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Abstract 

Dagens samhälle kräver att varje enskild individ måste ta beslut över alla de val som vi 

ställs inför. När det gäller val som antingen gynnar eller missgynnar vår hälsa är 

möjligheterna idag oändliga. På grund av detta finns det många som ökar i vikt och 

därmed kan behöva hjälp med att göra en livsstilsförändring. Syftet med denna studie 

var att undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat och motiverat i valet av att göra en 

gastric bypass operation, samt att urskilja vilka förändringar som följer efter den typen 

av livsstilsförändring. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där fyra informanter 

deltog och studiens data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

skrevs fram med tre huvudkategorier: Livet innan operationen, Faktorer som påverkat 

och motiverat till att välja gastric bypass samt Livet efter operationen. Detta visade att 

informanterna motiverades av deras oro inför den framtida hälsan samt deras 

förhoppningar om en förändrad framtid, det visade också att deras val påverkades av 

omgivningen. Sinnesstämningen och den sociala tillhörigheten hade förbättrats efter 

operationen och livskvaliteten hade ökat. 

 

Nyckelord: Beslut, val, livsstilsförändring, motivation, livskvalitet, gastric bypass 

operation 
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Abstract 

Today's society requires that each individual has to take decisions on all the choices that 

we face. When it comes to choices that either benefit or disadvantage our health the 

possibilities are endless. As a result of this there is a large part of the population that has 

increased in weight and might need help in making lifestyle changes. The purpose of 

this study was to investigate the factors that may have influenced and motivated the 

choice of going through a gastric bypass surgery, and to discern which changes 

following that kind of lifestyle change. Semi-structured interviews with the four 

participants were conducted, data were analyzed using qualitative content analysis. The 

result was partitioned into three main categories: Life before surgery, Factors that 

influenced and motivated to choose gastric bypass and Life after surgery. The findings 

displayed that the participants were motivated by their concern for the future health and 

their hopes for a changed future, the findings also showed that their choice was 

influenced by the surroundings. The surgery led to an improvement in mood and social 

life as well as an increase in quality of life for the participants. 

 

Keywords: Decisions, choices, lifestyle change, motivation, quality of life, gastric 

bypass surgery 
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Inledning 

I det moderna samhället har individernas eget ansvar blivit större, det finns väldigt 

många val som den enskilda individen själv måste ta ställning till (Giddens, 1999). För 

att göra sunda val krävs det att vi är medvetna och har kunskap om de beslut vi tar 

(ibid.).  Paterson (2006) menar att de val vi gör i livet är det som skapar vår livsstil och 

identitet. I och med att valmöjligheterna i samhället har utökats finns det idag en 

svårighet för oss människor att fatta alla de beslut som förväntas av oss (Giddens, 

1999). Ett problem som uppstått av att valmöjligheterna utökats är att många människor 

ökat i vikt och blivit tyngre (Abrahamsson, 2013). Övervikt och fetma har ökat de 

senaste generationerna och beror i stor utsträckning på att vi har fått allt större 

valmöjligheter när det gäller kosten, det är främst tillgången till snabbmat som utgör 

den största orsaken. Vi rör oss också allt mindre eftersom att vi idag har mer 

stillasittande arbeten samt en mer stillasittande fritid (ibid.). Svederberg, Svensson & 

Kindeberg (2001) menar också att en viktig orsak att poängtera är vårt arv som även det 

kan ligga till grund för ökad vikt. Det finns alltid en bakomliggande orsak till att vissa 

människor ökar i vikt, därför är det av betydelse att inte lägga skulden på individerna 

som drabbas utan det är istället viktigt att bearbeta det bakomliggande problemet till den 

ökande vikten. Med andra ord är detta ett komplext problem som kan bero på flera olika 

orsaker som samverkar med varandra (ibid.). Som tidigare nämnts kan det vara att 

samhället utvecklas och människors valmöjligheter ökar när det gäller beslut angående 

deras livsstilar. Det finns olika metoder att använda sig av för att minska de 

hälsoproblem som kan uppstå vid övervikt och fetma (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Det kan vara exempelvis kostbehandlingar, ökad fysisk aktivitet eller en gastric bypass 

operation (ibid.). Den metod som har ökat mycket under de senaste åren är just gastric 

bypass operationer (Kallenberg, 2014). Eftersom att allt fler väljer att genomföra dessa 

operationer avser denna studie att undersöka vad som kan ha påverkat i valet av att 

genomgå en gastric bypass operation samt vilka förändringar som sker efter den typen 

av livsstilsförändring.   

 

Tidigare forskning 

Denna del av studien presenterar en översikt av den tidigare forskningen inom området 

som kommer ha relevans för studiens syfte. Den inleds med människors sätt att fatta 

beslut och innehåller därefter bland annat forskning om livsstilsförändringar och 
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motivation. Slutligen presenteras en beskrivning om vad en gastric bypass operation 

innebär, samt en kort sammanfattning av forskningen som presenterats under 

kommande avsnitt. 

 

Människors sätt att fatta beslut 

Varför väljer människor att göra vissa val i livet? (Andersson & Johrén, 2012).  Varför 

har vissa människor ett hälsosamt levnadssätt och andra inte och varför blir vissa 

människor överviktiga medan andra inte blir det? Det kan ibland vara svårt att följa alla 

uppmaningar som berättar om hur vi ska göra för att välja en livsstil som främjar hälsan 

och ger oss ett friskare liv. Trots att många är medvetna om hur ett hälsosamt liv bör 

levas gör ändå inte alla det. En osund livsstil kan ibland vara enklare att fortsätta med än 

att ta tag i en ny sundare livsstil som kräver ansträngning och reflektion över de beslut 

vi tar, för stunden känns det lättare att låta allt fortsätta i samma gamla spår (ibid.). 

 

När det kommer till att ta beslut finns det en del faktorer som spelar in i hur människor 

väljer, exempelvis påverkar humör och sinnesstämning de beslut som tas (Scheibehenne 

& von Helversen, 2015). Dåligt humör eller en negativ sinnesstämning tenderar till att 

vi inte överväger de val som finns, av den anledningen tas det ofta dåliga beslut. Ett 

positivt humör medför däremot att vi är mer fokuserade och öppensinnade när det gäller 

att fatta beslut, vi samlar in mer information för att kunna ta ett beslut om de val vi ställs 

inför. Ett gott humör och en positiv sinnesstämning bidrar till att vi noga överväger 

valen och undviker förhastade beslut (ibid.). Det finns också skillnader i människors sätt 

att fatta beslut beroende på korta eller långa tidsperspektiv (Andersson & Johrén, 2012). 

Människor med ett kort tidsperspektiv som beslutar saker nära sin framtid och inte 

tänker långsiktigt har svårare att ta till sig det faktum att exempelvis ett sunt leverne 

lönar sig i längden. Desto kortare tidsperspektivet är, desto svårare är de osunda 

vanorna att ta sig ur. Ett långsiktigt tidsperspektiv medför däremot att vi tänker ett steg 

längre, det bidrar till klokare beslut samt att vi överväger för- och nackdelar med alla 

val. Alla är olika och fattar beslut på olika vis, trots att två människor ställs inför samma 

beslutssituation så kan deras val helt skilja sig från varandras, detta för att alla 

människor har olika beslutskriterier. Vissa har kortare tidsperspektiv och vissa har 

längre, ju kortare tidsperspektiv en människa har, desto större är chansen att fatta beslut 

som på lång sikt kan medföra ett osunt beteende som är riskfyllt för hälsan (ibid.). 
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Utifrån det som nämnts ovan går det att konstatera att människor påverkas av en rad 

olika faktorer när det kommer till att fatta beslut. Prinsen, de Ridder & de Vet (2013) 

menar att de beslut som tas kan formas efter den omgivning vi lever i och de människor 

vi möter. När det gäller hälsobeteenden menar de att vi styrs av vilka beslut människor i 

vår omgivning tar, speciellt när det gäller matvanor. Människan har en benägenhet att 

anpassa sig till de normer som råder och tar ofta beslut angående exempelvis livsmedel 

på grund av de rådande normerna (ibid.). 

 

Att göra en livsstilsförändring 

Att besluta sig för att förändra sina levnadsvanor och göra en livsstilsförändring av 

något slag är en process som tar tid (Wester, 2001). Det är inte alltid så enkelt men det 

är fullt möjligt och ett tillvägagångssätt som, med hjälp av sundare val när det gäller 

kosten och ökad fysisk aktivitet, kan minska problem med övervikt och fetma. För att 

göra en livsstilsförändring krävs det information och kunskaper kring hur det ska göras 

och varför (ibid.). Dock menar Meillier, Lund & Kok (1997) att det är svårt att göra en 

livsstilsförändring genom endast information och kunskaper eftersom att det finns 

många fler faktorer som är betydelsefulla för att ändra ett hälsobeteende. Social 

påverkan och möjligheter till förändring är faktorer som är minst lika viktiga för att en 

livsstilsförändring ska ske. Sjukdom och symptom på sjukdom är också en stor faktor 

till ändrat hälsobeteende, det ger människan en anledning till förbättring som i många 

fall blir en motivation till att ändra sin livsstil (ibid.). En stor del i att kunna genomföra 

en livsstilsförändring är just att ha ett motiv, en motivation, för att göra en förändring 

(Wester, 2001). Om den finns och hålls levande är chansen stor att lyckas genomföra en 

livsstilsförändring (ibid.). Att se möjligheter till en förändring av livsstilen är även det 

en viktig faktor för att överhuvudtaget bli intresserad av att göra en livsstilsförändring 

(Meillier, Lund & Kok, 1997).  Om individen i fråga inte ser några möjligheter alls i att 

göra en förändring är det svårt att komma till handling, även om motivationen finns. En 

livsstilsförändring kommer ur två olika steg, först krävs det någon form av faktor för att 

ett intresse till förändring ska väckas. Exempelvis utövandet av en fysisk aktivitet som 

är av intresse eller symptom av en sjukdom som oroar. Det gäller även att hitta ett 

verktyg för att genomföra förändringen, det kan handla om kunskaper eller att kunna se 

möjligheter till en förändring (ibid.). 
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I samband med gastric bypass operationer är det nödvändigt att ändra gamla vanor och 

beteenden för att få ett långsiktigt resultat (Nestor, 2014). Enligt Brandenburg & 

Kotlowski (2005) är det nödvändigt med ett beteendeförändringsprogram före 

operationen, som en förberedelse på vad som kommer krävas av individerna när 

operationen sedan är genomförd. Ett sådant program är inriktat på hur 

livsstilsförändringar går till, hur individerna ska tänka och göra i och med förändringar 

av deras levnadsvanor. De menar att detta beteendeförändringsprogram är användbart 

och uppskattat av individer som ska genomgå en gastric bypass operation. Att genomgå 

ett sådant program hjälper individerna att genomföra livsstilsförändringar både före och 

efter en operation. Det fungerar som ett viktigt verktyg till att kunna genomföra den 

livsstilsförändringen som krävs (ibid.). Det finns också individer som genomgår 

livsstilsprogram för att få hjälp med att ändra vanor och beteenden efter en sådan typ av 

operation (Papalazarou et al., 2005). Dessa människor är mer fysiskt aktiva och har 

bättre kostvanor än de som gör livsstilsförändringen utan något program. 

Livsstilsprogram efter en operation har stor betydelse för att individerna ska kunna 

bibehålla sin nya livsstil samt för att undvika risken att vikten ökar igen efter 

operationen. Att få hjälp med den nya livsstilen efter operationen kan därmed vara en 

effektiv metod att använda för att få ett långsiktigt resultat (ibid.).   

 

Närvaro av sjukdom eller symptom på sjukdom menar Meiller et al. (1997) är en 

betydande faktor till att vilja genomföra en livsstilsförändring. De menar att närvaron av 

en sjukdom eller symptom på sjukdom kan fungera som en motivation till förändring. 

Det är något som Shockley (2012) också påvisar med en studie genomförd på kvinnor 

som haft eller har hjärtproblem. Där blev deras sjukdom en anledning till att göra 

förändringar i livsstilen, det blev en drivkraft till att kunna fortsätta leva ett så friskt liv 

som möjligt. Övervikt och fetma kan också medföra hinder och problem i vardagen och 

det kan ses som symptom av den vikt personen bär på (Chang, Nitzke, Guilford, Adair 

& Hazard, 2008). Det kan exempelvis vara att inte kunna leka med sina barn eller att 

inte komma i sina kläder längre. Det är faktorer som i många fall kan göra en 

livsstilsförändring aktuell. Dessa hinder och problem som övervikt och fetma kan 

medföra fungerar i många fall som en motivation till att göra en förändring (ibid). I 

samband med en livsstilsförändring är det just motivationen som är en viktig del för att 
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människorna ska orka genomgå förändringen (Wester, 2001). För att fortsätta kämpa 

mot sitt mål när hinder dyker upp är det viktigt att ha något som fungerar som en 

motivation (ibid.). 

 

Motivation 

Vad innebär det egentligen att ha motivation eller att vara motiverad att utföra en viss 

handling? Enligt Ahl (2004) kan motivation förklaras som en process som sätter igång 

en handling och upprätthåller ett visst beteende. Med andra ord kan det förklaras som 

något som driver oss till att göra det vi gör, att handla på ett visst sätt. Att ha motiv för 

något innebär ett skäl, en anledning eller en orsak till att exempelvis göra en 

livsstilsförändring. Motivation handlar i dessa sammanhang om ett slags lärande och det 

är ett pedagogiskt verktyg för att exempelvis ändra olika hälsobeteenden. Med hjälp av 

motivationsfaktorer kan ett lärande ske, exempelvis när det gäller att ändra sina kost- 

eller motionsvanor (ibid.). 

 

Det finns en rad olika teorier om vad som fungerar motiverande för människor, de 

benämns som motivationsfaktorer (Ahl, 2004). Som tidigare nämnts kan uppkomsten av 

en sjukdom fungera som ett motiv till att ändra sina levnadsvanor för att exempelvis 

minska i vikt eller bibehålla en god hälsa (Meillier, Lund & Kok, 1997 & Shockley, 

2012). Ahl (2004) nämner några motivationsfaktorer för att lättare förstå vad det kan 

vara, bland annat uthållighet, god kondition, en träningspartner, mål och intresse. Alla 

dessa delar kan fungera som motivationsfaktorer, antingen var för sig eller kombinerade 

(ibid.). Dock finns det inte någon motivationsfaktor som fungerar för alla i och med att 

människor fungerar på olika sätt beroende på vem det gäller (Wester, 2001). Därmed 

har vi också olika motivationsfaktorer, det gäller att hitta sin egen motivationsfaktor för 

att få en drivkraft till att ändra och vidmakthålla nya vanor (ibid.). Motivationsteorierna 

som Ahl (2004) beskriver handlar om olika sätt att förklara hur människor blir 

motiverade och vad som motiverar oss. Exempelvis teorin om den sociala människan 

där motivationen till att utföra en viss handling eller ett visst beteende kommer från 

sociala normer eller en önskan om att få tillhöra en viss grupp. Det kan vara en person 

som börjar på ett nytt arbete och motiveras av viljan att ingå i arbetsgruppen som 

medför att individen anpassar sig och ändrar sitt beteende för att passa in i gruppen. Det 

finns också teorier om den behovsstyrda människan som bygger på Maslows 
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behovspyramid (ibid.). Den utgår från att tillfredsställa våra behov med början i det 

mest basala så som mat, sömn och trygghet (Maslow, 1987). Desto fler behov som blir 

tillfredsställda desto högre upp i pyramiden kommer vi. Det som motiverar människan 

utifrån denna teori är just behoven som ska tillfredsställas, det är behovet som får 

människan att bete sig och handla på ett visst sätt. Denna teori är något som förklarar 

varför människor beter sig som de gör, snarare än en metod som får oss att göra det ena 

eller det andra (ibid.).   

 

Den främsta motivationsfaktorn bakom valet av att genomgå en gastric bypass operation 

är medicinska tillstånd hos personerna, de vill exempelvis göra operationen på grund av 

diabetes, sömnapné eller högt blodtryck (Munoz et al., 2007). Att förebygga dessa 

medicinska tillstånd är även det en motivationsfaktor till att genomgå en gastric bypass 

operation. De personer som inte redan har exempelvis diabetes eller högt blodtryck 

motiveras av att göra en gastric bypass operation för att inte drabbas av dessa tillstånd. 

Rent psykologiskt finns motivationen i att få en bättre självkänsla. Genom att minska i 

vikt och därmed ändra sin syn på kroppen är en bättre självkänsla en motivationsfaktor 

för att genomgå en gastric bypass operation. Till sist är också livskvaliteten hos 

människor som väljer att genomgå en gastric bypass operation en motivationsfaktor till 

att välja just operation som metod för viktminskning (ibid.). Människor kan även finna 

motivation i vissa yttre faktorer (Ahl, 2004). Wiklund, Olsén & Willén (2011) menar att 

omgivningen kan fungerar som ett stöd och en motivation för de som ska genomgå en 

gastric bypass operation. Familj och vänner kan inspirera, stötta och motivera inför och 

efter en operation. Yttre motivation kan komma från utomstående personer så som 

läkare eller dietister som ger stöd och därmed bidrar till att skapa bättre hälsa och 

livskvalitet hos personen som genomgått operationen (ibid.). 

 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är något som bygger på varje människas upplevelse, det är den upplevda 

känslan av att leva ett gott liv (Saxena, Carlson, Billington & Orley, 2001). 

Livskvaliteten påverkas av individens fysiska och psykiska hälsa, men också av 

exempelvis relationer, miljön och sociala förhållanden. Det viktiga med livskvaliteten är 

att det handlar om personens upplevelse, det innebär att livskvalitet inte är samma för 
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alla utan det är upp till var och en att avgöra vad som är en god livskvalitet för henne 

eller honom (ibid.).  

 

Depression, dålig självkänsla, fysiska funktionshinder och diskriminering av utseendet 

är vanligt förekommande hos människor med fetma och det kan vara kopplat till deras 

upplevda livskvalitet (Hager, 2007 & Munoz et al., 2007). Att visa sig offentligt finner 

många med fetma som obehagligt då de känner sig uttittade på ett kritiskt sätt av 

människor de möter. Särskilt obehagligt är det på exempelvis en träningsanläggning 

eller en badplats, där upplever de att deras övervikt blir tydligare (Wiklund, Olsén & 

Willén, 2011). Det är dessa faktorer som till stor del påverkar livskvaliteten negativt och 

det är en anledning till att många vill göra en gastric bypass operation (ibid.). Den 

snabba viktförlusten som en gastric bypass operation medför är en förklaring på att 

livskvaliteten ökar så snabbt eftersom att både den fysiska och psykiska hälsan 

förbättras. Hos personer som inte genomgått operationen utan minskat i vikt på annat 

sätt förbättras inte livskvaliteten lika snabbt (Karlsen et al., 2013). Det finns dock 

svårigheter hos dessa människor att ändra sitt sätt att tänka kring hälsa, kost och motion 

efter operationen (Hager, 2007). Mer stöd kring just detta kan leda till att livskvaliteten 

ökar ännu mer efter en gastric bypass operation (Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström & 

Sullivan, 2007). De personer som får psykoterapeutiskt stöd efter en gastric bypass 

operation upplever både bättre livskvalitet och välbefinnande, samt att de håller vikten 

bättre än de som inte får något stöd efter operationen. I och med att fetma inte endast 

medför fysiska problem utan även psykiska är detta stöd en viktig faktor för att 

personerna efter operationen ska uppleva så bra livskvalitet som möjligt och så fort som 

möjligt vänja sig med nya vanor och rutiner. Det mentala stödet är också viktigt efter en 

gastric bypass operation för att hjälpa människorna med hur de ska tänka kring val av 

exempelvis kost och motion samt för att det ska resultera i bättre livskvalitet (ibid.)  

 

Gastric bypass operation 

Under en gastric bypass operation skärs den nedre delen av magsäcken bort och den 

övre delen av magsäcken sparas precis vid matstrupen (Nestor, 2014). Den övre delen 

sys sedan direkt ihop med tunntarmen. Därmed försvinner 80 procent av magsäcken och 

hela tolvfingertarmen. Detta gör att magsäcken förminskas och personen kan inte längre 

äta som innan operationen. Portionerna minskas rejält i och med att magsäckens 
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utrymme blir mindre (ibid.). För att göra en gastric bypass operation krävs det ett BMI 

på minst 35, vilket räknas som fetma inom BMI-skalan (Vilhelmsson, 2011). BMI står 

för Body Mass Index som innebär vikten i kilo dividerat med längden i kvadrat (ibid.). 

 

Enligt Kallenberg (2014) förbättrar en gastric bypass operation möjligheterna till en 

bättre livskvalitet samt ett längre och hälsosammare liv för de människor som drabbats 

av fetma. Den minst riskfyllda metoden mot fetma är dock att förändra sin livsstil utan 

att genomgå en operation, men det finns människor som inte kan eller klarar av att gå 

ner i vikt genom att göra en livsstilsförändring helt på egen hand. Det kan i längden 

göra att deras hälsa försätts i fara. En gastric bypass operation är dock ingen riskfri 

operation utan det är ett komplicerat ingrepp. Operationen löser inte heller alla problem 

eftersom att det även måste ske en livsstilsförändring efter operationen för att fortsätta 

minska i vikt och på så sätt förbättra sin hälsa och livskvalitet (ibid.). 

 

Det är viktigt att poängtera att en gastric bypass operation endast är en del av 

behandlingen (Nestor, 2014). Operationen ska ses som ett verktyg och startskott för att 

komma vidare med viktminskningen. Effekten som en operation ger hjälper personen 

att komma igång, men den gör inte hela arbetet. Det stora arbetet kommer efteråt och 

görs av personen själv i och med en livsstilsförändring som innefattar nya vanor 

gällande kost och motion. Det är livsstilsförändringen efteråt som medför den hållbara 

viktnedgången på lång sikt (ibid.). 

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen  

För att mer kortfattat och tydligt beskriva den tidigare forskningen presenteras här en 

sammanfattning av det som nämnts i rubrikerna ovan.  

 

Det finns många olika faktorer som kan påverka de val människor ställs inför, bland 

annat humör, sinnesstämning och tidsperspektiv (Scheibehenne & Von Helversen, 2015 

& Andersson & Johrén, 2012). För personer med ett kortsiktigt tidsperspektiv är det 

större risk att göra förhastade val och på så sätt utveckla ett beteende som på lång sikt 

kan påverka hälsan negativt (Andersson & Johrén, 2012). De personer som utvecklat ett 

riskfyllt hälsobeteende och exempelvis drabbats av övervikt och fetma kan minska i vikt 

via en livsstilsförändring (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Att göra en 

http://bodymassindex.se/
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livsstilsförändring och bryta gamla vanor, beteenden och lära sig att ta nya beslut kring 

sin hälsa kan ta tid (ibid.). Det gäller att ha något som motiverar till att fortsätta även när 

det känns krävande. Omgivningen kan fungera som en motivation, det kan även olika 

mål med livsstilsförändringen göra, så som bättre självkänsla eller att öka konditionen 

(Ahl, 2004; Wiklund, Olsén & Willén, 2011 & Munoz et al., 2007). I samband med 

livsstilsförändringar som leder till viktnedgång är det vanligt att människors livskvalitet 

ökar, i och med att den påverkas av både den fysiska och psykiska hälsan som förändras 

vid viktnedgången (Karlsen et al., 2013 & Saxena et al., 2001). För personer som 

genomgått en gastric bypass operation är det också vanligt att livskvaliteten förbättras 

på grund av den snabba viktnedgången (Munoz et al., 2007). Att genomgå en gastric 

bypass operation innebär inte endast en operation utan det krävs också en 

livsstilsförändring efteråt för att få ett långsiktigt resultat (Kallenberg, 2014). Bakom 

valet av att genomgå en gastric bypass operation är de främsta motivationsfaktorerna 

närvaron av sjukdomar, viljan att förebygga dessa samt att förbättra självkänslan och 

livskvaliteten (Munoz et al., 2007).  

 

Problemformulering  

Att vissa människor väger för mycket kan bero på att de inte alltid tar de beslut som 

gynnar deras hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det kan resultera i levnadsvanor som 

ger ökad vikt, att väga för mycket kan ställa till problem som i längden orsakar 

exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, diabetes och högt blodtryck (ibid.). 

Det beräknas vara cirka 8000 personer per år som genomgår en gastric bypass operation 

för att undvika dessa hälsoproblem (Tysk, 2012). Att göra en gastric bypass operation 

innebär inte endast att genomgå själva operationen, den medför även en 

livsstilsförändring efteråt för att fortsätta minska i vikt. (Nestor, 2014). Enligt 

Kallenberg (2014) krävs det att personen som ska genomgå operationen är tillräckligt 

motiverad till att göra en förändring eftersom att den är så omfattande. Innan 

operationen genomgår personen en lång process som innehåller bland annat möten med 

dietist och läkare samt krav på att minska i vikt (ibid.). I och med att en gastric bypass 

operation är så mycket mer än endast en operation finner vi det intressant att se vad som 

får dessa människor att välja just operationen som metod, på vilka grunder har de gjort 

sina val? Vi finner det också intressant att se vilka förändringar som uppkommer i 

människornas livssituation efter operationen. Förhoppningen med denna studie är att 
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bidra med kunskap inom området då gastric bypass operationer blir allt vanligare samt 

för att detta problemområde i nuläget inte är speciellt utforskat.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat och motiverat i 

valet av att göra en gastric bypass operation. Syftet är också att urskilja vilka 

förändringar som följer efter denna typ av livsstilsförändring. 

 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer uppger informanterna har påverkat och motiverat dem till valet av 

att genomgå en gastric bypass operation?   

 Vilka förändringar upplever informanterna i deras livssituation efter 

genomförandet av gastric bypass operationen och den tillhörande 

livsstilsförändringen?  

 

Metod 

I denna del framställs studiens metodval och det ges en ingående förklaring om studiens 

datainsamlingsmetod, urval tillvägagångssätt, analysarbete, tillförlitlighet och 

trovärdighet samt etiska aspekter. 

 

Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att undersöka faktorer bakom människors val samt undersöka 

deras upplevelser av en livsstilsförändring, därför söker studien efter deras egna tankar, 

erfarenheter och motivationsfaktorer. På grund av detta lämpar sig en kvalitativ metod 

som går ut på att nå en fördjupad förståelse om det som undersöks (Bryman, 2011). 

Med tanke på att studien syftar till att undersöka vilka faktorer som har lett till vissa val 

i informanternas liv krävs en djupare förståelse kring deras tankar och erfarenheter 

vilket bidrar till användandet av en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) används 

denna metod när syftet är att exempelvis skapa en djupare förståelse kring olika 

fenomen eller sträva efter att nå människors insida av deras upplevelser och 

erfarenheter. Det är en metod som inriktar sig på människors inre verklighet (ibid.). 

Cohen, Manion & Morrison (2007) menar också att en kvalitativ metod lämpar sig att 
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använda när forskaren har som avsikt att undersöka människors upplevelser och synsätt 

på ett djupare plan. 

 

Datainsamlingsmetod 

Inom den kvalitativa forskningen finns det ett antal datainsamlingsmetoder att använda, 

den datainsamlingsmetod som är vald för denna studie är intervjuer. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod är anpassad för att individernas egna uppfattningar och synsätt ska 

framkomma tydligt (Bryman, 2011). Den är flexibel och rörlig för att få fram så 

detaljerade svar som möjligt (ibid.). Metoden ger individerna möjligheter att framföra 

sina egna tankar, tolkningar och synsätt av det som undersöks (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Det är ett sätt att få information och kunskap om komplexa och djupa 

frågor, samt ger det tillgång till en persons inre tankar i verbal mening, där deras 

attityder och värderingar framkommer (ibid.). Även Kvale (1997) uppger att intervjuer 

som datainsamlingsmetod lämpar sig bäst om studien avser att studera människors 

tankar, upplevelser, synsätt och erfarenheter på ett djupare plan. Att använda sig av 

intervjuer medför att det går att beskriva människors upplevelser och erfarenheter 

utifrån deras egna ord. Den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att samla in 

beskrivningar av informanternas livsvärld. Fördelen med intervju som metod är 

öppenheten, det finns inget standardutförande av hur en intervju måste gå till eller hur 

frågorna ska vara uppbyggda. Det beror helt på studiens syfte och ämne (ibid.). Bryman 

(2011) nämner dock att det finns vissa svårigheter vid genomförandet av intervjuer som 

kan påverka en studies resultat. Han nämner bland annat att intervjuaren inte ska vara 

allt för privat, visa stort intresse, lyssna och använda kroppsspråket på ett inbjudande 

sätt. Informanten ska våga öppna sig och känna att det den har att berätta är viktigt och 

intressant. Det är viktigt att intervjuaren försöker skapa tillit hos informanten för att få 

ut så mycket som möjligt av intervjun. De svårigheter som nämns kan förebyggas 

genom att intervjuaren exempelvis inte talar för mycket om sig själv, visar intresse både 

verbalt och med kroppsspråket, tar ögonkontakt och inte verkar ointresserad genom att 

bläddra i papper eller telefonen (ibid.). 

Semistrukturerade intervjuer  
Till denna studie används semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) används 

dessa när forskare inte vill vara bundna till ett strikt frågeformulär. Denna typ av 

intervju är flexibel och därför kan den ta fram individens egna tankar och erfarenheter 
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på ett djupare plan (ibid.). Kvale (1997) menar att en sådan intervju ger forskarna 

möjligheter att förbereda frågor i en intervjuguide samtidigt som det finns utrymme att 

ställa följdfrågor eller ändra ordningsföljden på frågorna. Det är en typ av intervju som 

gör att forskarna kan följa upp informanternas svar under intervjuernas gång för att på 

så sätt få dem att utveckla sina resonemang (ibid.). I denna studie används därför 

semistrukturerade eller så kallade halvstrukturerade intervjuer, detta för att det finns 

vissa frågor i ämnet som behöver belysa med tanke på studiens syfte.  Samtidigt ska 

individens egna erfarenheter och tankar komma fram. Semistrukturerade intervjuer ger 

studiens författare möjligheten att upprätta en intervjuguide med frågor som krävs för 

studiens syfte men samtidigt behöver inte intervjuernas upplägg vara bunden till den. 

Valet av semistrukturerade intervjuer gör det också enkelt att jämföra och analysera data 

då intervjuerna på ett ungefärligt sätt följer samma mönster tack vare intervjuguiden.  

 

Urval 

Studiens urval är en kombination av både ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. 

Det grundar sig på att vi har valt ut informanter som är vänner med människor i vår 

omgivning. Detta menar Bryman (2011) är ett bekvämlighetsurval eftersom att dessa 

människor har råkat befinna sig tillgängliga i vår omgivning. Urvalet kan också liknas 

vid ett snöbollsurval eftersom att de som är bekanta med en av studiens författare är 

gastric bypass opererade och på så sätt har vi fått kontakt med människor inom samma 

grupp, som sedan valdes ut som studiens informanter. Enligt Bryman (2011) används 

snöbollsurvalet när forskaren använder sig av personer inom en viss grupp för att på sätt 

få kontakt med ännu fler personer inom samma grupp. För att få tips om deltagare till 

studien kontaktade en av författarna sina bekantskaper som tidigare genomgått en 

gastric bypass operation, detta gjordes via telefonsamtal. Därigenom framkom tips om 6 

möjliga informanter, alla kontaktades sedan via sociala medier och det var 4 stycken 

som valde att delta i studien.  

 

Kravet för att medverka i studien var att informanterna skulle ha genomgått samma typ 

av gastric bypass operation för att det kan underlätta vid en jämförelse av 

informanternas svar. Informanterna skulle även ha reflekterat över sitt val och inte gjort 

operationen på grund av till exempel någon sjukdom. De informanter som medverkat i 

studien har alla, via sociala medier, givit sig tillkänna att de genomgått en gastric bypass 
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operation. Via bekantskaper har studiens författare fått information om människor som 

eventuellt skulle kunna medverka i studien. Därefter har dessa personer kontaktas via 

sociala medier för att få information om studien via ett missiv (bilaga 1) och bli 

tillfrågade om att medverka. Dock vet inte våra bekanta vem eller vilka utav dessa 

personer vi valt att kontakta. Urvalet består endast av kvinnor och det är en ren slump 

eftersom tipsen om eventuella informanter som inkom endast innefattade kvinnor. Ingen 

av informanterna har någon personlig relation till studiens författare. Dock är alla 

informanter medvetna om vem en utav författarna är för att hon ingår i deras vänners 

sociala nätverk. 

 

Tillvägagångssätt 

I studien har det genomförts totalt fyra intervjuer, alla informanter medverkade vid olika 

tillfällen i en intervju var.  Båda författarna närvarade vid samtliga fyra intervjuer som 

skedde enskilt med en informant åt gången. Veckan innan intervjuerna genomfördes en 

pilotintervju för att testa intervjuguiden (bilaga 2) och se om intervjun i sin helhet var 

bra. Med en pilotstudie går det att upptäcka eventuella fel i frågorna som inte upptäckts 

tidigare (Bryman, 2011). Detta kan då åtgärdas innan de slutgiltiga intervjuerna 

genomförs. Exempelvis kan en pilotstudie visa hur personen svarar på en viss fråga 

samt om frågorna uppfattas korrekt eller inte. Det går även att upptäcka och därmed 

utesluta generande frågor eller frågor som tappar personens intresse. En pilotstudie ska 

inte göras med informanter som senare kommer att ingå i den riktiga intervjun. Det kan 

minska trovärdigheten i intervjuerna eftersom det kan påverka svaren på frågorna 

(ibid.). Pilotintervjun i denna studie gjordes dock inte på någon som genomgått en 

gastric bypass operation på grund av att det inte gavs möjlighet till att få tag i någon 

inför pilotintervjun. Det gav ändå en uppfattning om att frågorna uppfattades korrekt 

eftersom att deltagaren i pilotintervjun förstod frågorna och inte upplevde några 

oklarheter i frågorna. Det medförde att intervjuguiden inte ändrades inför de kommande 

intervjuerna.  

 

Intervjuguiden innehöll 6 övergripande frågor som utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden fungerade som ett stöd under intervjuerna, 

detta för att ha tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Intervjuguiden baserades på frågor 

som ansågs centrala för studiens syfte. Enligt Cohen, Manion & Morrison (2007) kan en 



 

14 

 

 

intervjuguide vara en god hjälp under intervjuerna för att på så sätt lättare hålla sig till 

ämnet och få kunskaper om det som studien verkligen avser att undersöka (ibid.). Med 

hjälp av de semistrukturerade intervjuerna och intervjuguiden gavs det möjlighet att 

ställa följdfrågor om informanterna hade svårt att förstå eller hamnade utanför ämnet. 

Intervjuerna utfördes den 13:e och 14:e april 2015 och tog cirka 20 minuter per person. 

Informanterna valde själva tid och plats för intervjuerna som sedan genomfördes i 

hemmiljöer utan distraktionsmoment. Båda författarna var aktiva med att ställa frågor 

under intervjuerna och även anteckningar fördes, de spelades också in med hjälp av en 

diktafon. Att spela in intervjuerna menar Kvale (1997) ger möjligheter för intervjuarna 

att endast fokusera på samtalet och informanten. Det medför att intervjuaren kan 

koncentrera sig på att visa intresse, lyssna ordentligt och se till så att informanten håller 

sig till det ämne intervjun syftar till (ibid.). Innan intervjuerna startade fick 

informanterna ännu en gång information om studien och syftet med intervjuerna, 

diktafonen visades och det förklarades varför intervjun skulle spelas in, dessutom fick 

informanterna möjlighet att ställa eventuella frågor. Detta menar Kvale (1997) är extra 

viktigt för att innan intervjun försöka skapa en kontakt med informanten. Att få igång 

ett samtal innan diktafonen startas är av betydelse för att informanten ska känna sig 

trygg och ha viljan att tala kring de frågor som ställs även när de vet att de spelas in 

(ibid.). Vid slutet av intervjuerna tackades informanterna för deras medverkan samtidigt 

som de fick möjlighet att lägga till något eller komma med frågor innan diktafonen 

stängdes av. Efter att alla intervjuer avslutats transkriberades det inspelade materialet 

ordagrant av studiens båda författare, transkriberingen utgjorde studiens data eftersom 

alla intervjuer raderades från diktafonen. För att göra materialet anonymt togs alla 

personuppgifter bort och ersattes med kodnamn. Kodnamn valdes för att göra 

informanterna mer personliga samt för att göra texten mer levande för läsaren. Enligt 

Bryman (2011) är det lämpligt att göra på detta sätt för att i studiens resultat kunna 

beskriva vem det är som säger vad.  

 

Bearbetning av data 

För att bearbeta det transkriberade materialet används kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Patton (2002) innebär denna typ av analysmetod att tolka olika former av texter, 

exempelvis intervjuer. Fokus ligger på att göra en djup tolkning av texten samt att 

kategorisera eller koda materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen innebär ett stort 
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fokus på tolkning av texten, beroende på vem och i vilket syfte texten tolkas kan det 

frambringa olika resultat i en studie (ibid.). Enligt Bryman (2011) används detta sätt att 

analysera data i studier som syftar till göra en djupare tolkning av exempelvis 

människors erfarenheter. Denna analysmetod har inspirerat bearbetningen av materialet 

samt varit behjälplig i analysen av intervjuerna. Det har varit viktigt eftersom att 

materialet till en början bearbetades enskilt av författarna, där det som var relevant för 

syftet markerades i de transkriberade intervjuerna. Därefter analyserades studiens data 

gemensamt utifrån vad som hade framkommit under det enskilda analysarbetet. Detta 

gjordes först enskilt för att inte påverkas av varandra i analysarbetet samt för att till en 

början få två olika synsätt på materialet så att inget gick förlorat. Eftersom att 

analysarbetet kan påverkas av våra tidigare erfarenheter och enskilda synsätt kan det 

vara bra att göra på detta sätt för att vara säker på att inte missa något som kan ha 

betydelse för studiens syfte (Bryman, 2011). Materialet analyserades sedan igen av båda 

författarna tillsammans för att få möjlighet att diskutera och ta del av varandras 

analysarbete. Detta medförde att både likheter och olikheter i de enskilda analyserna 

framkom som sedan gemensamt kunde diskuteras för att få fram studiens resultat. 

Bearbetningen av studiens data resulterade i tre övergripande kategorier som besvarade 

studiens syfte. Därefter analyserades materialet ytterligare för att skapa underkategorier 

som tydligare skulle ge svar på studiens syfte. Studiens syfte och frågeställningar har 

under analysarbetets gång hela tiden varit vägledande för att de ska kunna besvaras. 

 

Kategorierna som utgör studiens resultat togs fram med hänsyn till syftet. De tre 

huvudkategorierna som analyserades fram var: Livet innan operationen, Faktorer som 

påverkat och motiverat till att välja gastric bypass samt Livet efter operationen. Den 

första kategorin togs fram för att visa och ge en förståelse till läsaren hur informanternas 

liv sett ut innan de genomgick operationen. Denna kategori ansågs vara viktig för att ge 

den informationen till läsaren som då ska kunna se vilka förändringar som skett i 

informanternas liv efter operationen. Den andra kategorin bearbetades fram för att svara 

på en del i studiens syfte, för att tydliggöra vad som påverkat och motiverat 

informanterna i att välja gastric bypass analyserades också underkategorier fram. Dessa 

underkategorier består av de faktorer som påverkat och motiverat informanterna. Till 

sist valdes kategorin livet efter operationen för att resultatet på ett logiskt sätt skulle 

börja innan operationen och avslutas med vad som förändrats efteråt. Den sista 
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kategorin bearbetades fram för att svara på den sista delen i syftet, även här skapades 

underkategorier för att tydliggöra vad som hade förändrats i informanternas liv efter 

operationen. För att styrka resultatet och visa vad informanterna berättat under 

intervjuerna valdes det ut citat från det transkriberade materialet. Innehållet i citaten har 

sedan analyserats och bearbetats för att ge läsaren den informationen vi ville förmedla 

med citaten. Att göra på detta sätt menar Bryman (2011) skapar en beskrivande 

berättelse för läsaren. Det ger också en förståelse för läsaren om varför citateten finns 

med i texten (ibid.). 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet  

En noggrann och utförlig beskrivning av datainsamling, urval och tillvägagångssätt 

under hela forskningsprocessen stärker tillförlitligheten i studien (Granskär & Höglund-

Nielsen 2008). Forskningsprocessen ska ingående dokumenteras för att uppnå en god 

tillförlitlighet (ibid.). Med detta som stöd dokumenterades hela studiens 

tillvägagångssätt så att andra ska kunna skapa liknande resultat om studien genomförs 

under liknande omständigheter, vilket Granskär och Höglund-Nielsen (2008) menar 

visar på tillförlitlighet mot resultatet. Studiens författare har noggrant förklarat 

tillvägagångssättet, även under metodavsnittet beskrevs analysprocessens alla steg 

grundligt. Informanterna som intervjuades har spelats in vilket gav möjlighet att lyssna 

på intervjuerna efteråt, det bidrog till att risken för feltolkningar minskade. Syftet med 

studien har följts noggrant för att inte mista fokus och på så sätt komma från ämnet, 

genom hänsyn till detta ökar trovärdigheten i studien. Trots att framställningen av 

resultatet endast berör vad informanterna berättat för oss så kan vi inte vara helt säkra 

på att det de säger är korrekt. Även informanterna kan tala osanning, detta är trots allt 

något som enbart går att ha i åtanke då vi förutsätter att informanterna talar sanning. Om 

denna studie haft andra författare så hade möjligtvis studiens resultat blivit annorlunda, 

trots att samma syfte bibehållits. Detta för att alla människor tolkar olika (Bryman, 

2011). Det resultat som framkommit kanske inte andra författare hade kommit fram till 

på samma sätt som i denna studie. Alla tänker och fungerar olika, vilket bidrar till att 

studier alltid kan se annorlunda ut då den sociala verkligheten kan tolkas olika beroende 

på vem som tolkar den (Bryman, 2011).  
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Etiska överväganden 

För att informanter som medverkar i forskningsstudier inte ska utsättas för risker eller 

komma till skada krävs det att författarna tar hänsyn till de etiska riktlinjerna som finns 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det finns totalt fyra riktlinjer, i denna studie har vi tagit alla 

dessa i beaktande för att skydda studiens informanter. Dessa riktlinjer nämns som 

konfidentialitetskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att allt som rör informanterna 

behandlas som sekretess, informationskravet handlar om att informanterna ska delges 

all information kring studiens syfte. Vidare innebär nyttjandekravet att de enskilda 

uppgifter studiens författare får tillgång till om informanterna endast får användas av 

dem, ingen obehörig får ta del av informanternas personliga uppgifter. Den fjärde och 

sista riktlinjen är samtyckeskravet och innebär att informanterna själva får bestämma 

över sin medverkan i studien (ibid.).  

 

Denna studie har tagit hänsyn till alla dessa riktlinjer i och med att informanterna både 

fick muntlig och skriftlig information om studien innan de gav sitt medgivande till att 

delta. Strax före intervjuerna upprepades också denna information. Informanterna kunde 

när som helst avbryta intervjun eller ta tillbaka sin medverkan i studien utan att förklara 

varför. Alla informanterna fick kontaktuppgifter till studiens författare samt till 

handledaren om eventuella frågor skulle uppstå. Anonymiteten uppmärksammades 

genom att informanterna tilldelades kodnamn vid analysen och vid redovisningen av 

resultatet. Materialet som spelades in samt anteckningarna som togs under intervjuerna 

var otillgängligt för utomstående och förvarades på ett säkert sätt. Allt material 

raderades vid studiens slut. 

 

Kvale (1997) nämner vikten av att överväga etiska frågor under hela 

forskningsprocessen, från början till slut. Ett etiskt förhållningsätt ska appliceras i 

studiens alla delar. Det är exempelvis av betydelse att överväga vilka konsekvenser 

studien kan ge för informanterna, samt självklart de fyra etiska riktlinjerna. Påföljderna 

av en intervjuundersökning ska uppmärksammas vad gäller både den tänkbara skadan 

för informanterna och de förväntade fördelarna med att delta i studien. Detta medför ett 

ansvar för oss som forskare att tänka igenom de möjliga följderna av studien, inte bara 

för informanterna som deltar i studien utan även för den större grupp som dessa 
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företräder. Det bör råda en ömsesidighet i vad informanterna ger och vad de mottar 

genom sitt deltagande i en studie (ibid.). De konsekvenser som kan följa av denna studie 

för informanternas del kan vara att de exempelvis kan känna sig misslyckade eller 

nedvärderade om deras operation på något sätt skulle ha misslyckats, alltså att de fått 

någon form av komplikation efter operationen eller inte lyckats att minska i vikt. När vi 

som intervjuare och hälsopedagoger då frågar om känsliga ämnen så som matvanor, 

beteenden och deras mående kan det riva upp känslor inom dem om de inte skulle haft 

något positivt att säga om operationen. När vi frågar om hur deras vanor har förändrats 

kan det vara känsligt för informanterna att tala om detta ifall de inte lyckats ändra sina 

vanor. Detta har därför varit i beaktande under hela studiens gång för att inte skada 

informanterna på något sätt.  

 

Resultatanalys 

Efter analysen av intervjuerna framkommer en del faktorer som lett fram till 

informanternas val av att göra en gastric bypass operation, samt vad som har förändrats 

i deras livssituation efter operationen. Resultatet presenteras nedan i löpande text och 

citat finns med för att ytterligare styrka det informanterna berättat. Resultatanalysen 

presenteras utifrån tre huvudkategorier: Livet innan operationen, Faktorer som påverkat 

och motiverat till att välja gastric bypass samt Livet efter operationen. Vissa av 

huvudkategorierna har sedan olika underkategorier för att tydligt framställa 

resultatanalysen för läsaren. 

 

Livet innan operationen 

Under intervjuerna framkom flera gemensamma livsstilsfaktorer hos informanterna. 

Alla berättade att de upplevde att de hade ett problematiskt beteende kring sina 

matvanor samt motionsvanor. De beskriver att de åt fel samt att de åt alldeles för 

mycket, vilket i samband med brist på motion bidrog till en ökad vikt. Bodil berättar om 

sitt liv innan operationen:  

 

“Jag åt mycket mat. Jag har aldrig varit jättemycket för godis eller fikabröd så, 

utan jag har ätit mat jag. Mackor och så, te och mackor är ju gott. Hungrig 

ofta.”  
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När Bodil berättar om hur hennes matvanor såg ut innan operationen framkommer det 

att hon hade problem med att kontrollera sitt ätande. Hon beskriver att hon intog 

alldeles för mycket mat och att de stora portionerna var hennes problem, snarare än att 

hon åt fel. Hon beskriver att hon åt när hon var hungrig, men samtidigt säger hon att hon 

var hungrig ofta och det gjorde att hon fick i sig för mycket mat. I likhet med Bodil 

berättar också Elina om att hon hade en problematik kring sina matvanor:  

 

“Ja matvanor, jag åt alldeles för mycket och fel förstås. Sen hetsåt jag när det 

var helg.” 

 

Citatet från Elinas intervju visar på hur hon upplevde sina matvanor. Hon beskriver att 

hon både åt fel och för mycket, samt att hon hetsåt. Det framgår att hon nu, efter 

operationen, upplever att det fanns ett problematiskt beteende kring maten och 

matvanorna.  

 

Informanterna säger att deras matvanor i samband med bristen på motion bidrog till den 

ökande vikten, i och med att de blev allt tyngre var det svårt att ha ork till att börja röra 

på sig för att minska i vikt. Bodil beskriver besväret med övervikten i samband med 

fysisk aktivitet innan hon genomgick sin operation: 

 

“Ja, motion var typ noll, jättedåligt. Jag gjorde några försök att börja ut och gå, 

men det var jättejobbigt för jag var så tung men det fattade jag ju inte då.” 

 

Det Bodil berättar visar på att hennes vilja till att minska i vikt fanns i hennes tankar 

tidigt, hon gjorde till och med några försök till att ändra sina motionsvanor. Hon 

berättar dock att hon aldrig lyckades att behålla sina ändrade vanor. Precis som hon 

säger så var det jobbigt att ta tag i motionen, hon berättar också att hon inte var 

tillräckligt motiverad för att orka fortsätta när det blev tungt och jobbigt.  

 

Elinas beskrivning av sin situation med övervikten liknar det som Bodil berättat: 

 

“... jag var överviktig och allt var jobbigt. Man orkade inte motionera eller 

någonting.” 
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Det är tydligt att övervikten har upplevts som ett problem som stått i vägen när 

informanterna har försökt att ändra sina vanor. Dock var det inte endast motionen som 

var jobbig att sätta igång med, övervikten påverkade även mycket annat. Informanterna 

beskriver att de ofta var på dåligt humör, mådde psykiskt dåligt och var missnöjda med 

sig själva och sina liv. Alla informanterna menar att allt det jobbiga som övervikten 

medförde gjorde att de tillslut fick nog och började fundera på hur de egentligen ville 

leva sina liv. Elina beskriver hur hon kände sig i sin dåvarande livssituation: 

 

“Mitt humör var inte på topp, kände mig sur, grinig och missnöjd oftast. Jag var 

missnöjd med mig själv, jag tyckte jag var tjock och ful, ville inte göra 

någonting. Helst vara hemma.” 

 

Citatet ovan är taget från intervjun med Elina. Hon beskriver hur hennes övervikt fick 

henne att känna och hur den fick henne att se på sig själv. Utifrån det hon säger är det 

tydligt att den påverkade hennes syn på sig själv och sitt utseende. Känslan av att vara 

missnöjd med sig själv påverkade hennes humör och gjorde henne passiv. Elinas syn på 

sig själv bidrog till att hon helst inte ville gå ut eller göra någonting alls, hon ville vara 

hemma där ingen kunde se henne. Det är något som visar på att hon tyckte att utseendet 

var väldigt viktigt, när hon inte var nöjd med sig själv ville hon heller inte visa sig ute. I 

hennes berättelse uttrycker hon en rädsla för vad andra ska tycka och tänka om henne 

när hon visar sig ute bland andra människor. Det framgår också att övervikten 

begränsade henne i livet, eftersom att hon inte kunde göra det hon ville.  

 

Vidare förklarar hon att: “Jag har funderat i flera år egentligen, och sen fick 

man ju nog bara.” 

 

Det var övervikten och allt som den medförde som tillslut fick Elina att känna att det 

var nog. Hon var tvungen att göra något åt sin livssituation. Hon orkade helt enkelt inte 

fortsätta vara på dåligt humör och känna sig missnöjd med sig själv. Johanna berättar 

också om hur hennes humör påverkades och på vilket sätt hon kände sig missnöjd med 

sig själv: 
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“Jag hade ganska dåligt humör, speciellt när man skulle handla kläder, det var 

jättejobbigt. Man tyckte liksom att man inte var fin i någonting. Stora storlekar, 

svårt att få tag på kläder. Alla affärer har ju inte stora storlekar.”  

 

Precis som för Elina verkar också utseendet vara viktigt för Johanna. Detta blir tydligt 

då hon beskriver att hon upplevde det jobbigt att handla kläder då ingenting passade. 

Det medförde att hon inte upplevde sig fin, det blev ett problem att handla kläder. När 

övervikten gjorde det svårt att hitta kläder som passade kände hon sig inte fin och blev 

därmed på dåligt humör. Citatet visar att övervikten inte endast begränsar rent 

kroppsligt utan även psykiskt. Johanna menar att när det blev besvärligt att hitta kläder 

som passade påverkades även hennes syn på sig själv samt hennes sinnesstämning. 

Både Elina och Johanna begränsades av sin övervikt på olika sätt och det beskriver även 

Bodil att hon gjorde innan hon genomgick sin operation:  

 

“Om vi fokuserar på vikten så då, det var ju därför någonstans jag upplevde mig 

väldigt begränsad av övervikten, trött på mig själv att jag aldrig kunde göra 

någonting åt det. Eh, ja, jag blev väldigt andfådd, jag hade mycket ont, speciellt 

om jag försökte röra på mig. Ont i fötter och ben och sådär, jag upplevde mig 

väldigt osmidig för jag har alltid varit ganska vig trots att jag har varit tjock.” 

 

Det är tydligt att Bodil kände sig begränsad av övervikten, hon upplevde sig osmidig 

och hade ont. I citatet framgår det att hon hade viljan till att göra något åt sin situation 

men att hon ändå inte lyckades ta steget som krävdes. Hon beskriver att hon var 

begränsad av övervikten på många olika sätt och det märks när hon beskriver sin 

dåvarande situation att hon upplevde den negativt som något hon ville förändra. 

Övervikten har upplevts som ett problem för alla informanter, de beskriver att 

övervikten har skapat problem för dem både fysiskt och psykiskt och påverkat hela 

deras livssituation. Trots att informanterna tidigare försökt att gå ner i vikt på egen hand 

har de inte lyckats, de berättar att de alltid fallit tillbaka till sina gamla vanor och 

därmed ökat i vikt igen.  Därför uppger samtliga att en gastric bypass operation var den 

sista utvägen för att få en bestående livsstilsförändring.  
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Faktorer som påverkat och motiverat till att välja gastric bypass 

Oro inför den framtida hälsan 

Den tydligaste motivationsfaktorn har varit informanternas rädsla och oro inför deras 

framtida hälsa. Elina berättade om sin rädsla som uppkom i samband med hennes 

övervikt: 

 

“Jag läste också om följderna av fetma och var rädd för det. Det här med 

hjärtinfarkt och diabetes och så.” 

 

Citatet från Elina visar att hon har tänkt efter om vad hennes livsstil skulle kunna skapa 

för konsekvenser i framtiden. Hon uttrycker en oro inför sin framtida hälsa i och med de 

följder som skulle kunna uppkomma. En annan informant, Johanna, drabbades innan 

operationen av en hjärtinfarkt och förklarar att det var en betydande orsak som gjorde 

att hon insåg att en operation verkligen behövdes:  

 

“Jag blev ju väldigt sjuk innan den här operationen, jag fick en liten hjärtinfarkt 

som jag inte visste om. Den var liten så kroppen tog hand om den själv. Då fick 

jag verkligen en väckarklocka, när läkaren talade om för mig att jag haft en 

sådan. Då vart jag livrädd. Men då hade ju jag redan bestämt att jag skulle 

operera mig. Det var ju klart liksom. Så att det var ju verkligen dags.” 

 

Johanna som drabbades av en hjärtinfarkt berättar under intervjun att det var den som 

gjorde att hon insåg hur stort problem hennes livsstil egentligen var och vad den kunde 

orsaka för hennes hälsa i framtiden. Precis som hon säger i citatet var hjärtinfarkten en 

väckarklocka som fick henne att inse hur viktigt det var att genomföra operationen för 

att inte behöva oroa sig för hälsan i framtiden. Citaten från både Elina och Johanna visar 

den oro som informanterna kände inför deras hälsa i framtiden. För Bodil som har 

diabetes i släkten var det ännu en motivationsfaktor för henne. Hon menade på att det 

utgjorde, tillsammans med hennes övervikt, en mycket stor risk för att hon också skulle 

drabbas. Det var något som hon inte ville uppleva:  
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“Jag började på att bli orolig verkligen för hälsan, började på att få lite högt 

blodtryck, jag hade diabetes i släkten. När man hör om folk som får 

hjärnblödningar och är det så jag vill ha det? Hur vill jag leva mitt liv?” 

 

Ur detta citat framkommer det att Bodil börjat oroat sig för sin hälsa och vad som skulle 

kunna hända i framtiden om den inte förändrades. Tankarna på framtiden, hennes hälsa 

och oron för vad som skulle kunna hända fick henne att överväga valet att genomgå en 

gastric bypass operation. Tankarna på att hennes hälsa bara skulle bli värre om hon inte 

opererades fick henne att inse att operationen var ett självklart val. Samtliga informanter 

berättade under intervjuerna om sin rädsla för att drabbas av eventuella sjukdomar och 

oron över hur deras liv då skulle kunna se ut i framtiden om de inte minskade i vikt. Det 

faktum att de troligtvis skulle drabbas av någon sjukdom i framtiden blev en stor orsak 

till att genomföra operationen. Vetskapen om att de förhoppningsvis skulle få leva ett 

långt och friskt liv efter operationen fungerade som en motivationsfaktor inför både 

operationen och livsstilsförändringen som krävdes efteråt.  

 

Johanna beskriver att hennes värden och prover alltid varit bra när hon varit hos läkaren. 

Men i samband med att förlora en närstående började hon fundera på vad som kan 

hända med hennes hälsa i framtiden i och med alla följdsjukdomar som övervikt kan 

medföra:  

 

“Man börjar ju ändå så smått tänka på det här att jag vill inte hamna där, och 

tänker man 5-10 år framåt, då är det ju väldigt lätt att man säkert hamnar där.” 

 

Johanna uttrycker en rädsla och oro inför sin framtida hälsa. Det är tydligt att hon 

funderade mycket kring vad som skulle kunna hända med henne och hennes liv om hon 

fortsatte i de vanor hon levde i. Precis som Johanna tänkte kring sin framtid funderade 

även Bodil över hur hon ville leva sitt liv, på grund av allt besvärligt som hon berättade 

att övervikten medförde började hon tänka långsiktigt:  

 

“Det var alla nackdelarna och allt det här jobbiga och jag tänkte att jag skulle 

kunna ha det på ett annat vis i mitt liv. Och få vara frisk upp i åldern.” 
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I detta citat från Bodil framkommer det också en oro inför hennes framtida hälsa. Bodil 

berättar att hon upplevde problem med sin övervikt och började tänka långsiktigt när det 

bara blev fler och fler nackdelar i hennes liv. Vad skulle hända med henne när hon blev 

gammal, om hon ens skulle bli det? Hon tänkte ett steg längre än vad hon tidigare gjort 

och insåg att hon faktiskt inte behövde vara orolig för sin hälsa i framtiden om hon 

gjorde något åt sin livssituation. 

 

Förhoppningar om en förändrad framtid 

Det var inte endast närvaron av sjukdomar eller rädsla för att drabbas av sjukdomar som 

var motiverande för informanterna. Samtliga berättade också att de motiverades av 

vetskapen om att deras framtid skulle förändras i och med en operation. De menade att 

deras förhoppningar om en förändrad framtid blev en orsak till att de ville genomföra 

operationen. Informanterna berättar till exempel att det var, innan operationen, tungt att 

leka med sina barn eller att det var jobbigt att utföra enkla aktiviteter på grund av sin 

övervikt. Detta var något de berättade att de motiverades av i och med att de ville 

undvika dessa hinder i framtiden och därmed underlätta för sig själva i sin vardag 

genom att göra operationen. De hinder som de upplevde i sina liv motiverade dem till 

att göra en operation för att de insåg att deras framtid skulle förändras och bli lättare när 

hindren försvann. Carola är en utav informanterna som berättar att hon gjorde 

operationen för att hon ville finnas där för sina barn:  

 

“Man börja ju på att tänka, ja men jag vill ju kunna finnas för dom, jag vill inte 

sitta, jag är 35 nu, och vill inte sitta när jag är 45 och ha andningshjälp, så att det 

var väl mest det.” 

 

Carola var en av informanterna som berättade att hon ville finnas där för sina barn i 

framtiden. Hon menade att hennes dåvarande livsstil var en risk för att hon inte skulle 

kunna det. Vetskapen och förhoppningen om att hon skulle kunna leka med sina barn igen 

var en bidragande orsak till att hon valde att genomföra en gastric bypass operation. Precis 

som Carola beskriver även Bodil att hennes övervikt var ett problem i olika situationer, 

exempelvis när hon skulle flyga. Det var något som hon ville ändra på i och med att det var 

ett hinder för henne när hon skulle resa:  
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“...till exempel att flyga, inte sitta så trångt. Många gånger har jag tänkt att 

kommer bältet att räcka? Det behöver jag inte tänka på nu. Det blir enklare, 

även sådana saker.” 

 

Vidare berättar hon att: ”Vi har stora barn, alltså vi skulle ju kunna göra precis 

vad som helst. Vi har inga hinder för någonting. Men just det här att man är stor 

och klumpig, det gör ju också hinder eller om man skulle bli sjuk.”  

 

Citaten från Bodil visar att den enda begränsningen hon upplevde i livet var sin 

övervikt. Precis som hon själv säger skulle hon kunna göra exakt vad som helst, men 

inte så länge hon var överviktig. Förhoppningen om att kunna flyga utan att oroa sig för 

om bältet ska räcka runt magen, eller önskan om att kunna göra vad som helst som hon 

inte kunde med övervikten var en stor del till att hon beslutade sig för att genomgå en 

operation. Hon hade en förhoppning om en förändrad framtid, där hon inte var hindrad 

av sin övervikt och kunde göra precis vad som helst. Den tanken motiverade henne till 

att genomföra operationen. Alla informanterna upplevde att vikten, på olika sätt, var ett 

hinder i det vardagliga livet. De berättar att de inte har kunnat utföra det de har önskat 

på grund av de hinder de upplevt. Informanterna blev dock motiverade av detta, de såg 

en förhoppning om en bättre framtid utan alla dessa hinder om de genomförde 

operationen. En vetskap om att operationen skulle kunna vara en hjälp på vägen till ett 

lättare liv där vikten inte utgjorde några hinder har varit en orsak och motivation till att 

de genomförde operationen.  

 

Social påverkan 

Andra människor i informanternas liv som också genomfört en gastric bypass operation 

har framkommit som en motivationsfaktor för informanterna. Majoriteten av 

informanterna menade att dessa människor var en motivation till att våga genomföra 

operationen. När de såg att det gick bra och vilka positiva resultat som operationen 

medförde blev det en sporre att själv ta beslutet till att genomföra operationen, efter 

mycket övervägande fram och tillbaka. Johanna berättade om en vän som genomgått 

operationen och hur bra det hade gått för henne: 
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“Jag hade funderat väldigt länge, sen var det min bästa kompis som bestämde 

sig före mig. Och vi pratade mycket och då kände jag att jag också skulle ta 

steget och göra det.” 

 

Citatet visar att Johanna motiverades av sin bästa vän som innan henne hade genomgått 

en gastric bypass operation. Hon berättar att hon fann en motivation i detta eftersom att 

det hade gått väldigt bra för hennes vän samt för att hon fått mycket stöd innan 

operationen av henne, hon visste verkligen vad operationen innebar. Hennes väns resa 

efter operationen motiverade Johanna till att våga ta beslutet som hon gått och funderat 

på under en längre tid. Precis som Johanna beskriver även Bodil att hon blev motiverad 

av andra som genomgått samma operation innan henne:  

 

“Så till slut en dag, förmodligen har jag väl tänkt på det här från och till, och så 

känner jag både personer i jobbet och privat som gjort operationen, som har 

mått jättebra så jag började tänka att det kanske är någonting för mig.” 

 

Citatet visar att även Bodil har blivit motiverad av andra personer som genomgått 

operationen och lyckats bra efteråt. Deras framgångar uppger Bodil vara en faktor som 

tillslut fick henne att också ta beslutet. Även Carola blev motiverad av sin omgivning:   

 

“Sen är det ju klart att man blir motiverad av andra som har gjort 

operationen också, när man ser att den har gått bra och man läser och det 

är så många som säger att ååh, trots alla komplikationer som man hört, så 

har jag aldrig mått så bra, det var det bästa jag har gjort liksom. Så att 

det är klart att det också är en liten sporre att man ser att det faktiskt går 

bra för folk.”  

 

Majoriteten av informanterna har påverkats och blivit motiverade av personer i sin 

omgivning som genomfört operationen innan dem. Citaten visar att vetskapen om att det 

har gått bra för andra är en motiverande faktor till genomförandet av en operation.  
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Livet efter operationen 

Social tillhörighet & livskvalitet  

Att känna en social tillhörighet uppges av våra informanter vara en viktig del i deras liv. 

De uppger att de innan operationen inte kände sig som alla andra, de berättar att de 

ibland kunde känna sig ignorerade och uttittade av andra människor. Efter operationen 

och viktnedgången uppger de dock att detta var något som förändrades. Informanterna 

upplever inte längre det utanförskap som fanns innan operationen. Johanna är en av dem 

som berättar om detta under sin intervju:  

 

“Faktiskt så kunde jag känna ibland att när man var stor så vart man ignorerad 

på ett annat vis än nu när man gått ner 35 kg. Man blir tilltalad på ett annat vis, 

upplever jag att jag gör mot förr när jag var stor. Inte utav alla, men utav vissa. 

Jag märker skillnad, det gör jag verkligen.” 

 

Det Johanna berättar bekräftar det faktum att hon, som några andra informanter, inte 

fick möjlighet att känna en social tillhörighet med resten utav samhället. Hon upplever 

att hon blir annorlunda behandlad idag efter viktnedgången jämfört med innan hon 

opererades. Idag upplever hon att hon får vara en del av den sociala tillhörighet som hon 

inte var tidigare, hon är som alla andra, det är inte längre någon som stöter ut henne 

genom att exempelvis ignorera henne. Dock uppger flera informanter att de alltid 

upplevt sig vara som alla andra men att övervikten har dolt deras riktiga jag. De 

beskriver det som att de varit fångade i sin övervikt, det är övervikten som bestämt 

vilken tillhörighet de haft.  

 

Omgivningens bemötande är inte den enda faktorn som fått informanterna att uppleva 

att de inte passat in. Att hitta kläder som passar har varit problematiskt för 

informanterna som fått dem att uppleva att de inte är som alla andra. När informanterna 

berättar om livet efter operationen nämner de exempelvis att de kan köpa kläder i vilken 

butik som helst nu, vilket de inte kunde innan operationen, det får dem att idag uppleva 

en social tillhörighet som de inte gjorde innan. Bodil berättar att: 

 

“Jag tycker att jag har en högre livskvalitet, enklare att köpa kläder, enklare att 

köpa skor. Jag känner mig lite friare, och jag känner mig mer som mig själv av 
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någon underlig anledning. Om jag känner mig som innan då kanske, innan jag 

blev tjock.” 

 

Det Bodil berättar visar att det är enklare att köpa kläder efter operationen och hon 

känner sig friare nu. Hon nämner också att hennes livskvalitet har förändrats på grund 

av att det är enklare att köpa kläder samt för att hon känner sig fri. Det märks på det hon 

berättar att hon tidigare känt sig instängd av övervikten, nu uppger hon istället att hon 

känner sig friare och att hon har hittat tillbaka till den hon var innan hon blev 

överviktig. Johanna berättar också om hur hennes liv ser ut efter operationen:  

 

“Ja den har ju blivit mycket bättre. Dels att jag motionerar regelbundet, att jag 

känner att jag äter nyttigt. Och jag känner mig inte såhär tung i humöret, 

deppig, och kul att prova kläder som passar. Allting går ganska lätt. Man 

känner sig pigg, inte sådär trött och tung.” 

 

Det Johanna först nämner när vi pratar om hennes liv efter operationen är att hennes 

livskvalitet har förändrats. Även hon berättar om att det är mycket roligare att prova 

kläder nu när de passar bättre. Hon känner sig också gladare och positivare i sin 

nuvarande livssituation. Hon berättar också att när allt känns lättare blir hon positivare 

till livet och bara det är en motivation till att fortsätta med livsstilsförändringen som 

krävs efter operationen. Majoriteten av informanterna nämner att de nu kan köpa kläder 

som passar och som de känner sig fina i. Detta upplever informanterna som positivt och 

därför fungerar det som en motivation till att fortsätta med sina viktresor efter 

operationen.  

 

Även Elina berättar att: “Livskvaliteten är mycket bättre och roligare idag.” 

 

Elina berättar att hennes livskvalitet har förändrats efter operationen. När dessa faktorer 

som informanterna nämner förbättras, ökar också deras livskvalitet eftersom att de 

upplever livet på ett annat sätt. Informanternas citat ovan visar att livskvaliteten 

påverkas av många olika faktorer, bland annat vikten, humöret, det psykiska måendet 

och känslan av att det nu är roligt att köpa kläder.  
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Förändrad sinnesstämning 

Efter operationen upplever också samtliga informanter att deras sinnesstämning har 

blivit annorlunda. De berättar att de nu är mycket gladare och positivare i sin 

livssituation. Innan operationen upplevde informanterna att de ofta kände sig nedstämda 

och missnöjda med sin tillvaro. Här är Johannas och Carolas syn på humöret efter 

operationen: 

 

“Jag har blivit gladare, jag tycker att livet är mycket lättare på alla fronter.”  

 

“Ja, alltså som sagt var, jag mådde inte speciellt dåligt innan heller, fast jag 

kan ju ändå tycka att jag mår bättre nu, jag upplevde ju inte att jag mådde 

dåligt, men nu vet jag att jag kanske ljög litegrann för mig själv.”   

 

Det Johanna och Carola berättar om hur deras sinnesstämning var efter operationen 

visar tydligt att det har skett en förändring hos informanterna. Med hjälp av operationen 

och deras livsstilsförändringar upplever de att deras humör har förändrats till det bättre. 

I Carolas fall lade hon själv inte märke till hur hennes humör var innan hon gjorde 

operationen. Det är först nu som hon inser hur hon egentligen mådde då, eftersom att 

hon upplever sitt humör och sin tillvaro som bättre efter genomförandet av sin gastric 

bypass operation. Av Carolas berättelse att tolka så ljög hon för sig själv. Hon trodde sig 

må bättre än vad hon egentligen gjorde, men det insåg hon först efter operationen. 

Informanterna berättar att tack vare operationen och livsstilsförändringen som följer 

efteråt upplever de sitt mående och sinnesstämning som positivare. Alla fyra 

informanter menar att de har blivit positivare och gladare människor efter operationen. 

 

Sammanfattning av resultatanalysen 

I resultatanalysen framkom det att informanterna har blivit påverkade av olika faktorer 

gällande valet av att genomgå en gastric bypass operation. Exempelvis att de hade en 

oro inför den framtida hälsan, förhoppningar om en förändrad framtid samt 

omgivningens påverkan på deras val. Det framkom också att informanternas 

sinnesstämning har förändrats samt att livskvaliteten ökat, den sociala tillhörigheten har 

också förbättrats.  
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Diskussion  

Denna del av studien syftar till att diskutera studiens resultat i samband med den 

tidigare forskningen, det kommer också föras en diskussion kring studiens valda metod. 

Detta presenteras nedan under rubrikerna Resultatdiskussion och Metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar först och främst att informanterna har blivit påverkade och 

motiverade av ett antal olika faktorer. Det visar också vilka förändringar informanterna 

upplever att operationen har medfört i deras livssituation. Den största 

motivationsfaktorn var deras oro inför den framtida hälsan. Enligt Meiller et al. (1997) 

kan sjukdomar eller symptom på sjukdomar vara en motivation för att ändra livsstilen. 

Detta är även något som Shockley (2012) påvisar. Majoriteten av informanterna oroade 

sig för att de skulle drabbas av sjukdomar och motiverades av att kunna förebygga detta 

med hjälp av operationen. En informant uppgav dock att hon redan hade drabbats av en 

hjärtinfarkt och motiverades av att göra operationen för att minska risken att drabbas 

igen. Närvaro av sjukdom eller symptom på sjukdom kan fungera som en 

motivationsfaktor när det kommer till att göra en livsstilsförändring (Meiller et al., 

1997). När det gäller motivation till att göra en gastric bypass operation menar Munoz 

et al. (2007) att just medicinska tillstånd eller viljan att förebygga sjukdomar fungerar 

som en motivationsfaktor till att genomgå operationen. Resultatet i denna studie styrker 

det som tidigare forskning visat, informanterna uppgav att de motiverades till att 

genomgå operationen på grund av närvaro av sjukdom eller deras vilja att undvika att 

drabbas av diverse sjukdomar. Deras oro inför framtida sjukdomar var en stor 

motivationsfaktor till att göra operationen. Enligt Ahl (2004) handlar motivation om att 

ha en anledning till att göra det vi gör. För informanterna var oron inför den framtida 

hälsan och bristen på den sociala tillhörigheten några anledningar som fick dem att 

ändra livsstilen och bryta gamla vanor och beteenden. När de insåg hur de skulle må 

både fysiskt och psykiskt i framtiden blev det anledningen till att göra en förändring och 

det blev en motivation till att genomgå operationen. En operation kan också vara ett sätt 

för informanterna att kunna se nya möjligheter till en livsstilsförändring. Enligt Nestor 

(2012) är en gastric bypass operation ett startskott som kan ses som ett verktyg för att 

komma vidare med livsstilsförändringen. För informanterna kan detta därför ha setts 

som en möjlighet till att kunna genomföra den förändringen som de inte tidigare klarat 
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av, eftersom att de i och med operationen fick det startskott de behövde för att komma 

vidare. Upplevelsen av att en förändring är möjlig att genomföra är viktig för att väcka 

intresse och motivation till att utföra en viss handling (Meillier et al., 1997). När det 

gäller livsstilsförändringar efter gastric bypass operationer kan det vara nödvändigt med 

beteendeförändringsprogram både före och efter genomförd operation (Bradenburg & 

Kotlowski, 2005 & Papalazarou et al., 2005). Det hjälper individerna med verktyg som 

kan vara nödvändiga för att få ett långsiktigt och lyckat resultat efter operationen (ibid.). 

Detta är dock inget som går att uttala sig om efter denna studie i och med att det inte 

framkom under intervjuerna om någon utav informanterna hade genomgått något 

liknade program. Det kan dock vara en framtida idé att undersöka vad dessa program 

har för betydelse för individer som genomgått gastric bypass operationer.  

 

En annan motivationsfaktor som framkommit var att informanterna hade en 

förhoppning om att deras framtid skulle förändras i och med valet av att göra 

operationen. Innan operationen upplevde informanterna olika hinder i vardagen vilka de 

ansåg skulle försvinna efter genomförd operation. Enligt Chang et al. (2008) är det 

vanligt att övervikt och fetma kan medföra hinder i människors livsstilar. Exempelvis 

att inte längre passa i sina kläder, det är hinder som i många fall gör en 

livsstilsförändring aktuell. De upplevda hindren fungerar som en motivation till att få en 

förändrad framtid (ibid.). Informanterna i denna studie hade bland annat en förhoppning 

om att ha orken att leka med sina barn och finnas till för dem i framtiden, att vara frisk 

upp i åldern samt att kunna utföra vissa sociala aktiviteter som de inte klarade av nu, 

exempelvis att flyga. De upplevde detta som hinder i deras liv och motiverades av 

vetskapen att hindren i framtiden skulle försvinna om de genomgick operationen.  

 

Den tredje faktorn som motiverat informanterna till att välja en operation har varit andra 

människor i deras närhet som på ett eller annat sätt har påverkat och motiverat dem. 

Enligt Wester (2001) är den sociala påverkan viktig för att genomförandet av en 

livsstilsförändring ska ske. Vi formas ofta av vår omgivning och de sociala normer vi 

lever inom (ibid.).  Majoriteten av informanterna uppger att de blivit motiverade av 

vänner och bekanta som också genomfört samma typ av operation. Omgivningen 

fungerar ofta som stöd och motivation för människor som beslutat sig för att genomgå 

en gastric bypass operation (Wiklund, Olsén & Willén, 2011). Vetskapen om att det gått 
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bra för människorna i informanternas omgivning gjorde dem motiverade till att själva ta 

steget för att genomgå operationen. Dock går det att fundera kring om informanterna 

hade valt att göra operationen om det inte hade gått bra för människorna i deras 

omgivning. Hade de då istället blivit avskräckta, eller skulle deras beslut ändå ha varit 

detsamma. Eftersom att vi påverkas av omgivningen går det också att fundera kring om 

informanterna hade gjort operationen om ingen i deras omgivning genomgått den innan. 

Enligt Prinsen, de Ridder & de Vet (2013) är de beslut vi tar formade av den omgivning 

vi lever i och de människor som befinner sig i den. Det visar på att informanterna i 

denna studie har påverkats och motiverats av de val människorna i deras omgivning 

gjort.  

 

Den största förändringen som har skett i informanternas livssituation efter operationen 

visade sig vara den sociala tillhörigheten och livskvaliteten. De känner nu en större 

social tillhörighet och en ökad livskvalitet i och med att de inte längre känner sig 

uttittade och ignorerade som de upplevde att de gjorde innan operationen. 

Diskriminering av utseende som tyvärr många överviktiga människor får uppleva är 

kopplad till livskvaliteten (Hager, 2007 & Munoz et al., 2007). Att känna sig 

diskriminerad och uttittad kan vara något som fick informanterna att känna sig utanför, 

att de inte kände någon social tillhörighet med resten utav samhället. Detta kan också 

vara en orsak till att de valde att göra operationen då Wiklund, Olsén & Willén (2011) 

menar att det är något som kan påverka livskvaliteten negativt och därför blir det en 

anledning till att göra en gastric bypass operation. I samband med att den sociala 

tillhörigheten förändrades hos informanterna upplevde de också att deras livskvalitet 

ökade. Det är något som Saxena et al. (2001) också påvisar, de menar att när vi känner 

en social tillhörighet ökar vår livskvalitet. Livskvaliteten kan också förbättras ytterligare 

om personerna som genomgått en gastric bypass operation får professionellt stöd både 

före och efter operationen, för att få hjälp med hur de ska tänka, välja och planera i sin 

nya livsstil (Karlsson et al., 2007). Dock är inte detta något som denna studie kan påvisa 

på grund av att ingen av informanterna fick någon sådan hjälp efter deras operationer. 

När det kommer till den sociala tillhörigheten menar Ahl (2004) att det är viktigt för oss 

människor att känna en social tillhörighet, vi anpassar oss ofta efter de sociala normer 

som råder för att få uppleva en social tillhörighet. Det är precis detta som informanterna 

i denna studie har gjort, efter deras operation och viktnedgång blev de inte längre 
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uttittade och ignorerade av andra människor och därför kan de idag uppleva den sociala 

tillhörigheten som de saknade innan de genomgick operationen. Informanterna upplever 

även en förändrad sinnesstämning i och med operationen. De upplever sig själva som 

gladare och positivare människor efter att de förlorat i vikt då de berättat att livet har 

blivit lättare på alla sätt och vis. Innan operationen var de ofta på dåligt humör och deras 

sinnesstämning var negativ istället för positiv som den är idag. Sinnesstämningen, 

humöret och vårt tidsperspektiv har en stor påverkan på de val vi gör i livet 

(Scheibehenne & Von Helversen, 2015 & Andersson & Johrén, 2012). Har vi en positiv 

sinnesstämning och ett bra humör fattar vi bättre beslut när det exempelvis gäller vår 

hälsa (Scheibehenne & Von Helversen, 2015). Det är lättare att göra bättre val i 

vardagen med ett positivt humör, med ett dåligt humör tenderar vi till att göra mindre 

bra val (ibid.). Innan informanterna genomgick operationen gjorde de val som inte alltid 

var bra för deras hälsa, de hade svårigheter att ändra detta utan att få någon form av 

hjälp. De föll alltid tillbaka i gamla vanor igen. Detta kan bero på deras dåliga humör 

och negativa sinnesstämning som de uppger att de hade innan operationen. Det ledde till 

att de fortsatte att göra val som inte gynnade hälsan, de satt fast i en ond cirkel. Det kan 

även bero på att de innan operationen upplevde att de hade andra behov än vad de har 

idag. Maslow (1987) menar att det är våra behov som får oss att agera och bete oss på 

ett visst sätt, det är något som förklarar varför vi gör som vi gör. Denna teori kan vara 

en förklaring på varför informanterna idag väljer att göra andra val i sina liv än vad de 

tidigare gjorde. Det kan förklaras genom att deras behov förmodligen har förändrats 

efter operationen. Idag, efter operationen, kan deras humör, sinnesstämning och behov 

istället vara en bidragande faktor till att de fortsätter göra val som är bra för deras hälsa. 

Utifrån det Ahl (2004) nämner om pedagogik och lärande i förhållande till 

livsstilsförändringar har det skett ett slags lärande hos informanterna. Med hjälp av 

deras motivations- och påverkansfaktorer till att göra operationen har de lärt sig att 

forma nya vanor och beteenden, vilket kan ses som en pedagogisk process. Med den 

förändrade sinnesstämningen efter operationen kan det vara lättare för informanterna att 

göra eftertänksamma val eftersom att de beslut vi tar påverkas av både sinnesstämning 

och humör. Informanternas val av att genomgå operationen har påverkats av bland annat 

oron inför den framtida hälsan, omgivningen och bristen på social tillhörighet. Dessa 

faktorer har haft betydelse i deras val av att genomgå en gastric bypass operation. Enligt 

Paterson (2006) är det människors val som formar både livsstilen och identiteten. Det är 



 

34 

 

 

precis detta som informanternas val har gjort. De val de tog innan operationen skapade 

deras dåvarande livsstil och identitet som de inte trivdes med. Beslutet om att genomgå 

operationen och alla val de tagit efteråt har skapat en ny livsstil och identitet där de 

känner sig tillfreds med sig själva och sin tillvaro, operationen har varit en 

livsavgörande förändring för dessa personer. 

 

Metoddiskussion 

Studien baserades på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Metoden 

valdes utifrån studiens syfte som var att undersöka vilka faktorer som påverkat och 

motiverat till att göra en gastric bypass operation samt att urskilja vilka förändringar i 

livssituationen som uppkom efter operationen. Metodvalet ansågs lämpligt för att 

studien syftade till att få fram informanternas egna tankar och erfarenheter. Enligt 

Bryman (2011) lämpar sig en kvalitativ metod i studier som vill nå en djupare förståelse 

och kunskap i det som undersöks. Datainsamlingsmetoden gjorde det möjligt att, med 

hjälp av en intervjuguide, få svar på de frågor som krävdes för att svara på studiens 

syfte. När intervjuerna avslutades och diktafonen stängdes av upplevde vi att 

informanterna slappnade av och andades ut. De berättade mycket som var betydelsefullt 

för studiens syfte men som inte togs med för att intervjun hade avslutats. Enligt både 

Kvale (1997) och Bryman (2011) är detta vanligt vid intervjuer, men svårt att göra 

någonting åt. Det gäller att försöka ha diktafonen på så länge som möjligt och fråga om 

det är något som personen vill lägga till i intervjun (ibid.). Trots att informanterna fick 

möjlighet att göra detta upplevde studiens författare att de fortsatte prata om sådant som 

kan ha varit viktigt för syftet efter att diktafonen stängts av. Det kan ha berott på oss 

som intervjuare och hur vi uppträdde under själva intervjutillfällena, dock försökte vi 

minimera de svårigheter som Bryman (2011)  anser kan uppstå i samband med 

intervjuer. Under intervjutillfällena var vi noggranna med att koncentrera oss på 

informanterna, de fick alltid vår fulla uppmärksamhet genom både ögonkontakt och 

inbjudande kroppsspråk exempelvis genom undvikande av att korsa armarna som kan 

uppfattas på ett avvisande sätt.  Detta för att visa intresse för deras berättelser och på så 

sätt få dem att tala öppet under hela intervjun. Även om allt detta togs i beaktande från 

vår sida finns det alltid en risk för att informanterna kan ha påverkats av oss i deras svar 

på frågorna. Det går aldrig att säga exakt hur de ha upplevt oss som intervjuare, vi kan 
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endast utgå från det faktum att vi upplevde dem öppna och avslappnade under 

intervjuerna.  

 

Urvalet till studien gjordes genom en kombination av ett bekvämlighetsurval samt ett 

snöbollsurval. I och med att informanterna är utvalda med hjälp av bekanta till en av 

studiens författare kan det ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Dock 

upplevde vi under intervjuerna att det hade en positiv påverkan eftersom att 

informanterna kändes öppna i allt de berättade. Det kan dock ha varit så att 

informanterna inte vågade eller ville berätta allt som de hade att säga i och med att de 

visste vem en utav studiens författare var. Konsekvensen av detta urval som gjordes 

medförde att informanterna endast bestod av kvinnor. Det var aldrig avsiktligt att det 

endast skulle vara kvinnor med i studien utan det avgjordes av urvalet. Utifrån ett 

genusperspektiv kan det vara möjligt att det är vanligare bland kvinnor att genomgå 

gastric bypass operationer än bland män. Det skulle kunna vara en förklaring till att de 

informanter som medverkat i studien endast är kvinnor. Urvalet kan självklart ha 

påverkat resultatet på olika sätt, troligtvis skulle vi sett en viss skillnad i kvinnornas och 

männens intervjuer om det hade varit män med i studien. Efter urvalet och intervjuerna 

bearbetades materialet, det skedde först enskilt av författarna innan det återigen 

bearbetades och diskuterades tillsammans. Det enskilda analysarbetet var ett medvetet 

val för att på så sätt inte påverkas av varandra till en början och helt analysera materialet 

utifrån egna synvinklar. Analysmetoden kan ha påverkat resultatet, med ett annat sätt att 

analysera hade troligtvis inte resultatet varit detsamma. Det gäller även om det hade 

varit andra författare som analyserat resultatet, eftersom att vi enligt Bryman (2011) 

alltid påverkas av våra tidigare erfarenheter och synsätt samt för att analysmetoden är 

avgörande för vad som framkommer under en analys.  

 

Studiens resultat går att se i ett större sammanhang även om antalet informanter var få. 

Oavsett om vi är överviktiga eller inte måste vi ändå ta ställning till alla de val vi ställs 

inför. Människors val påverkas alltid av olika faktorer exempelvis de faktorer som 

denna studie påvisat. Resultaten i denna studie påvisar också många likheter med 

tidigare forskning och de teorier som finns inom området, vilket styrker både denna 

studie och den tidigare forskningen.  
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Vidare forskning 

Denna studie visar främst ett antal påverkans- och motivationsfaktorer till varför 

informanterna valde att göra gastric bypass operationer. Resultatet visar också vad 

informanterna själva upplevde som de största förändringarna i deras liv efter 

genomförandet av operationerna. Att veta vad som förändras efter en gastric bypass 

operation kan ha betydelse för andra människor som ställs inför samma val som 

studiens informanter gjort. Information om vad operationen medför långsiktigt kan 

fungera som motivation för andra i samma situation, förhoppningsvis leder det till fler 

lyckade livsstilsförändringar och en bättre hälsa i samhället. För vidare forskning vore 

det intressant att närmare undersöka de bakomliggande orsakerna till gastric bypass 

opererades livssituationer. Vad finns det för orsaker som lett fram till livssituationen de 

levde i innan de genomgick operationen? Det skulle också vara av intresse att göra 

studier om genus och gastric bypass operationer för att få svar på om det är vanligare 

bland kvinnor än män och varför det i sådana fall är så. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
 

 

Valet av att göra en gastric bypassoperation 

 
Hej! 

Vi är två studenter på det Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle som nu 

läser sista terminen i pedagogik, vilket innebär att vi ska genomföra vårt examensarbete. 

Examensarbetet kommer att handla om individer som genomgått en gastric bypass 

operation. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkat 

dig i valet av att göra en gastric bypass operation, samt vilka förändringar du upplever i 

din livsstil efter operationen.  

 

Vi har valt att tillfråga dig eftersom du genomgått en gastric bypass operation. Du bör 

inte ha gjort operationen på grund av någon sjukdom, utan du ska ha reflekterat över ditt 

val. Vi har genom sociala medier sett att du genomgått en gastric bypass operation och 

därav valet att kontakta just dig. Vi vill med ditt samtycke göra en bandad intervju, som 

beräknas ta cirka 30 - 60 minuter. Materialet kommer sedan att transkriberas och 

analyseras. Personuppgifter kommer att tas bort i samband med transkriberingen, detta 

för att du ska vara anonym i examensarbetets resultat.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt och din identitet kommer inte gå att identifiera. Ingen 

obehörig kommer kunna ta del av de uppgifter som du lämnar. De uppgifter vi samlar in 

kommer endast att användas i denna studie. När examensarbetet är färdigställt 

publiceras det i forskningsportalen DIVA, en portal som publicerar forskningsstudier 

och examensarbeten gjorda av lärare och studenter.  

 

Din medverkan är viktig för oss och vi önskar få låna din tid. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är det bara att du hör av dig. 

 

Lovisa Winberg                                            Maria Persson 
Telefonnummer: 073-xxx xx xx               Telefonnummer: 072-xxx xx xx 

Mailadress: xxx@hotmail.com          Mailadress: xxx@hotmail.com 

 
 

Vår handledare: 

Elisabet Hedlund 

Mailadress: xxx@hig.se 

mailto:xxx@hig.se


 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

1. Hur såg ditt liv ut innan du gjorde din gastric bypass operation?  
 

2. Berätta om vad/vilka faktorer som fick dig att ta beslutet att göra en gastric bypass 

operation?  

 

3. Vad har du blivit motiverad av för att genomgå den här förändringen? Och på vilket 

sätt har det motiverat dig?   

 

4. Berätta om hur ditt liv ser ut nu efter operationen?  

 

5. Hur upplever du din livskvalitet idag jämfört med innan operationen? På vilket sätt är 

den förändrad?  

 

6. Vad anser du är den största förändringen i din livsstil idag jämfört med innan 

operationen?  

 

 

 

 

 

 

 


