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Abstract 

Background Obesity has exploaded in the last decades and an ongoing increase is to be seen. 
The disease is rated as a huge epidemia of times and has developed to an economic social 
problem. Today more people die from obesity and it´s complications than from nutritional 
diseases and malnutrition. Gastric Bypass has proved to enable a new life including an 
improved health and quality of life but has also been critized for being a quick solution not 
resulting in a long term perspective weight loss.  

Aim The aim of this study was to describe people´s experiences from going through Gastric 
Bypass surgery. 

Method The method used was a literature study based on qualitative research. The articles 
were analysed according to Fribergs five step model and resulted in three main themes and 
nine sub-themes. 

Results The main themes were- The last way out, The battle against oneself and On a new 
adventure. In order to be able to support these people keeping their new life style and weight 
reduction the nurse must have insight in people´s experiences of having undergone a Gastric 
Bypass surgery. 

Conclusion The result showed that Gastric Bypass can be a last alternative for hope about a 
better future and a chance to an improved health and quality of life. Though the surgery has to 
be combined with individually created coping strategies and a genuine, strong will to make a 
change in order to become a successful action in a long term perspective. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Vilka åtgärder finns att ta till när kilo läggs på kilo år efter år? När övervikten blivit till fetma 
och fortsätter att öka utanför en människas egen kontroll. När varje kost-och träningsmetod 
som finns på marknaden har provats men varje försök resulterar i ett misslyckande och i 
värsta fall ytterligare några kilos viktökning. Gastric Bypass har det senaste decenniet i 
Sverige blivit en alternativ viktminskningsmetod för de som uppfyller kraven att få denna 
fetmakirurgi utförd. Operationen har de första åren efter utfört ingrepp visat sig vara nyckeln 
till en ny tillvaro med kraftigt förhöjd livskvalitet men vad händer när smekmånaden är över? 
Denna snabba lösning på ett mångårigt problem kan låta för bra för att vara sann och faktum 
är att Gastric Bypass är ett hjälpfullt verktyg och en rejäl skjuts på vägen mot ett helt nytt liv. 
Få personer kan dock bli hjälpta av operationen som enda aktion. Operationen påverkar 
personerna inte minst på ett emotionellt och kognitivt plan och för att uppnå ett långsiktigt 
lyckat resultat krävs en enorm målmedvetenhet och viljestyrka. Personerna är inte alls 
förberedda på det mentala arbete som väntar och de saknar redskap att ta till vid insikten att 
gamla beteenden inte försvinner i samband med viktraset. Verkligheten visar att en hel del 
lämnas övrigt att önska beträffande den efteroperativa vården och att vårdpersonal behöver 
mer kunskap kring innebörden av att leva med kraftig fetma. Det är av största vikt att på bästa 
sätt kunna ge personerna och deras anhöriga kunskap och stöttning i att uppnå den goda hälsa 
och livskvalitet som en Gastric Bypass syftar till och att hjälpa dem att återfå hopp och tro om 
en ljus framtid.   
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Inledning  

Övervikt och fetma har ökat explosionsartat globalt under de senaste decennierna. Enligt 
World Health Organization [WHO] är fetma ett ekonomiskt samhällsproblem och en 
sjukdom. Siffror från 2014 visar att 39% av världens befolkning lider av övervikt och 13% av 
fetma. I takt med den globala utvecklingen har problemen ökat både i höginkomstländer och i 
låg- och mellaninkomstländer (WHO, 2016). Förekomsten av fetma varierar stort såväl ur ett 
globalt som ett nationellt och även regionalt perspektiv. Särskilt i olika afrikanska regioner 
och länder står fetma i kontrast mot svält. Skillnaderna är stora även mellan olika grupper i 
samhället framförallt beträffande socioekonomiskt status och utbildningsnivå.  

Fetma har visat sig vara associerat med ökad dödlighet och flertalet följdsjukdomar. Starkt 
samband finns mellan Body Mass Index [BMI] och kostnader för sjukvård. Personer med 
fetma löper således hög risk att slås ut från arbetsmarknaden. Idag lider nästan hälften av alla 
vuxna svenskar av övervikt eller fetma vilket gör det till ett av landets allvarligaste 
folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017). Fetma orsakar den enskilda människan ett 
stort fysiskt och psykiskt lidande. Gastric Bypass [GB] har visat sig kunna möjliggöra ett nytt 
liv med förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för personer vars liv under många år präglats av 
att försöka gå ner i vikt. Samtidigt har ingreppet kritiserats för att vara en alltför enkel och 
snabb lösning ur ett långsiktigt perspektiv. År 2015 utfördes i Sverige 7000 GB-operationer. 
Denna studie ämnar närmare undersöka personers erfarenheter av att ha genomgått GB 
kirurgi. 

Bakgrund 

Övervikt och fetma  
Fetma har ökat över hela världen men USA står fortfarande för den högsta andelen 
överviktiga. År 2014 beräknades 1,9 miljarder vuxna världen över vara överviktiga (WHO, 
2016). Fetma är en sjukdom som klassas som en av tidens stora epidemier där en fortsatt 
ökning ses. Idag dör fler till följd av fetma och dess komplikationer än av bristsjukdomar och 
undernäring. Belastningsskador, diabetes typ-2, hjärt-och kärlsjukdomar samt vissa typer av 
cancer är vanliga följdsjukdomar som drabbar överviktiga personer (Rössner, 2014). 

BMI >25 klassas som övervikt medan BMI >30 indikerar fetma. Behandling av övervikt och 
fetma har fram tills idag bestått av rådgivning beträffande kost och motion. Fetma innebär att 
ha en stor fettansamling på kroppen vilken försämrar hälsan hos personen och ofta beror på 
osunda levnadsvanor. Första behandlingsalternativet är därför att förändra dessa vanor. 
Genom fysisk aktivitet, goda kostvanor, beteendeterapi och stöd från samhället kan problemet 
minskas (WHO, 2016). Enligt Rössner (2014) har förändrade levnadsvanor inte gett 
tillräckliga resultat.  

Personer med fetma stöter på problem i sin vardag. Problemen kan yttra sig i upplevda 
smärtor, svårigheter att andas och röra sig, sömnproblem, nedsatt styrka, känsla av skamlighet 
och att vara mindre värd (Forsberg, Engström & Söderberg, 2014). Negativa känslor och 
missnöje är vanligt förekommande hos personer som lever med fetma. Förödmjukande 
kommentarer från andra får dem att känna avsky och hat gentemot sig själva. Speglar undviks 
då personerna känner sig obekväma att möta sin spegelbild. Livet som överviktig leder till 
förminskande av självrespekt och skam över att inte ha kontroll över sin egen kropp. 
Sammantaget orsakar detta sorgsenhet och social isolering. Brist på fysisk och psykisk hälsa 
resulterar i osäkerhet kring framtiden och i att ge upp hoppet om livet. Fetman sätter de gravt 
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överviktiga i en beroenderoll då andra människor behöver finnas till hands för att livet ska 
fungera. Att leva som överviktig påverkar det dagliga livet avseende personlig hygien, att 
komma upp ur sängen, ta på sig skorna och att handla. Vardagen måste planeras för att 
undvika att hamna i pinsamma situationer. Således blir livet som fet mycket begränsat och 
leder till social stigmatisering (Engström, Wiklund, Fagervik Olsén, Lönroth & Forsberg, 
2011).  

Kirurgiska fetmabehandlingar  
Idag är fetmakirurgi ett alternativ för att bota fetma. Kirurgi ska medföra viktminskning och 
reducera risken att drabbas av sjukdomar relaterat till övervikt och fetma. Syftet med ett 
kirurgiskt ingrepp är således att reducera matintaget och matlusten vilket ska bidra till 
viktminskningen. Kirurgin manipulerar också mag- och tarmsystemet för att uppnå ett resultat 
med potential att leda till en förbättrad hälsa. Gastric Banding, Gastric Sleeve och GB är de 
mest förekommande fetmaoperationerna världen över (Buchwald, 2014). För att som patient 
kunna bli aktuell för att genomgå GB krävs BMI >40. Vid förekomsten av metabol sjukdom i 
kombination med fetma räcker BMI >35 för att få tillgång till GB (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 2016).    

Gastric Banding innebär att ett band placeras runt magsäckens övre del i syfte att minska 
magsäckens volym. Användningen av dessa har minskat kraftigt då metoden visat sig medföra 
oönskade komplikationer (Buchwald & Oien, 2013). Komplikationerna kan innebära 
avstötning av bandet, infektioner samt utvidgning av den övre skapade magsäcksfickan 
(Landstinget Sörmland, 2011) 

Gastric Sleeve är en nyare men inte lika analyserad metod som börjat användas mer frekvent i 
Sverige på senare år. Operationen innebär att en del av magsäcken formas om till ett rör och 
överflöd av magsäcken avlägsnas. Resultatet av en mindre magsäck kombinerat med minskad 
insöndring av det hungerreglerande hormonet ghrelin leder till att personerna upplever sig bli 
mätta fortare vilket ska resultera i en långsiktig viktminskning (Press, 2014).  

GB har hittills varit den mest dominerande och förekommande metoden i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2015). Tekniskt utförs en GB så att magsäckens övre del kopplas direkt till 
tunntarmen. Därmed har 80% av magsäcken samt hela tolvfingertarmen kopplats förbi. 
Operationen utförs vanligen med titthålsteknik. Med en förminskad magsäck skickas 
mättnadskänslor tidigare till hjärnan varför den opererade personen endast fordrar en liten 
mängd mat. Födan passerar endast en mindre del av magsäcken samt tolvfingertarmen och 
således resulterar operationen i lägre absorption av både kalorier och näringsämnen (Press, 
2014). GB understödjer därför reduktion av viktproblemet på kort tid vilket kan förbättra 
hälsan och livskvaliteten för många (Rössner, 2014). Tidigare studie visar att 85% av alla 
personer som genomgått en GB är nöjda med ingreppet och skulle välja att göra det igen om 
de idag skulle fatta ett nytt beslut kring en operation (Kruseman, Leimgruber, Zumbach & 
Golay, 2010). Personer upplever att de nu kan inneha en aktiv roll i sitt liv och inte längre stå 
vid sidan av som betraktare (Engström & Forsberg, 2011). 

Kroppen 
Merleau-Ponty (2002) menar att kroppen inte bara är en fysisk enhet för själ och ande utan att 
kroppen också är där våra erfarenheter och vår kunskap bor. Vår kropp bör ses som ett system 
och ansamling av motoriska krafter i vilket normer, traditioner och värderingar är tätt 
integrerade med människans erfarenheter. Kroppen utgör en helhet som byggts upp av våra 
levda erfarenheter och denna helhet strävar alltid efter att vara i jämvikt. Livets nya 
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erfarenheter ska förenas med de gamla i en ny motorisk helhet. Kroppen är en avgränsning till 
världen och genom den kommunicerar vi ut vår identitet (Merleau-Ponty, 2002).  

Kroppen som uttrycksmedel handlar om dess särskilda sätt att existera, förhålla sig och 
uttrycka sig i världen. Människans existens är inte färdigformad från födseln men utgör en 
dynamisk helhet som förändras och omskapas utifrån dess levda erfarenheter. Kropp och själ 
är inte två åtskilda ting eftersom de filtreras och rör sig in i varandra. Då förståelse mellan två 
människor uppstår integrerar kropparna och bildar en form av helhet. På ett andligt plan ges 
så tillgång till en annan persons levda värld (Merleau-Ponty, 2002). 

Merleau-Ponty (2002) menar att kroppen kan kännas begränsad och att leva med det är priset 
människan får betala för att hen existerar i världen. Människan är född i sin kontext, men kan 
välja att inte vara helt beroende av det. Via sin kropp gör människan sina val och väljer sitt 
sätt att leva (Merleau-Ponty, 2002). 

Hälsa 
Eriksson (2014) beskriver innebörden av hälsa som sundhet och känsla av välbefinnande. 
Hälsa är ett helhetsbegrepp och utgörs av flera olika faktorer vilka varierar från individ till 
individ. Hälsofaktorerna varierar även kulturer och länder emellan. Hälsa är således ett 
relativt begrepp och perceptionen av den är högst individuell. Faktorer som bidrar till ohälsa 
benämns som hälsohinder. Hälsohindren kan finnas inom människan själv eller i hens 
omgivning. Faktiska symtom på ohälsa innebär inte nödvändigtvis frånvaro av hälsa då hens 
egen känsla avgör nivån av välbefinnande. Eriksson resonerar även kring hälsa utifrån 
människa-miljöperspektivet. Hälsa är då människan i ett givet ögonblick utnyttjar hela sin 
kapacitet (Eriksson, 2014).  

Hopp 
Hoppet ger hälsan riktning och människan tröst. I hoppet finns en förväntan om att någonting 
i nuet kan förändras och i detta hopp bor också en vilja till förändring (Frankl, 1971).  

Hopp kännetecknas av en stark önskan om att nå ett mål. Till denna önskan hör en förväntan 
om att det som önskas håller sig innanför gränsen till det som är möjligt att uppnå. 
Förhoppningen är att livet kommer att genomgå en förändring i en positiv riktning om målet 
uppnås. Avsaknad av hopp eliminerar möjligheterna att se vägar ut ur svåra situationer. 
Hoppet aktiveras när nuet inte ter sig tillfredsställande. Att ha hopp innebär tro på framtiden 
och en förhoppning om en ny livssituation. Känslan av att själv kunna välja vägar ur en svår 
situation anses vara betydelsefullt för frihet och självständighet även i situationer då 
alternativen inte ter sig attraktiva. Människans självbestämmande ger upplevelsen av att ha 
kontroll över situationen. Människans integritet och känsla av självbestämmande kan hindra 
hen från att be om hjälp även om tilliten till andra finns. För de som redan i tidiga år lärt sig 
att inte vara till besvär kan det vara svårt att inse sitt beroende av andra för sin överlevnad. 
Tillit och hopp baseras på övertygelsen om att hjälp finns att få när behovet finns. Redan i 
barndomen grundläggs trygga relationer och barnet lär sig tillit genom att få stöd när önskan 
finns. Känslan av tillit bygger på att trygga vuxna omger barnet då denna baseras på tidigare 
erfarenheter (Travelbee, 2001).  

Hopp kopplas nära samman med förmågan till en stark uthållighet. Uthålligheten ger 
människan kraft att uthärda lidande och svåra situationer över ett längre tidsperspektiv. 
Sannolikt är uthållighet nödvändigt för patientens förutsättningar att framgångsrikt klara 
tillfrisknande och rehabilitering. Vissa människor har lätt att finna hopp. Andra tenderar att 
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snarare känna förtvivlan och misstro. Professionella sjuksköterskor ansvarar för att hjälpa 
patienten att bära och upprätthålla hoppet i tider av sjukdom och lidande (Travelbee, 2001). 

Coping 
Coping är ett psykologiskt begrepp som betyder att klara av eller att bemästra någonting 
(Nationalencyklopedin, u.å.) Copingbegreppet rymmer de ansträngningar och försök som en 
person företar sig för att hantera, acceptera och klara motsättningarna mellan yttre och inre 
krav. För att hantera psykologisk stress krävs copingförmåga. Innehavandet av en god 
copingförmåga innebär att kunna göra det bästa av en situation precis så som den är. Vid nya 
situationer behöver copingförmågan anpassas då samma copingstrategi inte fungerar för alla 
situationer. Genom att påverka omgivningen och inte minst sitt eget sätt att förhålla sig till 
olika händelser blir det möjligt att bemästra även svåra utmaningar. Människans förmåga att 
lösa framtida kriser ökar efter en lyckad copingprocess då hen kan gå stärkt ur en svår 
situation. Avsaknad av copingförmåga kan istället leda till psykologiska problem och 
långvarigt lidande. Att utveckla copingförmåga innebär att bli kapabel till förändringar och är 
en resurs till stor hjälp för människan för att ta sig igenom livets svårigheter (Brattberg, 2008). 

Sjuksköterskors funktion och ansvar 
I International Council of Nurses [ICN] beskrivs sjuksköterskors ansvarsområden vilka är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Patienter har rätt till 
korrekt, tillräcklig och lämplig information samt kunskap kring vård och behandling. 
Sjuksköterskor är ansvariga att förmedla detta på ett för varje enskild individ anpassat sätt. 
Sjuksköterskors funktion är att främja patienternas hälsa och att lindra deras lidande. 
Medkänsla, lyhördhet och respekt gentemot sina patienter är för sjuksköterskor vårdande 
dygder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskor är skyldiga att informera patienten om dess tillstånd och den vård som krävs. 
Informationen ska innefatta vårdens innebörd, dess risker och den vårdtid som kommer att 
behövas. Patienten har också rätt att få kunskap om biverkningar och komplikationer som kan 
uppstå samt vad som bör beaktas för att undvika eventuell uppkomst av senare sjukdom och 
skada. Informationen ska ges på ett för den enskilda individen anpassat sätt och 
sjuksköterskor ska därefter försäkra sig om att patienten har tagit till sig informationen (SFS 
2014:821). 

Sjuksköterskor bär ansvaret att känna till och fortlöpande reflektera kring sina styrkor och 
svagheter gällande sin yrkeskompetens. Kompetensen ska grundas på vetenskap och präglas 
av ett kritiskt reflekterande förhållningssätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Vetskapen 
om egna begränsningar är grundläggande för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. 
Sjuksköterskors funktion är att med utgångspunkt i den enskilda individen informera personer 
som ska genomföra eller har genomgått en GB (Firment & Morrison, 2006).   
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Problemformulering  

Övervikt och fetma är ett problem världen över som leder till både fysiskt och psykiskt 
lidande. Traditionella behandlingsmetoder som information och råd kring kost och motion är 
sällan positivt utfallande hos personer med högre BMI-nivåer varför användningen av GB- 
kirurgi har ökat. Tidigare studier har belyst personers såväl positiva som negativa erfarenheter 
av att ha genomgått en GB. Utbudet av tidigare forskning på området är dock begränsat och 
lämnar ett behov av ytterligare kunskap för både patienters och sjuksköterskors vinning. 
Kunskap kring personers erfarenheter efter en GB är en förutsättning för sjuksköterskor i hens 
profession för att kunna utföra bästa möjliga omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att ha genomgått Gastric Bypass 
kirurgi. 

Metod  

En litteraturstudie med kvalitativ inriktning har använts då syftet vara att beskriva personers 
erfarenheter. Enligt Friberg (2006a) är en litteraturstudie att studera kvalitativa eller 
kvantitativa vetenskapliga artiklar. Studien grundar sig i systematiska val av tidigare 
forskning inom ett vårdvetenskapligt område. För att skapa kunskap och insikt kring 
patienters behov, upplevelser, erfarenheter eller förväntningar behövs därför en 
litteraturstudie. Inom kvalitativ forskning är förståelse det yttersta målet. Genom ökad 
förståelse kan insikt i personers erfarenheter och behov kartläggas. Varje enskild 
forskningsstudie har ett kunskapsvärde. Då flera studier sammanställs kan kunskapsvärdet 
utökas. Förutsättningen för ett utökat kunskapsvärde är att forskningsstudierna utgår från ett 
gemensamt problem. Genom att granska vetenskapliga artiklar kring ett valt ämne och 
problem skapas en förståelse för personerna vilken kan gynna kommande vårdsituationer och 
därmed bidra till evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2006a). 

Litteratursökning 
Initialt gjordes en osystematisk sökning för att få bakgrundsinformation kring det valda 
ämnet. Friberg (2006b) beskriver att en inledande litteratursökning görs för att få en överblick 
över redan existerande forskningslitteratur. Först när denna övergripande sökning är utförd 
kan den systematiska sökningen påbörjas (Friberg, 2006b). Forskningsartiklarna söktes i tre 
olika databaser vilka var Cinahl, Proquest och Pubmed. Cinahl är en databas med inriktning 
omvårdnad (Polit & Beck, 2003). I Proquest med tyngdpunkt på psykiatriska och sociologiska 
forskningsartiklar användes fyra av tio befintliga databaser; ERIC, Psycarticles, PsycINFO 
och Sociological Abstracts. Pubmed har en medicinsk inriktning.  

Sökord som användes var: "bariatric surgery", "life experience", "Gastric Bypass", "patient 
attitude", "patient perception", "patient experience", "postoperative period" och "coping". 
Sökorden kombinerades på olika sätt i ovan omnämnda databaser för att få relevanta 
sökresultat. Trunkering (*) användes för att sökningarna skulle inkludera alla böjningsformer 
av ett ord. Sökningarna gjordes både med och utan citationstecken för att undersöka om 
eventuella skillnader förelåg i sökresultatet. Östlundh (2006) menar att genom att kombinera 
två olika synonymer anges vilken relation sökorden ska ha till varandra. Val av sökord bör 
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göras med stor noggrannhet. Viktigt är att sökorden representerar det ämne som ska studeras 
(Östlundh, 2006). I detta fall har "OR" använts (Bilaga I). 

För att exkludera dokument som inte var relevanta för sökområdet användes avgränsningar. I 
PubMed var dessa abstract, english, ten years. I Cinahl samt ProQuest användes 
avgränsningarna english, peer reviewed, ten years.  

Urval 
Inklusionskriterierna till grund för studiens syfte innefattade att artiklarna skulle vara skrivna 
åren 2007-2017, författade på engelska och granskade enligt peer reviewed. Forskningen 
skulle dessutom vara kvalitativ metod, innefatta personer äldre än 18 år som genomgått en GB 
och deras erfarenheter efter genomgånget ingrepp. Exklusionskriterierna med syfte att 
avgränsa resultatet var forskning som baserats enbart på en deltagare, forskning där det inte 
framgick vilken typ av fetmakirurgi som använts samt kvantitativa studier. Vid träffar utförda 
enligt mixed method inkluderades det kvalitativa forskningsresultatet och den kvantitativa 
delen uteslöts.  

Efter att ha kombinerat ovanstående sökord resulterade detta i tolv artiklar som skulle 
granskas. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av mall för kvalitetsgranskning utarbetad 
av Högskolan Väst (2016) (Bilaga II). En artikel funnen i PubMed föll bort efter granskning 
då alla inklusionskriterierna inte uppfylldes. Således återstod elva artiklar till litteraturstudien 
(Bilaga III).   

Analys 
Friberg (2006a) förklarar analysarbetet som en rörelse från helhet till delar som i sin tur ska 
kunna skapa en ny helhet. Första steget i analysprocessen innebär att de till litteraturstudien 
valda artiklarna ska läsas igenom upprepat antal gånger. Syftet är att få en uppfattning om 
innehållet. Steg två fokuserar på varje studies resultat och de beskrivande nyckelord som hör 
till detta. Nyckelorden har valts av författaren då de beskriver det författaren vill lägga störst 
vikt på. Eventuella citat är viktiga och bör inte förbises. Fokus ska hamna på de resultatdelar 
vilka svarar på litteraturstudiens syfte. I steg tre ska varje enskild studies resultat 
sammanställas vilket innebär att en översikt över valda studiers resultat ska göras. På detta 
sätt tydliggörs vad som ska analyseras vilket underlättar senare steg. Fjärde stegets uppgift är 
att urskilja likheter och skillnader mellan resultaten. Urskiljandet ska resultera i nya teman 
och bildandet av nya underteman ska eftersträvas. Sista och femte steget handlar om 
analysens presentation. Fokus ligger på att så tydligt som möjligt beskriva analysens innehåll 
för läsaren. För att verifiera textens begriplighet är det gynnsamt om utomstående kan läsa 
igenom resultatet och kommentera texten (Friberg, 2006a). 

Alla artiklar lästes först igenom individuellt en gång för att skapa överblick över innehållet. 
Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång och nyckelmeningar eller andra viktiga 
innebörder valdes ut. Nyckelmeningarna skrevs ned på lappar individuellt av var och en av 
oss och lades i separata påsar vilka omslöts för att utesluta risken att lappar skulle gå 
förlorade. Alla nyckelmeningar lades ut på ett bord för att sortera bort dubbletter från samma 
artikel. Processen fortsatte med att alla lappar överblickades för att skapa en helhetsbild. 
Gemensamma nämnare trädde fram och de sammanhörande nyckelmeningar grupperades. 
Analysprocessen fortlöpte genom att respektive artikel som nyckelmeningarna härstammade 
ifrån söktes upp. Syftet var att säkerställa att exakt det som framkommit vid kodningen av 
nyckelmeningarna verkligen motsvarade artiklarnas sanna resultat. Likheter och skillnader 
söktes genom att jämföra olika nyckelmeningar. Underteman som på detta sätt uppstod skulle 
sedan komma att bilda teman. Därefter överblickades nyckelmeningarna från varje undertema 
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och resultattolkningen påbörjades. Nyckelmeningarnas numrering möjliggjorde identifiering 
av artikeln de härstammade från. På så sätt var det möjligt att återgå till artiklarna under 
analysprocessen och då resultatet skrevs. 

Resultat 

I resultatet framkom tre huvudteman och tre underteman (tabell 1).  

Tabell 1. Översikt över huvudteman och underteman 

 
Huvudtema    Undertema 
 

Sista vägen ut Förhoppning om ett annat liv 
Var kirurgi rätt beslut?  
Främling i sin egen kropp 

Kampen mot sig själv En förändrad identitet 
Nya beroenden 
Förändringsstrategier 

På nya äventyr Smekmånadsfas  
Kroppsliga förändringar  
Den nya vardagen 
 

Sista vägen ut 
Temat handlar om att välja kirurgi utifrån önskan om en bättre framtid och hoppet att överleva 
och besegra fetman. I temat beskrivs även personernas insikt att kirurgi inte kan tjäna som en 
snabb lösning. Viktnedgången som följde kirurgin påverkade personernas självbild.  
Förhoppning om ett annat liv 
Personerna såg GB som sin sista chans till en bättre framtid och vågade hoppas på den 
(LePage, 2010; Wood & Ogden, 2016). De hade under många år försökt att gå ner i vikt 
genom olika metoder men ingen av dessa hade lyckats ur ett långsiktigt perspektiv. 
Operationen sågs därför som ett allra sista hopp att överleva och besegra fetman. Personerna 
hade tidigare brottats med metabola sjukdomar, djupa depressioner och suicidtankar tills de 
insåg att en GB var deras enda val. Riskmedvetenhet angående ingreppet fanns men det var 
inget som påverkade hoppet om en bättre framtid (LePage, 2010). Operationen skulle 
återskapa frihet och inge hopp om att mat inte längre skulle styra deras liv (Jensen, Petersen, 
Larsen, Jørgensen, Grønœk & Midtgaard, 2013; LePage, 2010).   

Personer med fetma har utsatts för utanförskap och isolering då de känt sig obekväma i 
sociala sammanhang. Hoppet och önskan om ett bättre liv med ökad gemenskap och 
normalitet fick personerna att ta chansen till en GB (Jensen et al., 2013; Lier, Aastrom & 
Rørtveit, 2015). 
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Var kirurgi rätt beslut? 
Genom GB gavs en ny chans till ett nytt liv och kring detta uttrycktes tacksamhet. Tack vare 
operationen förändrades livet i positiv riktning. Utifrån dessa positiva erfarenheter angav 
personerna att de gjort rätt val då de bestämde sig för att låta sig opereras (LePage, 2010; 
Sutton, Murphy & Raines, 2009). Operationen medförde även negativa resultat vilket bidrog 
till ett sämre liv än innan varför personerna ångrade att de genomgått den (Groven & Glenn, 
2016). GB sågs som gåvan att tacka för en bestående viktnedgång medan andra uttryckte att 
kirurgi var ett verktyg som endast fungerade om kraften och kunskapen att använda verktyget 
fanns (Heidmann & Grønkjœr, 2015). Således fanns insikten att GB inte kunde anses vara en 
enkel och snabb lösning på ett mångårigt problem. Till stor del handlade det om personernas 
eget ansvar och vilja till förändring. Hårt arbete och en stark vilja krävdes för önskat resultat. 
Misslyckanden avseende viktnedgång kopplades till bristande anpassning av de nya kost- och 
levnadsvanorna. Detsamma gällde vid viktuppgång ett par år efter operationen (Groven, 
Råheim & Engelsrud, 2015; Lynch, 2015). 

GB resulterade även i negativa erfarenheter och betraktades som ett problemfyllt val där 
fördelarna inte kompenserade för nackdelarna. Besvikelse uttrycktes angående den 
postoperativa uppföljningen. Fokus låg på att följa mätvärden medan de psykosociala 
aspekterna förbisågs. Kunskap och stöttning kring beroende och ätande som copingstrategi 
saknades. Personerna betraktade GB som en enkel väg ur ett svårt problem vilket kunde 
medföra känslor av skam över att ha valt en lättare väg (Groven & Glenn, 2016; LePage, 
2010). 

Främling i sin egen kropp  
Viktnedgången resulterade i en förändring av personernas personlighet och synen på sig 
själva. Förändringen medförde ett behov av att ändra på och hitta en ny självbild. Spegeln 
visade en ny smal person men utmaningen fanns i det faktum att den egna självbilden såg 
annorlunda ut (Groven et al., 2015; LePage, 2010; Lier et al., 2015; Heidmann & Grønkjœr, 
2015). Självbilden påverkades av att leva med fetma men faktum var att GB också medförde 
ett sämre psykiskt mående och en försämrad självkänsla. Bilden av sig själv i det nya smala 
jaget överensstämde inte med perceptionen (Lier et al., 2015). 

Utseendeförändringen gjorde personerna till föremål för andras beskådan. Andras åsikter och 
syn på deras förändring blev en viktig aspekt. Komplimanger från omgivningen bidrog till 
ökad självkänsla och känslan av att bli sedd (Groven & Glenn, 2016; Lier et al., 2015). Ökad 
självkänsla resulterade i ett större självförtroende samt stolthet kring sitt nya sätt att leva. 
Psykiskt ökat välmående födde förmågan att göra goda val för sin hälsa (Groven et al., 2015; 
Lier et al., 2015). 

Följderna av det ökade välmåendet blev intresse av att socialisera sig och prata med andra 
människor (Groven et al., 2015; Groven & Glenn, 2016; Heidmann & Grønkjœr, 2015; Lier et 
al., 2015; Stewart, Olbrisch & Bean, 2010). Sociala sammanhang upplevdes mer bekväma 
(Groven & Glenn, 2016; Lier et al., 2015). Modet att utöka sina sociala kretsar ledde till en 
känsla av lika värde (Jensen et al., 2013). Genom att våga erövra hittills okända delar av 
sociala sammanhang tvingades personerna att våga stå upp för sig själva då inte möjlighet 
längre fanns att gömma sig bakom en fet kropp (Groven et al., 2015; Groven & Glenn, 2016; 
Heidmann & Grønkjœr, 2015; Lier et al., 2015; Stewart, Olbrisch & Bean, 2010).  
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Kampen mot sig själv  
Temat handlar om att lära känna sitt nya jag och att förhindra uppkomsten av nya beroenden. 
Förändringsstrategier måste utvecklas för att förändra tidigare beteenden.  
En förändrad identitet 
Spegeln avbildade en främling men personerna upplevde inte samma förändring på insidan.  
Kroppsförvandlingen var så snabb och överväldigande att hjärnan inte hann registrera den. 
Korrigeringen av självbilden av att leva med fetma upplevdes svår och utmanande (Heidmann 
& Grønkjœr, 2015; Hillersdal, Christensen & Holm, 2017; LePage, 2010). Tankemönstret 
förblev oförändrat på grund av svårigheten att korrigera sin självbild. Taktiken att använda 
mat som en tröst kvarstod i de fall då alternativa strategier saknades. GB som verktyg 
gagnade personernas fysiska hälsa men de psykologiska bekymren förblev obehandlade. 
Påföljderna blev en kortare tid av viktnedgång med efterföljande viktökning (Groven & 
Glenn, 2016). Processen att ta till sig den nya identiteten tog flera år (Heidmann & Grønkjœr, 
2015; Wood & Ogden, 2016). 

Nya beroenden 
Mat beskrevs som en källa till tröst, en vän och ett sätt att lugna nerver. GB efterlämnade ett 
tomrum som inte längre kunde fyllas med mat (LePage, 2010; Sutton et al., 2009). Personerna 
tvingades hitta nya strategier för att fylla tomrummet. Resultatet blev nya beroenden som till 
exempel att shoppa, tatuera sig och börja använda alkohol och droger. Uppkomsten av nya 
beroenden kopplades samman med att orsaken till tidigare beteende som föranlett den sjukliga 
fetman inte utretts (LePage, 2010).  

Brist på kunskap kring vad som ursprungligen orsakat fetman förde till fortsatt förekomst av 
gamla livsstilsvanor postoperativt då fetmans orsak inte klarlagts. Risken att trots en GB 
återfalla i fetma var alltid närvarande och kampen mot övervikten likaså (LePage, 2010; 
Lynch, 2015; Wood & Ogden, 2016). GB öppnade en ny värld och medförde stora 
livsförändringar. Euforin över den nya situationen tog överhand och kontrollen förlorades. 
Personerna beskrev tillstånd liknande de som uppstår vid manier. Livet fylldes av impulsivitet 
och brist på ansvarstagande (LePage, 2010; Lier et al., 2015).  

Förändringsstrategier 
Operationen ledde till en försämrad livskvalitet i situationer då operationen inte uppfyllde de 
förväntningar personerna hoppats på. Befintliga depressioner förvärrades. När beroendet efter 
mat och alkohol fortfarande kvarstod lämnades personerna mer deprimerade än tidigare 
(Wood & Ogden, 2016). Besvikelse och frustration uppstod då mat fortsatt väckte starka 
känslor. Personernas kvarstående tomhet ledde till insikten att nya strategier måste utvecklas 
för att inte falla tillbaka i gamla mönster igen (Stewart et al., 2010).  

Begäret efter mat kvarstod oavsett om personerna lyckades förändra sina matvanor eller ej. 
Förväntningarna var att aldrig mer behöva följa en strikt diet varpå förvåningen blev stor då 
suget efter mat inte försvann i takt med att vikten rasade (Heidmann & Grønkjœr, 2015). 
Trots positiva erfarenheter medförde operationen att förändringsstrategier måste utvecklas. 
Faktum att mat faktiskt utgjort ett beroende och missbruk blev plötsligt uppenbart då det gick 
upp för personerna att de i maten haft ett tröstande stöd som nu gick förlorat (Sutton et al., 
2009). 

Behovet av terapi tydliggjordes när tomrummet inte längre kunde fyllas med mat. Detta gav 
insikt i det essentiella i att finna orsaken till sitt tidigare beroende. Genom att medvetandegöra 
invanda mönster utvecklades alternativa kognitiva beteenden (Lynch, 2015). Aktiviteter i 
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olika former var ett vanligt förekommande sätt att distrahera sig från sitt matbegär (Wood & 
Ogden, 2016). 

På nya äventyr   
Temat behandlar anpassningen till den nya kroppen och den förändrade vardagen. Initialt 
förlorade personerna mycket i vikt vilket medförde stora fysiska förändringar. Förändringarna 
fick även konsekvenser i personernas sociala liv.  

Smekmånadsfas 
GB resulterade postoperativt i en tid då personerna förlorade mycket vikt i snabb takt under 
en period (Lier et al., 2015). Denna så kallade smekmånadsfas började direkt efter 
operationen och varade i 6-12 månader innan den stabiliserades och övergick i en långsam 
viktnedgång. Viktnedgången avstannade för ett tag efter dessa 12 månader. Smekmånadsfasen 
hjälpte personerna med viktnedgången under det första året efter GB genom att begränsa 
deras aptit och intresse för mat (Lynch, 2015; Sutton et al., 2009). Under denna period ökade 
självförtroendet i takt med viktminskningen och denna kombination medförde en känsla av 
eufori samt ett överdrivet engagemang att ta tag i sitt liv (Lier et al., 2015). Intresset för och 
beteendet kring mat ändrades signifikant de första 12-24 månaderna vilket underlättade 
viktminskningen och relationen till mat (Hillersdal et al., 2017; Lier et al., 2015; Stewart et 
al., 2010). Den mer lättsamma relationen till mat resulterade i en känsla av lättnad hos 
personerna och de var glada över det reducerade fokuset på mat. Besvikelsen var ett faktum 
hos de personer som upplevde en återkomst av matsug när denna tid passerat (Stewart et al., 
2010). 

Främst under det första postoperativa året rasade kilon av personerna som berättade att så 
skedde oavsett vad de gjorde eller åt (Lynch, 2015; Sutton et al., 2009). Viktraset upplevdes 
positivt och uppiggande men var också både fysiskt och psykiskt utmattande (Groven & 
Glenn, 2016; LePage, 2010; Stewart et al., 2010). Tiden beskrevs som en farlig tid i ett 
deliriumliknande tillstånd och förståelse formades för behovet av nya copingmekanismer 
(Lynch, 2015; Sutton et al., 2009). Efter stabiliseringen konstaterades att smekmånadsfasen 
var över och framåt väntade hårt arbete för att behålla vikten och fullfölja en kontrollerad 
nedgång. Relationen till mat påverkade personerna på olika sätt. Upplevelserna varierade 
mellan att helt tappa intresset för mat till att bli helt besatt av den (Wood & Ogden, 2016). 
Mat betraktades som bränsle nödvändigt för hälsa och överlevnad (Hillersdal et al., 2017; 
Lynch, 2015; Wood & Ogden, 2016). Upplevelsen av riktig mättnad var ny för personerna 
(Hillersdal et al., 2017; Lynch, 2015). Kirurgi ledde inte sällan till förlust av hungerkänslor 
vilket upplevdes positivt. Personerna oroade sig dock för att hungerkänslorna skulle komma 
tillbaka och då resultera i återfall av tidigare matmissbruk. Förändrade smaklökar förekom 
efter GB vilket skapade besvikelse då smakfulla matupplevelser tidigare varit en betydande 
del av livet (Hillersdal et al., 2017). 

Oväntade matintoleranser, volymrestriktioner och kräkningar som en konsekvens av att ha ätit 
för fort eller för mycket gjorde att personerna måste lära sig att äta på nytt. Nya matstrategier 
utvecklades och kostintaget strukturerades för att få i sig den näring och de vitaminer som 
individerna krävde. Ständig planering fordrades då endast liten mängd mat tolererades 
(Lynch, 2015). 
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Kroppsliga förändringar  
GB ledde till ökad rörlighet, återupptäckande av sexualitet och känsla av frihet (LePage, 
2010; Lier et al., 2015). Känslor av lycka, styrka och hälsa var dominerande efter viktnedgång 
(Groven & Glenn, 2016). Kraftig viktminskning gav nya chanser till ett friskare och mer 
hälsosamt liv än tidigare. Massiv viktnedgång möjliggjorde deltagande i fysisk aktivitet vilket 
i sin tur ledde till bättre självförtroende och ökad energi. Fysisk aktivitet medförde förbättring 
av kroppskontrollen och kroppen upplevdes mer attraktiv (Groven et al., 2015; Jensen et al., 
2013). Förutom att GB dessutom ledde till ökad fysisk energi och välmående så reducerades 
också förekomsten av diverse sjukdomar relaterade till fetma (Jensen et al., 2013; Lier et al., 
2015). GB medvetandegjorde fokus på livsstilsförändringar varpå egna behov måste 
prioriteras (Groven et al., 2015; Jensen et al., 2013). Förnimmelsen av att inte längre vara 
hämmad av en stor kroppsmassa beskrevs som en befrielse. Trots detta föreföll fysisk aktivitet 
utmanande även i en mindre kropp och med viktminskningen följde inte den motivation som 
personerna hoppats på (Lier et al., 2015). Samtidigt kämpade personerna med en extrem 
trötthet vilket medförde fysiska begränsningar (Groven et al., 2015; Groven & Glenn, 2016; 
Heidmann & Grønkjœr, 2015). GB var en biljett till nya äventyr och öppnade dörrar till nya 
områden i livet (Jensen et al., 2013; Lier et al., 2015). 

Stora mängder överbliven hud som ett resultat av den kraftiga viktminskningen utgjorde 
ytterligare en begränsning. Ur en fysisk aspekt påverkade det personernas möjligheter att vara 
aktiva (Groven & Glenn, 2016; Heidmann & Grønkjœr, 2015). 

GB resulterade inte alltid i lyckade viktminskningar då de ur ett långsiktigt perspektiv även 
ledde till oönskad viktökning. Oönskad viktökning skapade frustration och skam över vad 
som sågs som ett misslyckande. Orsaken härstammade ur misslyckade copingstrategier 
(Groven & Glenn, 2016; Stewart et al., 2010). Personerna utvecklade en sorts besatthet kring 
sin vikt vilket innebar att de trots en betydande viktnedgång aldrig blev riktigt tillfredsställda. 
Ständigt närvarande var också rädslan att åter gå upp i vikt (Lier et al., 2015). 

Den nya vardagen  
Viktminskningen ledde till känslan av att passa in i sociala sammanhang och normer. GB 
mynnade ut i en förändrad personlighet och självkänsla vilket påverkade integrationen med 
andra människor (LePage, 2010; Lier et al., 2015). Utökat socialt umgänge bidrog till att 
personerna inte längre föll offer för samhällets stigmatisering (Lier et al., 2015). Känslan av 
egenvärde ökade samt mod och vilja uppstod att utöka sina sociala kretsar (Jensen et al., 
2013). Livets sociala delar påverkades negativt i de fall då oönskad viktökning skett. Då 
undveks sociala sammanhang på grund av skam (Groven & Glenn, 2016). 

Anpassning av det sociala livet krävdes då den nya livsstilen harmonierade dåligt med gamla 
rutiner. Personernas nya vanor orsakade besvikelse men också positiv respons från både 
personen själv och hens omgivning då den gemensamma tillvaron även berikades (Hillersdal 
et al., 2017). Positiv respons och stöttning från vänner var en viktig del i personernas tillvaro 
och förenklade för dem att upprätthålla sin nya kosthållning och livsstil. Tuffare erfarenheter 
gjordes i nära familjerelationer där personerna kände press från familj att äta som innan GB 
vilket hindrade en gynnsam riktning. Frestelser kring mat i sociala sammanhang var svåra att 
motstå. Att söka stöd från andra i samma situation för att kunna hantera sin nya tillvaro var 
därför en vanlig erfarenhet hos människor som genomfört en GB (Stewart et al., 2010).   
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GB förbättrade personernas liv inom många områden och var en förutsättning för deras 
långsiktiga överlevnad men fick även konsekvenser. Konsekvenserna drabbade hela familjer 
som splittrades då skilsmässor blev ett faktum (Groven et al., 2015; Groven & Glenn, 2016; 
LePage, 2010; Lier et al., 2015). Sociala sammankomster problematiserades av att inte längre 
kunna inta stora mängder mat. På bjudningar fanns förväntningar om deltagande i stora 
måltider och personerna kände sig bedömda som pryda och kräsna då de inte kunde ta en stor 
portion eller ta flera gånger av maten (Heidmann & Grønkjœr, 2015). Stort intresse väcktes 
kring personernas viktnedgång (Hillersdal et al., 2017; Jensen et al., 2013; Lier et al., 2015). 
Personerna noterade förändringar i reaktioner hos människor de träffade efter viktnedgången. 
Faktumet att vissa började visa ett större intresse av dem fick dem att känna sig objektifierade 
(Stewart et al., 2010). Utsattheten som genomlevts till följd av tidigare fetma försvann till viss 
del under förutsättning att personerna var påklädda. I samband med nakenhet kvarstod samma 
osäkerhet kring kroppen som förut. Hämningar uppstod i intima förhållanden då personerna 
kände sig mindre attraktiva utan kläder. Känslan att få känna sig sexuellt attraktiv i intima 
situationer påverkades särskilt då nakenhet blottade även en människas innersta väsen (Lier et 
al., 2015; Stewart et al., 2010). Nya romantiska relationer blev därför ett bekymmer och redan 
existerande relationer likaså (Lier et al., 2015). Rädsla uttrycktes över att förlora mer vikt 
vilket skulle resultera i ännu mer överbliven hud då det skulle få dem att känna sig ännu mer 
oattraktiva. Skam relaterat till utseende förekom såväl före som efter operation (Groven & 
Glenn, 2016; Heidmann & Grønkjœr, 2015; LePage, 2010).  

Fortsatt viktnedgång var centralt för personerna och en stor utmaning. Vanligt förekommande 
var att dagarna planerades helt efter matintag vilket upplevdes som en dramatisk förändring 
från tidigare sätt att förhålla sig till sina matvanor (Hillersdal et al., 2017; Jensen et al., 2013; 
Lier et al., 2015). Personerna fick god hjälp av den nytillkomna bättre fysiska hälsan vilken 
underlättade för dem att göra bra val (Lynch, 2015). Regelbundna matintag visade sig vara 
speciellt viktiga för att undvika det så kallade dumpningssyndromet. Upplevelser av 
dumpning beskrevs som obehagliga och innefattade symtom såsom plötsliga svimningsanfall, 
svettningar och yrsel (Groven & Glenn, 2016; Lier et al., 2015). Dumpningsyndrom skapade 
en oro och osäkerhet kring vilken mat som kunde ätas. Efter en period av inlärning bidrog 
dumpningsyndromet till värdefull kunskap kring kroppens funktioner samt en bättre 
kroppskontroll (Jensen et al., 2013).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att ha genomgått Gastric Bypass 
kirurgi. Metoden var en litteraturbaserad studie baserad på kvalitativ forskning. Enligt 
Segesten (2006) lämpar sig kvalitativ forskning till syften där fokus ligger på att få fördjupad 
förståelse kring människors erfarenheter.  

Ämnet gällande kirurgiska fetmabehandlingar har inte berörts under 
sjuksköterskeutbildningen men har diskuterats i media och annan litteratur. Tidigare 
förförståelse hos författarna var att personer som genomgått GB fått en förhöjd livskvalitet 
men också att en GB kvarlämnat psykologiska omvårdnadsbehov. Dessa två motpoler väckte 
nyfikenhet kring att närmare studera vad forskning upptäckt. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) innefattar en forskares förförståelse så väl teoretisk kunskap som 
personliga erfarenheter men också förutfattade meningar. Diskussioner pågår kring huruvida 
förförståelsen ska sättas åt sidan eller involveras och utnyttjas till något positivt. En fördel 
med att utnyttja sin förförståelse är att forskaren lättare kan känna igen viktiga budskap i 
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resultatet som därför kan fångas upp (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tack vare vår 
medvetenhet och reflektion kring denna eventuella förförståelse kunde den lättare åsidosättas 
och inte låta spegla litteraturstudiens innehåll.  

De systematiska sökningarna utfördes i 6 olika databaser varav Cinahl var en av dem. 
Majoriteten av litteraturstudiens artiklar har sökts fram där. Cinahl innehåller praktiskt taget 
all engelskspråkig vårdvetenskaplig forskning (Polit & Beck, 2003). Ett av litteraturstudiens 
kriterier var att sökningen skulle ske på engelska. Andra databaser som användes för den 
systematiska sökningen var PubMed samt Proquest. Sökningarna som resulterade i använda 
artiklar gjordes i Cinahl samt Proquest. PubMed levererade relevanta artiklar men dessa var 
redan valda från Cinahl. Enligt Östlundh (2006) är databaser uppbyggda så att de täcker ett 
visst område vilket betyder att ingen databas besitter all publicerad forskning (Östlundh, 
2006). Användandet av flera databaser stärker därför studiens trovärdighet och överförbarhet 
varför detta kan anses som en kvalitetshöjning av litteraturstudien. Litteraturstudiens valda 
artiklar har nästan uteslutande producerats de senaste två-tre åren vilket torde öka såväl dess 
överförbarhet som giltighet då de är producerade i reell tid. Trovärdigheten och 
överförbarheten behandlar huruvida slutresultatet kan appliceras på likvärdiga grupper eller 
liknande situationer (Polit & Beck, 2003). 

Sent i sökprocessen påträffades sökordet "bariatric surgery". Sökordet visade sig ha potential 
att kunna ge nya relevanta träffar. Sökordet motsvarade inte specifikt syftet och användes 
därför inte initialt. Resultatets innehåll hade i förlängningen eventuellt kunnat breddas eller 
förstärkas om även sökordet "bariatric surgery" eller motsvarande använts. Frågan är dock hur 
praktiskt genomförbar denna eventuella breddning varit då den tillgodoräknade tiden kanske 
inte räckt till att behandla det eventuellt utökade materialet. Utökat material hade medfört ett 
behov av att granska vilka specifika resultat i artiklarna som gällt just GB. Upptäckten gjordes 
också att vald kirurgisk metod inte fanns angiven i vissa av de sent påträffade artiklarna och 
att de därför inte motsvarade inklusionskriterierna. Tyska fungerar som andraspråk för en av 
författarna och om publicerad forskning på tyska varit en tillåten inklusion hade de 
systematiska sökningarna kunnat utökas. Tillförlitligheten hade kunnat gynnas av detta men 
också kunnat påverkas negativt. Detta eftersom att endast den tysktalande kunnat analysera 
dessa artiklar. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att tillförlitligheten ökar ju 
fler personer som enskilt analyserar materialet.  

Deltagarna i litteraturstudiens underlag valdes att kallas för personer istället för patienter för 
att minska risken för identifiering samt objektifiering. Vidare etiska ställningstaganden som 
gjorts var att exkludera artiklar med deltagare under 18 år. Alla valda artiklar hade inte 
uttryckligen godkänts av en forskningsetisk kommitté men kravet var att om så inte gjorts så 
skulle artiklarna åtminstone innehålla en etisk diskussion. I texten skulle också framgå att 
forskningen utförts utifrån de etiska krav som finns inom forskningen. Polit och Beck (2003) 
diskuterar studiedeltagarnas rätt till rättvis behandling och rätten till anonymitet. Detta gäller 
under hela studieprocessen och inkluderar därför tiden både före och efter själva deltagandet i 
studien. De har också rätt att komma i kontakt med forskarna när som helst i 
forskningsprocessen för att få utförlig information eller om behov finns avseende 
professionell terapeutisk behandling i de fall fysisk eller psykisk skada skulle uppstå. All data 
ska hållas strikt anonym och vara omöjlig att koppla till respektive deltagare. Inom kvalitativ 
forskning uppstår ofta oundvikligen en relation mellan forskare och deltagare då metoden 
syftar till att få djupare förståelse kring valt fenomen. Viktigt är att som forskare ständigt bära 
en medvetenhet kring detta och vidta extra åtgärder för att värna om deltagarnas anonymitet 
(Polit & Beck, 2003). 
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Under analysen valdes nyckelmeningar ut och skrevs ner enskilt. Genom detta förfarande 
påverkades inte valet av nyckelmeningar. Resultatet blev att nyckelmeningarna valdes utifrån 
en större bredd och fler erfarenheter samlades in. Nyckelmeningarna skrevs på engelska vilket 
behöll meningens innebörd och inga enskilda tolkningar kunde göras. Enligt Friberg (2006a) 
bör alla artiklar läsas noggrant av alla berörda. När resultatet analyserats kan en diskussion 
skapas för att fånga liknande och rättvisa tolkningar. Genom detta undviks enskilda tolkningar 
och översättningar (Friberg, 2006a). Numreringen av nyckelmeningarna stärkte studiens 
trovärdighet eftersom det möjliggjorde att vid senare tillfälle gemensamt kunna gå tillbaka till 
artiklarna för att verifiera den verkliga innebörden i dem.  

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att GB är ett effektivt och kraftfullt verktyg men fungerar endast om 
personerna verkligen är villiga till förändring. Kirurgi tycks vara en snabb lösning på ett 
skadligt tillstånd och det framkommer att personerna förvånas över det stora arbete och 
egenansvar som krävs för ett bestående och lyckat resultat. Med stor sannolikhet är 
operationen det verktyg som hjälper för att få en snabb viktminskning och ett synligt resultat. 
Snabb viktminskning anses vara nödvändigt för att hjälpa personerna att hitta den motivation 
och uthållighet som krävs för att sedan på egen hand kunna arbeta vidare med deras 
mångåriga problematik avseende fetman. Travelbee (2001) beskriver uthålligheten som en 
betydande kraftkälla att uthärda utmaningar som löper över lång tid (Travelbee, 2001). GB 
bör inte betraktas som en snabb lösning och litteraturstudiens resultat bekräftar att de som 
trott så har mötts av besvikelse efteråt. Insikten om att en lång kamp står att utkämpas lämnar 
personerna både förvånade och hjälplösa. 

Resultatet belyser personernas besvikelse över den postoperativa vården som erbjuds. 
Sveriges eftervård för GB-patienter innebär idag regelbundna mätkontroller ur ett renodlat 
viktminskningsperspektiv. Det förefaller som att fetmans grundorsak inte efterforskas och 
åtgärdas då att det psykologiska perspektivet inte tas i beaktning. Därmed lämnas ett 
eftervårdsbehov hos de opererade personerna som behöver hjälp att förstå sin relation till mat 
och varför maten spelar den roll i deras liv som den gör. Enligt Firment och Morrison (2006) 
fyller sjuksköterskor en viktig funktion i att i de fall hjälpbehov faller utanför deras eget 
kompetensområde vägleda personerna till rätt yrkeskategori (Firment & Morrison, 2006). 
Genom att tillhandahålla information innan och efter operationen skulle sjuksköterskor kunna 
skapa en bredare och djupare kunskap hos personerna. Denna utvecklade kunskap anses 
kunna öka förutsättningarna för GB att bli en lyckad aktion även ur ett långsiktigt perspektiv. 
Information kring kost och livsstilsval kan också ge personerna viktig trygghet att sedan 
själva kunna hantera sin tillvaro och skapa de nya vanor som kommer att krävas.  

Patientlagen (SFS 2014:821) menar att sjuksköterskor ska främja hälsa. Genom att finnas där 
och underlätta för personerna när behov finns kan sjuksköterskor utgöra ett betydelsefullt 
stöd. Engström et al. (2011) samt Engström och Forsberg (2011) beskriver att personer med 
fetma upplever sig ha blivit ignorerade av sjukvårdspersonal. Personerna berättar att 
personalens kompetens kring övervikt och fetma är bristfällig vilket leder till svårigheter att få 
rätt behandling för sin fetma. Vidare menar personerna att sjukvårdspersonal endast tillämpar 
kost -och motionsråd i behandlingssyfte och så fort personerna söker hjälp för åkommor 
utanför sitt viktproblem så kopplar personalen problemet till personens fetma. Således finns 
ett stort missnöje med sjukvårdssystemet (Engström et al., 2011; Engström & Forsberg, 
2011). Litteraturstudiens resultat bekräftar med grund i senare tids forskning att missnöjet 
fortfarande existerar. Då så är fallet anses sjukvårdssystemet behöva utvecklas och 
organisationerna inom vården behöver inse befintliga brister som leder till att personerna inte 
får den hjälp som behövs efter en GB. Rätt kompetens hos sjukvårdspersonal anses 
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grundläggande för att kunna ge personerna den stöttning de kommer att behöva i sin kamp att 
uppnå en god hälsa och livskvalitet vilket GB syftar till. Eriksson (2014) beskriver sundhet 
och känsla av välbefinnande som två viktiga pelare inom begreppet hälsa. Vidare menar 
Eriksson att denna känsla av välbefinnande är subjektiv och således varierar från individ till 
individ (Eriksson, 2014). Stöttningen och vården av personerna behöver därför utformas 
individuellt för att ett lyckat långsiktigt resultat av GB ska kunna uppnås. Utifrån detta 
poängteras vikten av en utvecklad förmåga hos sjuksköterskor att kunna sätta sin egen 
hälsoperception åt sidan. Genom denna förmåga kan sjuksköterskor få förutsättningar att 
förstå vad hälsa innebär för personen i det aktuella mötet.   

Sjuksköterskor bär ansvaret för att information och stöd även innefattar personernas familjer. 
Med tanke på detta anses hela familjen behöva inkluderas i den såväl pre-som postoperativa 
vården. Resultatet visar att anhöriga har stark påverkan på personerna och att anhörigas stöd 
är av stor betydelse för dem. Personerna anger att livsstilsförändringarna är betydligt lättare 
att genomföra med positiv respons från vänner. Betydligt svårare är det för personer som 
saknar förståelse och stöttning från familjen. Resultatet visar att GB inte sällan leder till 
skilsmässor. Bylund (2017) fastställer behovet av att hela familjen involveras vid en 
familjemedlems GB. GB förändrar en person både fysiskt och psykiskt vilket påverkar hela 
familjen. Positivt är att alla familjemedlemmar plötsligt kan delta i familjens aktiviteter på 
samma villkor vilket stärker familjens samhörighet och leder till en mer positiv syn på den 
gemensamma framtiden. Familjerna är oförberedda på förändringarna som sker och därför 
uppstår behov av att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med varandra. Gamla 
mönster som krockar med nya leder till spänningar inom familjen och således uppstår ett 
omvårdnadsbehov hos hela familjen (Bylund, 2017). 

Resultatet visar att personer som genomgått en GB får ett kvarstående mentalt tomrum som 
behöver fyllas. Efter en GB är personerna därför i behov av nya copingstrategier för att 
handskas med sitt psykiska mående. Med detta i åtanke anses identifieringen av det tidigare 
matberoendets bakomliggande orsak viktig för att undvika återfall till gamla mönster. 
Patientlagen (SFS 2014:821) styrker sjuksköterskors ansvar att individanpassa vården och 
tillgodose en kontinuerlig vårdkontakt.  

Enligt resultatet upplevs smekmånadsfasen som en period full av eufori. Perioden leder till 
beteenden som i överdriven mängd kan orsaka skada. Resultatet bidrar till kunskap om att den 
på GB närmast efterföljande tiden upplevs annorlunda jämfört med det hittills levda livet. 
Därmed anses personerna behöva vara informerade om de obehag relaterade till postoperativa 
förändringar som GB kan leda till. För att fortsätta tappa i vikt och dessutom behålla den 
förlorade vikten krävs ett enormt arbete av individen själv. Merleau-Ponty (2002) beskriver 
att människan utför livets val med sin egen kropp och därför själv har förmåga att kunna 
påverka sin situation. 

Resultatet framhäver behovet av väl genomtänkta och utarbetade strategier för att klara att stå 
emot matbegäret när sådant uppstår. För att utforma strategier krävs främst insikt i att orsak 
till det tidigare ätandet finns och att det utgör personernas hittills använda copingstrategi. 
Resultatet påvisar stora livsstilsförändringar i den dagliga tillvaron som GB medför och att ett 
ständigt fokus på dessa kommer att prägla det framtida livet. Kunskapen anses bidra till vikten 
av att personerna informeras kring detta och att viljan till att utvecklas och förändras måste 
finnas. Engström, Forsberg, Søvik, Olbers, Lönroth och Karlsson (2015) beskriver att de 
personer som inte förändrar tidigare beteendemönster får sämre livskvalitet, sämre psykiskt 
mående, inget förbättrat socialt umgänge och en besvikelse över livssituationen efter en GB 
(Engström et al., 2015). Hjärnan besitter inte samma anpassningsförmåga som kroppen vilket 
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leder till att tankemönstret förblir oförändrat. Med tanke på detta kommer ett varaktigt resultat 
aldrig att kunna uppnås utan ett förändrat tankemönster. 

 

Slutsats 

GB kan vara ett sista alternativ för hopp om en bättre framtid och chans till en förbättrad hälsa 
och livskvalitet. Operationen är en lyckad aktion för de personer som är målmedvetna och 
inser att ingreppet behöver kombineras med individuellt utformade copingstrategier. För att 
personerna ska uppnå ett långsiktigt resultat krävs ett gott stöd från sjuksköterskor i det 
postoperativa skedet då risken annars är stor att andra mindre önskvärda beroenden tar över 
matmissbrukets plats. 
GB förvandlar personernas kroppar drastiskt och medför flera oväntade förändringar som de 
skulle tjäna på att ha större kunskap om före operationen. Livet efter GB fortsätter att kretsa 
kring mat eftersom operationen kräver stora anpassningar avseende kosthållning och 
planering. Överskottet av hud är inte bara ett fysiskt bekymmer utan resulterar också i 
svårigheter med att acceptera och tycka om sin nya kropp och att känna sig bekväm i den. 
Framför allt tydliggörs detta i intim samvaro med andra. Viktminskningen efter en GB leder 
till ett ökat fysiskt och mentalt välmående och möjliggör deltagande i fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet resulterar i såväl bättre självförtroende som ökad energi. Minskad kroppsmassa 
skapar förutsättningar för personerna att ta del av den sociala samvaron med familj och 
vänner. 

Slutsatsen av resultatet är att GB är ett kraftfullt verktyg i kampen för de personer som provat 
alla andra möjliga alternativ att bli av med sin fetma. Operationen betraktas som en sista 
chansen till ett bättre liv. Personerna behöver stöttning under lång tid efter ingreppet för att få 
ett lyckat resultat av sin operation. GB kan aldrig fungera som ensam aktör utan måste 
kombineras med psykologisk behandling för att långsiktig verkan ska uppstå. Sjuksköterskor 
innehar en betydande roll i att hjälpa och stötta personerna inklusive deras anhöriga på vägen 
mot sitt nya liv. 

Praktiska implikationer  

Eftersom en GB medför stora livsstilsförändringar krävs att personerna stöttas av människor i 
sin omgivning. Sjuksköterskor måste därför ha djup kunskap både om vad livet med fetma 
kan innebära och vad personer som genomgått en GB kan få erfara. Personernas familjer bör 
inkluderas i förändringsprocessen då familjedynamiken påverkas efter en GB. Hela familjen 
behöver därför stöttas i utformandet av deras framtida liv tillsammans. Personerna anger att 
det är givande att ha stöd från människor i samma situation. Stödgrupper kan vara ett bra 
forum för stöttning och sjuksköterskor bör förmedla kontakt med eller erbjuda sådana. 
Sjuksköterskor behöver förstå väsentligheten i att varje person som genomgått en GB får 
insikt i det tidigare matberoendets orsak och stöttas i att utveckla individuellt utformade 
copingstrategier. 
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Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 

Idag finns ett flertal kvantitativa studier som undersökt livskvaliteten hos de personer som 
genomgått en GB. Kvalitativa studier som fokuserat på personers erfarenheter är inte lika 
vanligt förekommande. Förekomsten av fetma ökar explosionsartat världen över och ses som 
en av våra tiders stora epidemier. Kirurgiska fetmabehandlingar kommer sannolikt att 
användas mer frekvent som behandlingsmetod varför behovet av fortsatt forskning finns. 
Fortsatt forskning är en förutsättning för att öka sjuksköterskors kompetens då all omvårdnad 
baseras på evidens. Litteraturstudiens resultat visar att personer som skapar lyckade 
copingstrategier har betydligt bättre utgångspunkt att erhålla ett bestående 
viktminskningsresultat. Ett behov ses av vidare forskning kring patienters erfarenheter efter 
en genomgången GB och vilka copingstrategier som visat sig vara framgångsrika. Detta för 
att i framtiden kunna erbjuda fler patienter hopp om en förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. 
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patienter med fokus 
på ätbeteende. 
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av intervjuer. 

10 deltagare 
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en stödgrupp 
online. 
Personerna hade 
genomgått en GB 
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Viktförändring 
berodde på 
faktorer som 
känslomässigt 
ätande, 
utvecklande av 
nya 
copingstrategier 
samt att hitta en 
ny positiv bild 
av sig själv. 
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