hur mycket de vägde innan operationen. Alla får dock inte en lyckad viktnedgång efter en 

operation vilket beror på många olika faktorer (Zijlstra, Boeije, Larsen, Ramshorst & Geenen 

2009).  

 

En faktor som resultatet visar från intervjuerna är att alla deltagare hade oregelbundna 

matvanor innan deras respektive operation i vilka måltider var oregelbundna eller uteblev. 

Största delen av maten intogs på kvällen för varje deltagare och då i stora mängder. Detta 

beteende kan jämföras med det hetsätningsbeteende som beskrivs i en studie om hetsätning 

och motionsvanor. Där skildras hetsätning som en okontrollerad konsumtion av stora 

mängder mat (Larsen, Greenen, Ramshorst, Brand, How, Stroebe & Doornen, 2006). En av 

deltagarna jämför detta beteende med det beteende alkoholister har men menar att det här 

beteendet är värre eftersom vi alltid måste äta. Det som är genomgående för alla informanter 

är att de provat alla metoder som finns i försök att gå ner i vikt, men operationen var det enda 

som gett ett ihållande resultat. Detta kan styrkas av forskare som menar att det är väldigt svårt 

att behandla fetma genom dieter och fysisk aktivitet och anser att operation är den mest 

effektiva behandlingen som oftast leder till en långvarig viktnedgång (Marsk, 2009). 

Resultatet visar att de flesta inte ändrar sin kost, det är endast portionsstorleken och 

regelbundenheten som ändrats. En person nämner till exempel att hon kan äta chips och 

fortfarande gå ner i vikt. Att äta på regelbundna tider är viktigt då det verkar ge bättre effekt 

att äta flera mindre mål om dagen till skillnad från att äta ett eller två stora mål. Det är även 

ett bra sätt att kontrollera matintaget (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2003).  
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En slutsats som dragits utifrån resultatet till denna studie är därför att de flesta personerna inte 

gjort någon förändring i vad de äter. Det enda deltagarna egentligen måste tänka på är att 

portionerna ska vara betydligt mindre vilket enligt forskare kan hota en framgångsrik 

viktnedgång (Larsen, Ramshorst, Geenen, Brand, Stroebe & Doornen, 2004). Det är för oss 

förvånande att flertalet av deltagarna inte förändrat sin kost då vi var av uppfattningen att en 

person efter en sådan ingripande operation både lägger om portionernas storlek och att kosten 

är nyttigare. 

 

Deltagarna i denna studie var alla mer eller mindre fysiskt inaktiva innan operation på grund 

av deras övervikt och besvär till följd av den. Enligt forskare är det vanligt att personer med 

fetma är mycket stillasittande eftersom det gör ont och är besvärligt att röra på sig (Lindroos 

& Rössner, 2007). En viktig aspekt när det gäller motion efter kirurgisk behandling mot fetma 

är enligt studier att personer ökar sin fysiska aktivitet (Lindroos & Rössner, 2007). Detta 

skiljer sig från vårt resultat eftersom tre av fem deltagare generellt inte har ökat sin fysiska 

aktivitet. Flera av deltagarna promenerade men då oftast till och från sina arbeten. Någon 

övrig ökning har inte skett och viljan saknas att träna hos dessa tre personer trots att 

rekommendationen för patienter som genomgått en operation är att ägna sig åt någon form av 

motion i minst 45 minuter per dag (Kjöller, 2006). Detta kan bero på att personerna går ner i 

vikt på grund av operationen oavsett om de tränar eller inte och dessvärre inte ändrar sitt 

beteende när det kommer till kost och motion utan istället fortsätter med samma livsstil som 

innan operationen. Det är enligt forskare dock viktigt att patienten gör förändringar i sin 

livsstil varför både viktnedgången och känslan av en god livskvalitet hotas (ibid.). Många 

patienter förlitar sig på att operationen gör allt och att personerna inte inser att deras 

beteenden kan behöva förändras för en framtida god livsstil (Ziljstra, Boeije, Larsen, 

Ramshorst & Geenen, 2009). Det handlar mycket om självförmåga och det är viktigt att ha en 

god självförmåga när det kommer till att bevara en viktnedgång. Emellertid kan kirurgisk 

behandling mot fetma resultera i en förbättrad självförmåga (Batsis, Clark, Grothe, Lopez-

Jimenez, Collazo-Clavell, Somers & Sarr, 2009). Det skulle då kunna innebära att en 

operation krävs för att självförmågan ska bli bättre.  

 

Resultatet från denna studie visar på att kirurgisk behandling mot fetma ökar självförtroende 

och livskvalitet. Några av deltagarna hade innan operationen ett bra självförtroende och 

uppskattade livet lika mycket då men menar ändå att självförtroendet ökat och att det idag är 
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lättare och roligare att leva. Enligt en norsk studie är psykosociala svårigheter och minskad 

livskvalitet ofta ett stort problem för personer som lider av övervikt och fetma (Aasheim, 

Mala, Søvik, Kristinsson & Bøhmer, 2007). Forskarna menar här att förändringar i livskvalitet 

är starkt kopplade till viktminskning och förbättrad psykisk hälsa (ibid.).  

Det har framkommit av resultatet att några av deltagarna upplevde känslor av skam innan 

operationen. De skämdes över hur de såg ut vilket gjorde det svårt att vistas ute bland folk. 

Forskning visar att personer med sjuklig fetma ofta upplever praktiska hinder i det dagliga 

livet och har många gånger blivit utsatta för nedvärderande beteenden (Aasheim, Mala, Søvik, 

Kristinsson & Bøhmer, 2007). Deltagarna skämdes över att motionera och att vistas ute bland 

folk, vilket är en anledning till att motion inte utövades innan operationen. Brist på 

självförtroende och skam över att vara observerade kan enligt studier vara det största 

psykologiska hindret till att fysisk aktivitet inte utövas (Larsen, Greenen, Ramshorst, Brand, 

How, Stroebe & Doornen, 2006).  

Idag uppger de deltagare som skämdes innan operationen att de inte har problem med detta 

längre. Andra människor tittar inte längre på samma nedvärderande sätt och deltagarna blir 

betydligt bättre bemötta efter viktnedgången. Detta kan bero på att människor ofta förknippar 

fetma med negativa personliga egenskaper (Lindroos & Rössner, 2007). Att andra människor 

behandlar personer med fetma nedvärderande fick även vi fram i vårt resultat. Det är 

intressant att höra några av deltagarnas upplevelser av hur människor behandlar dem före 

respektive efter deras viktnedgång och att det är skillnad på service och hur man blir bemött 

som överviktig jämfört med normalviktig. 

Deltagarna berättar att det är många psykologiska aspekter som förändras efter operationen 

eftersom en mental omställning måste göras med tanke på den viktnedgång som följer. Efter 

operationen har det hos de flesta av deltagarna skett stora förändringar i livet där bland annat 

utseende förändrats helt och bemötandet från andra människor i allmänhet vilket kan påverka 

människor både positivt och negativt. Trots att personerna går ner i vikt behöver inte det 

betyda att de kommer må bättre psykiskt, vilket gör att stöd på vägen vore en bra hjälp. Av 

intresse ställdes frågan om deltagarna i samband med och efter operationen träffade någon 

psykolog eftersom de genomgår en stor process. Personerna beskrev att de bara träffat 

psykolog innan operationen och under väldigt kort tid. Detta är något som vi vill lyfta fram 

och som vi tycker är bristfälligt eftersom ingen tar upp med dessa personer hur de mår. En 
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deltagare nämnde att hon fick träffa en dietist flera gånger men menar att läsa sig till hur man 

ska äta inte är svårt men att läsa hur man kommer må psykiskt är inte lika lätt. Frågan vi 

ställer oss är varför dessa resurser inte finns? Är det brist på tid och pengar? Eller är det så att 

just de personer vi intervjuat inte har fått denna hjälp men att andra har haft turen att få det? 

Även om inte behov finns bör det vara en etablerad del i samband med denna operation att få 

träffa psykologer för att den som behöver hjälp inte ska glömmas bort på vägen.   

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med innehållsanalyser ansågs vara lämplig med tanke på syftet i denna 

studie. När en innehållsanalys görs reduceras en del av texten och det väsentliga återstår. 

Denna metod passade till studien då innehållet analyserades väl och relevanta kategorier 

kunde bildas av det återstående materialet. Eftersom människors erfarenheter undersöktes och 

en djupare förståelse ville nås var kvalitativa intervjuer att föredra. Om en kvantitativ metod 

eller enkäter använts hade svaren förmodligen inte blivit lika innehållsrika och följdfrågor 

hade inte kunnat ställas för bättre förståelse. Intervjuerna blev innehållsrika då deltagarna fick 

frågor om deras liv och när följdfrågor ställdes kunde deras svar utvecklas och ge en bredare 

bild. En svaghet med metoden skulle kunna vara att detta är ett känsligt ämne och kan vara 

lättare att besvara med enkäter ur den synpunkten. Dock får man inte som nämnts ovan lika 

djupa svar eftersom det är upplevelser och erfarenheter som undersöks. 

 

Urvalet till studien blev av en tillfällighet endast kvinnor vilket kan innebära att resultatet blev 

som det blev. Om män medverkat i studien hade resultatet kunnat se annorlunda ut och det 

hade varit intressant att se om det finns skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Män 

kan lägga fokus på andra saker än kvinnor och därför skulle resultatet kunna bli ett annat. 

Män har enligt Marsk (2009) fler överviktsrelaterade sjukdomar vilket i denna studie kunde 

resulterat i en större förändring i den fysiska hälsan efter operationen. Det kan vara en fördel 

att det endast blev kvinnor som deltog i studien eftersom det är ett litet urval och det då blir 

mindre spridningar samt att resultatet blir representativt för denna grupp. På grund av tidsbrist 

och etiska aspekter samlades data in endast från deltagarna och inte från andra håll som från 

till exempel sjukvården och dess journaler. Denna studie kan vara ett komplement till övriga 

studier inom ämnet då de flesta samlar in data från sjukvården. Det kan på så sätt vara en 

styrka och öka värdet i vår studie.  
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Fem personer intervjuades istället för sex stycken som var tänkt från början, vilket kan ha en 

inverkan på resultatet. Denna persons svar hade eventuellt stärkt det resultat vi fått, eller 

kommit med ny information vilket skulle kunna haft en inverkan på trovärdigheten. Samtidigt 

menar Trost (2005) att det är viktigt att ha ett litet antal välutförda intervjuer än fler som är 

mindre väl utförda. Kvinnorna var relativt lika, medelålders kvinnor med barn, förutom en 

som var lite yngre, så resultatet kunde blivit ett annat om det varit större variation på 

kvinnornas ålder och liv. En deltagare i studien gjorde operationen endast två månader innan 

vår intervju, vilket inte helt ger en översiktlig och hållbar bild av hur det ser ut efter 

operationen eftersom så lite tid har gått. Förändringar i kostvanor, motionsvanor, samt 

psykiska och fysiska faktorer har inte kommit så långt att det har skett några drastiska 

förändringar. Därför kan det vara svårt att uttala sig om hur det nu ser ut efter operationen 

även om denna deltagare beskrev de förändringar som hittills har skett ändå. En faktor som 

kan påverkat resultatet är att endast två operationsmetoder använts på deltagarna. Hade 

operationsmetoderna varierat mer hade resultatet kunnat bli ett annat, eftersom man till 

exempel med metoden gastric banding kan töja ut bandet runt magsäcken och då gå upp i vikt 

igen.  

 

Syftet med studien var att titta på personers erfarenheter före respektive efter en operation. 

Detta kan vara ett problem då människor ofta ändrar sina upplevelser och tankesätt efter en 

livsstilsförändring och uppfattningarna om något som var på ett sätt innan förändringen kan 

omformas efteråt. Det kan då ha en inverkan på resultatet eftersom deltagarnas uppfattningar 

kan ha förändrats efter deras operation. Det kan vara svårt att göra en tillbakablick om hur det 

var tidigare eftersom de alla upplever att allt är mycket bättre nu. 

 

Intervjuerna genomfördes i informanternas hem vilket både har positiva och negativa sidor. 

Vissa gånger kom deras familjemedlemmar hem eller var redan hemma vilket gjorde att 

intervjun inte skedde helt ostört. Trost (1997) menar att det kan vara lämpligt att intervjua 

hemma hos personerna som deltar ur trygghetssynpunkt, men det är inte alltid ostört. Enligt 

Ryen (2004) är det inte alltid lätt att både lyssna och föra anteckningar, därför kan 

bandspelare vara ett alternativ för att få med all information från deltagarna. Vid 

intervjutillfällena användes bandspelare vilket var bra och till en stor fördel vilket gav större 

möjlighet att få med all nödvändig information vilket gjorde det lättare att fokusera på 

samtalet. Vid bearbetningen fanns det även möjlighet att lyssna på intervjuerna ett flertal 
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gånger i efterhand. Att anteckna vid sidan om är även viktigt utifall det skulle vara något fel 

på bandspelaren (ibid.). Genom att spela in alla intervjuer på band kan man få fram 

fullkomliga utskrifter av intervjuerna, vilket enligt Ryen (2004) säkrar reliabiliteten. Frågan 

om livskvalitet, hur de värdesätter livet efter operationen, uppkom efter de två första 

intervjuerna. I sin helhet har intervjufrågorna fungerat bra och varit tydliga att förstå för 

deltagarna.  

 

Genom att transkribering och analyserandet av data har gjorts oberoende av varandra stärker 

detta reliabiliteten i studien. Analysering av intervjumaterialet gjordes var för sig och 

kategorier togs fram som sedan jämfördes. Kategorierna som uppkom var liknande och 

stämde bra överens och därmed blir studien mer tillförlitlig eftersom vi då var två som kom 

fram till samma sak. 

 

Deltagarna i denna studie har frivilligt ställt upp på att intervjuas vilket medför att de har haft 

möjlighet att tacka nej om intresse saknats att delta i studien vilket gör undersökningen mer 

tillförlitlig. På grund av det frivilliga deltagandet är det inte troligt att intervjupersonerna ger 

förskönande svar eller svar som de tror att vi som intervjuare vill ha, vilket påverkar om 

uppsatsen blir sanningsenlig eller inte. Resultatet påverkas förmodligen inte heller negativt 

utifrån det metodval som gjordes i undersökningen eftersom intervjuer har kunnat ge 

djupgående och innehållsrika svar.  

Allmän diskussion 

Fetma är som tidigare nämnts i studien ett ständigt ökande problem och ett allvarligt 

hälsoproblem för de som drabbas. Att människor blir större och större är inte konstigt med 

tanke på att vi blir mer stillasittande och den fysiska aktiviteten glöms därmed bort. Vi äter 

mer energirik mat som är mindre näringsrik och i förhållande till det motionerar vi för lite. 

Samhället är mer lättillgängligt idag genom att exempelvis maskiner ersätter människor på 

arbetsplatser och det är nära till det mesta så som matbutiker och restauranger. Idag äter 

många ute eller köper hämtmat istället för att äta hemlagad mat vilket innebär att de äter en 

mer fettrik kost. Eftersom samhället blivit mer stressigt har människor inte tid att laga middag 

eller gå och träna. Det är även lätt att transportera sig överallt med bil eller kollektivtrafik 

vilket gör att många människor väljer att åka buss eller köra bil istället för att promenera till 

arbetet. Den faktorn att samhället idag är mer eller mindre otryggt och att man skjutsar sina 
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barn överallt styrker att varken barn eller föräldrar motionerar tillräckligt mycket. Ur ett 

folkhälsoperspektiv är fetma ett stort problem eftersom det bidrar till att människor mår både 

fysiskt och psykiskt dåligt samt att fetma leder till en rad sjukskrivningar och följdsjukdomar 

som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Detta belastar i sin tur samhällsekonomin och hälso- 

och sjukvården. Det här påpekar Marsk (2009) när han nämner att ökningen i sjuklighet på 

grund av övervikt och fetma inverkar stort på hälso- och sjukvårdskostnader.    

 

Deltagarna i studien har alla prövat de flesta metoder och dieter för att gå ner i vikt och har 

lyckats gå ner i vikt efter varje metod men dessvärre sedan ökat i vikt igen och även lite till 

för varje gång. Operation är då det enda alternativet för dessa personer och frågan är om 

denna metod kommer bli ett substitut till övriga metoder. Kommer kirurgisk behandling mot 

fetma att bli lika vanligt som till exempel viktväktarna eller liknande? Kommer detta att bli en 

trend bland överviktiga eftersom det är den snabbaste vägen till viktnedgång? Det finns risker 

med operationer men personerna i vår studie menar att det inte överträffar de risker som finns 

att leva med fetma. En person i vår studie nådde inte upp till det krav som ställs angående 

vikten för att få göra en operation vilket gjorde att hon valde att äta upp sig för att nå den vikt 

som behövdes. Frågan är om detta kommer bli vanligare bland överviktiga i de fall en 

operation är den enda utvägen.  

 

En viktig del i detta är att ovan nämnda operationsmetoder är relativt nya vilket gör att det är 

svårt att säga hur det kommer att se ut i framtiden för personer som genomgått en operation 

och hur pass välutforskade och säkra metoderna är. Hur kommer personerna må långsiktigt? 

Det kan mycket väl ske komplikationer lång tid efter en operation som vi är ovetandes om i 

dagsläget. 

Framtida forskning 

Det finns ett stort behov av framtida forskning inom detta område för att utvärdera om 

kirurgisk behandling mot fetma långsiktigt är en fungerande metod. Inte endast med tanke på 

komplikationer av operationen utan även när det kommer till psykisk och fysisk hälsa. Det 

som skulle behövas är longitudinella studier som följer personer under en längre tid för att se 

långvariga resultat och inte endast resultat under kort sikt.    
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Förslag till åtgärder 

Förebyggande åtgärder är viktiga för att komma åt alla de hälsoproblem som hänger ihop med 

fetma i dagens samhälle. Många har fördomar mot personer med fetma, även vårdpersonal 

kan bemöta den drabbade nedlåtande (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2003). Detta kan göra att personer med övervikt eller fetma drar sig för att söka hjälp i tid 

vilket kan resultera i att en kirurgisk behandling mot fetma är sista utvägen. Därför är 

förebyggande åtgärder mot fetma viktiga att ta tag i samt att bemötandet mot överviktiga och 

feta personer förbättras.  

 

Att göra en kirurgisk behandling mot fetma innebär många förändringar när det kommer till 

psykiska och fysiska faktorer. Därför är det viktigt att personer är förberedda på detta och får 

möjlighet att träffa en psykolog innan operation. Även efter operation är det viktigt att få 

träffa en psykolog då stöd kan behövas med tanke på de förändringar som sker. Resultatet av 

denna studie visar att psykologhjälp inte är en del av behandlingen och deltagarna anser att 

det skulle behövas. Därför är ett förslag till åtgärd att psykologhjälp ska ingå i behandlingen.   
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 Civilstatus 

 Vilken slags operation 

 BMI 

 Risker och krav 

 Tidigare metoder 

Frågor rörande besvär och sjukdomar innan operation 

Frågor angående kostvanor före respektive efter operation 

 Matvanor 

 Ätbeteende 

 Sociala sammanhang 

Frågor angående motionsvanor 

 Upplevelser av motionsvanor innan operation 

 Sociala sammanhang 

 Har motionsvanorna förändrats 

Frågor kring den fysiska hälsan 

 Hur såg det ut innan och hur ser det ut idag 

Frågor kring den psykiska hälsan 

 Hur såg det ut innan operation och hur ser det ut idag 

Frågor kring komplikationer i samband med operation 
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