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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

World Health Organization anser att övervikt och obesitas (fetma) globalt sett är ett av 

mänsklighetens största hälsoproblem. Vid en mätning som presenterades av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering år 2002 klassades cirka en halv miljon av den svenska 

vuxna befolkningen som obesa och nära 2,5 miljoner som överviktiga. Orsakerna till 

obesitas kan vara genetisk predisposition, livsstil och miljö, psykologiska faktorer eller 

läkemedel.   

 

Det finns en rad följdsjukdomar till övervikt och obesitas som till exempel typ 2-diabetes 

och hjärt-kärlsjukdomar. Även risken för att drabbas av cancer ökar, liksom artros och 

infertilitet. Utöver de fysiska besvären kan obesa personer även uppleva psykiska besvär 

som till exempel depression och ångest.  

 

Behandlingen av obesitas omfattar bland annat kostförändringar, fysisk aktivitet, farmaka 

och kirurgi och när det gäller kirurgi är gastric bypass ett vanligt förekommande ingrepp. 

Gastric bypass har en positiv effekt på bland annat vikt, typ 2-diabetes, obesitasrelaterade 

hjärt-kärlsjukdomar samt hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva personers upplevda psykiska hälsa efter genomförd gastric bypass 

operation. 

 

Metod 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes då syftet med studien var att, utifrån den 

intervjuades perspektiv, söka förstå dennes subjektivt upplevda psykiska hälsa. Studien 

genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer där en utarbetad intervjuguide kopplad 

till studiens syfte låg till grund. Totalt genomfördes sju intervjuer. 

 

Resultat 

Informanterna beskrev hur den psykiska hälsan hade påverkats i varierande omfattning 

efter operationen. Några informanter uttryckte att de upplevde sin psykiska hälsa som 

bättre i jämförelse med innan operationen. För vissa informanter var den psykiska hälsan 

opåverkad av operationen, men de hade heller inte tidigare upplevt någon större psykisk 

påverkan av att vara överviktiga. En del informanter upplevde att de borde vara glada efter 

operationen eftersom de hade gått ner i vikt, men att de trots detta inte upplevde sin 

psykiska hälsa som god.  

 

Slutsats 

Gastric bypass kan upplevas som ett drastiskt ingrepp för att behandla obesitas och kan 

förutom fysiska effekter även innebära en påverkan på den psykiska hälsan postoperativt. 

Graden av påverkan på den psykiska hälsan är individuell och får följaktligen olika 

konsekvenser för individernas dagliga liv. 

 

Nyckelord 

Obesitas, Överviktskirurgi, Gastric bypass, Psykisk hälsa.  
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BAKGRUND 

 

Obesitas i ett globalt perspektiv  
World Health Organization (WHO) anser att övervikt och obesitas (fetma) globalt sett är ett 

av mänsklighetens största hälsoproblem. I deras rapport från 2007 presenteras uppgifter om 

att obesitas har en klar relation till ökad sjuklighet och funktionsnedsättning men också i viss 

mån, till ökad dödlighet. Prevalensen av obesitas i Europaregionen ökar dramatiskt och en av 

anledningarna till detta är att det aldrig varit lika lätt att få tag på mat och att den maten som 

är billigast också är de mest fett- och kolhydratrika livsmedlen. WHO anser att det är av stor 

vikt att följa utvecklingen inom detta område och att det faktum att obesitas bland barn ökar 

är en tydlig signal att det hälsoförebyggande arbetet inte har lyckats (Branca, Haik & 

Lobstein, 2007). 

  

En viktig del i arbetet mot obesitas, menar WHO, är att lyfta hälsofrågan till att vara lika 

viktig för nationernas regeringar som exempelvis försvarsfrågan. Likaså påpekar de att 

obesitas såväl är ett resultat av sociala skillnader bland befolkningen som en orsak till sociala 

skillnader. Socialt utsatta grupper drabbas i större utsträckning av obesitas då de ofta har 

sämre kunskap om vad en hälsosam livsstil innebär, bor i områden där det inte finns motions- 

och rekreationsmöjligheter samt att nyttig och hälsobefrämjande mat ofta är dyrare. En 

uppskattning som WHO gjorde år 2007 estimerade att det skulle finnas 150 miljoner obesa 

vuxna år 2010 bara i Europaregionen, vilken omfattar cirka 880 miljoner människor (Branca 

et al., 2007).  

    

Övervikt och obesitas i Sverige 

Vid en mätning som presenterades av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

2002 klassades cirka en halv miljon av den svenska vuxna befolkningen som obesa och nära 

2,5 miljoner som överviktiga. I Folkhälsorapporten från 2009 konstaterar Norberg och 

Danielsson (2009) att vikten hos den svenska befolkningen år 2005 hade ökat i alla 

åldersgrupper jämfört med 1980-talet, både bland kvinnor och bland män. Den största 

ökningen sågs hos personer under 50 år och i gruppen 16-24 år var ökningen nästan dubbelt 

så stor. I grupper med lägre social ställning och kortare utbildning är både övervikt och 

obesitas vanligare, likaså är det vanligare bland landsortsbefolkningen. Utöver det personliga 

lidandet räknar Läkemedelsverket (2009-2010) med att det tillkommer en hälso- och 

sjukvårdskostnad relaterat till obesitas och dess konsekvenser på cirka 3 miljarder kronor per 

år i Sverige. 

 
Definition av obesitas 

Norberg och Danielsson (2009) menar att graden av övervikt kan variera och att den kan 

definieras med olika metoder. En mätning av midjemåttet ger en indikation på hur mycket fett 

som finns ansamlat runt bukorganen och tarmarna. Ju högre mått desto större risk för 

obesitasrelaterade komplikationer. För män är ett midjemått över 102 centimeter en indikator 

på en mycket ökad risk för framförallt hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Motsvarande 

mått för kvinnor är 88 centimeter.   

 

En annan metod är den så kallade ”midja-stusskvoten” som innebär att midjeomfånget 

divideras med stussomfånget. Män bör ligga under 0,90 och kvinnor under 0,85. Det 

vanligaste sättet att definiera obesitas och övervikt är att använda sig av body mass index 

(BMI), det vill säga kvoten mellan vikt och längd i meter i kvadrat (kg/m²) (Norberg & 

Danielsson, 2009). BMI på 25-29,9 kg/m² klassas som övervikt, medan BMI på 30 kg/m² eller 

högre räknas som obesitas. Viss kritik har riktats mot att använda BMI för att mäta övervikt. 
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Detta då BMI inte preciserar fördelningen av fett och muskelmassa hos individen och heller 

inte beskriver var på kroppen fettet är lokaliserat (SBU, 2002).  

 

Orsaker till obesitas  

Genetisk predisposition 

Den genetiska predispositionen för att utveckla obesitas beror på de gener som styr hur 

kroppen lagrar och förbrukar den energi som tillförs. Cirka 40-50 procent av all övervikt och 

obesitas anses bero på genetiska faktorer (Läkemedelsverket, 2009-2010). Studier på 

enäggstvillingar som vuxit upp hos olika fosterfamiljer indikerar att den genetiska 

komponenten spelar en stor roll för utveckling av obesitas. Tvillingparen i studierna 

uppvisade, trots skillnader i fosterfamiljernas matvanor, ha liknande vikt och fettmassa som 

sina biologiska syskon och föräldrar. Vidare har genetiska rubbningar gällande hunger- och 

mättnadskänsla beskrivits i fall av kraftig obesitas (SBU, 2002).     

 

Miljö och livsstil 

En grundläggande orsak till övervikt och obesitas är enligt Axelsen, Danielsson, Norberg och 

Sjöberg (2009) ett kaloriintag som överstiger det antal kalorier som individen förbrukar. Trots 

en viss förbättring under de senaste åren gällande våra matvanor så har de ändå i stora drag 

försämrats sedan 1980. Som exempel kan nämnas konsumtionen av läskedrycker som ökade 

mellan år 1980-2006, från cirka 30 liter/person och år till cirka 90 liter/person och år. Sett till 

Livsmedelsverkets kostrekommendationer äter svenskarna för lite frukt, grönsaker och fisk. 

Generellt har män sämre matvanor än kvinnor, likaså har lågutbildade sämre matvanor än 

högutbildade. Även den minskade vardagsmotionen har bidragit till en ökning av övervikt och 

obesitas. Läkemedelsverket (2009-2010) rapporterar att omkring tre fjärdedelar av den 

svenska befolkningen har en otillräcklig fysisk aktivitet och omkring en tredjedel av dessa är i 

det närmaste inaktiva.  

 

Det finns inte alltid möjlighet att påverka sin miljö, detta kan gälla exempelvis för barn och 

foster. Li et al. (2010) undersöker i sin studie om det finns ett samband mellan att fostret 

utsätts för stress i moderlivet på grund av att modern är traumatiserad och obesitas i 

skolåldern. I studien, som retroperspektivt undersöker barn födda mellan 1970-1989, påvisas 

en ökad risk för övervikt och obesitas om modern upplevt en stor sorg året innan graviditeten 

och/eller under graviditeten. Vidare finns en ökad risk för obesitas i vuxen ålder enligt 

Freedman et al. (2005) om personen varit överviktig eller obes i barndomen.  

 

Psykologiska faktorer 

Kivimäki et al. (2006) undersöker i sin studie sambandet mellan arbetsrelaterad stress och 

viktökning. Resultatet visar att män med ett högre BMI (>27 kg/m²) tenderar att öka i vikt 

under stressiga omständigheter. Män som däremot har ett lägre BMI (<22 kg/m²) minskar i 

vikt under motsvarande förhållanden. Hos kvinnor syns inte sambandet lika tydligt. En annan 

studie av Block, He, Zaslavsky, Ding och Ayanian (2009) noterar samma association mellan 

stress och viktökning hos redan överviktiga personer, men här påvisas ingen skillnad mellan 

kvinnor och män. Även sambandet mellan viktökning och depression och ångest var tydligt i 

undersökningsgruppen.        

 

Läkemedel 

Enligt Rössner (2007) är psykofarmaka, betablockerare och neuroleptika exempel på 

läkemedelsgrupper som kan bidra till viktökning. När det gäller antidepressiva läkemedel, 

som hör till gruppen psykofarmaka, kan det exempelvis handla om en kombination av ökad 

aptit, ökat sötsaksbegär samt en minskad basalmetabolism. Särskild uppföljning krävs vid 
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långvarig eller livslång behandling med läkemedel som kan ge övervikt. Vid förskrivning kan 

det därför vara lämpligt att även ge kost-, motions- och livsstilsråd.    

 

Konsekvenser av obesitas 

Fysiska konsekvenser av obesitas 

Obesitas kan ses som en kronisk sjukdom där följdsjukdomar och symtom successivt kan 

utvecklas. Det finns en rad följdsjukdomar till övervikt och obesitas med stora konsekvenser 

för både liv och hälsa, som till exempel typ 2-diabetes, leversteatos, hyperlipidemi, hjärt-

kärlsjukdomar, hypertoni och astma (Läkemedelsverket, 2009-2010).  

 

Enligt Zammit, Liddicoat, Moonsie och Makker (2010) får obesa astmatiker ofta värre 

astmaattacker som också är svårare att häva. Överlag är andningssvårigheter ett stort problem 

bland personer med obesitas, vilket är relaterat till den minskade respirationsvolymen. Den 

minskade volymen beror till stor del på den ökade mängden fett i bukregionen, vilket ger 

minskad följsamhet i bröstväggen, försämrad muskelfunktion i andningsmuskulaturen och 

mindre utrymme för diafragma att röra sig.  

 

Dixon, Schachter och O´Brien (2001) lyfter ett annat vanligt problem förknippat med 

obesitas; sömnapné. I sin studie beskriver de att närmare 50 procent av obesa män och 

uppemot 38 procent av obesa kvinnor med ett BMI >40 kg/m² är drabbade av denna 

problematik. Efter viktnedgång noteras en avsevärd förbättring i förekomst av sömnapné.  

 

Även risken för att drabbas av cancer ökar, såsom cancer i tjocktarm, lever, bukspottkörtel, 

njurar, matstrupe, gallblåsa, livmoder, bröst och prostata. Andra konsekvenser som till 

exempel artros kan ge obesa personer betydande handikapp. Infertilitet och 

graviditetskomplikationer är också vanligare bland obesa (Läkemedelsverket, 2009-2010). 

Generellt sett ses en förkortad livslängd hos kraftigt obesa personer med mellan fem och 20 år 

(Fontaine, Redden, Wang, Westfall & Allison, 2003).  

Det sexuella livet är ett annat område där obesa personer uttrycker svårigheter och försämring 

men som inte är föremål för lika mycket forskning. Kolotkin et al. (2006) beskriver i sin 

studie hur framför allt obesa kvinnor upplever en klart försämrad sexuell livskvalitet. Ju högre 

BMI desto större försämring inom områden som bland annat handlar om minskad sexuell lust, 

svårigheter att utöva sex och hur personerna undviker relationer som kan leda till sex. I sin 

studie framhåller de att det är av stor vikt, inte minst för sjukvården, att utöka sin kunskap på 

området för att bättre kunna stötta obesa personer som upplever dessa problem. 

Psykiska konsekvenser av obesitas 

Läkemedelsverket (2009-2010) beskriver hur obesa personer utöver de fysiska besvären även 

kan uppleva psykiska besvär som till exempel depression och ångest som en följd av deras 

övervikt. Undersökningar visar att personer med obesitas upplever lika låg livskvalitet som 

personer med kronisk lungsjukdom, reumatism och ryggmärgsskador som leder till 

förlamning. Även en ökad risk för demensutveckling tycks ses hos personer i medelåldern 

med obesitas. Lykouras (2008) och Elder och Wolfe (2007) beskriver också hur obesa 

personer oftare upplever depressions- och ångestsymtom, dålig självkänsla och sämre social 

förmåga i jämförelse med icke-obesa personer.  

 

Friedman, Ashmore och Appelgate (2008) undersöker i sin studie i vilka situationer som 

obesa personer känner sig stigmatiserade på grund av sin övervikt. Informanterna i studien 

stod i kö för att genomgå överviktskirurgi och de fick fylla i frågeformulär rörande bland 
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annat om och i vilka situationer de upplever att de utsätts för nedvärderande bemötande eller 

kommentarer från sin omgivning. Efter att de svarat på dessa frågeformulär genomfördes 

intervjuer av en psykolog. Resultatet visar att obesa personer ofta upplever en negativ 

inställning från omgivningen och att det inte är ovanligt att även vårdpersonal bemöter dem 

på ett nedvärderande sätt. Det är också vanligt att fysiska hinder, som att till exempel inte 

hitta en stol som är stor nog, påverkar personens psykiska hälsa negativt. Likaså noteras en 

koppling mellan fobisk ångest och återkommande stigmatiserande bemötande. Detta yttrar sig 

i exempelvis rädsla att vistas bland människor och en rädsla att företa resor. 

 

En orsak till försämrad livskvalitet är den diskriminering obesa personer kan uppleva från 

omgivningen, vilket enligt Lykouras (2008) ibland börjar redan i skolåldern. En amerikansk 

studie av Puhl och Heuer (2009) ser viktdiskriminering som ett utbrett och allvarligt 

samhällsproblem och som på grund av den minskade livskvalitet det innebär för obesa 

personer också genererar skillnader i hälsa. Viktdiskrimineringen ökade i USA med cirka 66 

procent under åren 1995-2006 enligt en studie av Andreyeva, Puhl och Brownell (2008). 

 

Puhl och Heuer (2009) beskriver att diskriminering av obesa personer på arbetsplatsen är 

vanligt förekommande. Resultaten indikerar att ju högre BMI personen har desto större är 

sannolikheten att bli utsatt för diskriminering på sin arbetsplats i jämförelse med icke-obesa. 

Obesa personer tenderar dessutom att tjäna mindre än sina kollegor, trots samma typ av utfört 

arbete. Även inom sjukvården kan obesa personer uppleva diskriminering då studien bland 

annat visar att det finns sjuksköterskor som utgår ifrån att obesa personer är lata, saknar 

självdisciplin och har dålig följsamhet till viktminskningsråd. Dessutom menar Puhl och 

Heuer (2009) att diskriminering även får konsekvenser för individens fysiska hälsa då 

nedvärderande kommentarer från omgivningen kan medföra ohälsosamma beteenden, till 

exempel minskad fysisk aktivitet och hetsätning.  

 

Det råder dock inte total samstämmighet att obesitas leder till försämrad psykisk hälsa. I en 

litteraturöversikt av Atlantis och Baker (2008) framkommer det att det inte med säkerhet kan 

fastslås att obesa personer löper en ökad risk att drabbas av depression. I studien finns 

indikationer på en koppling mellan obesitas och depression hos den amerikanska populationen 

men samma koppling kan inte ses bland människor bosatta i andra delar av världen. Inte 

heller en studie från Taiwan av Huang, Frangakis och Wu (2006) påvisar en tydlig försämring 

av den psykiska hälsan i relation till ett ökande BMI. De menar att just det faktum att den 

psykiska hälsan inte påverkas i så stor utsträckning av den ökade kroppsvikten, kan försvåra 

det preventiva arbetet mot en ökning av obesitas. 

  

Hälsa 

WHO definierade 1946 hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet” (World Health Organization, 

1946). Katie Eriksson beskriver hälsa som ”dels frånvaro av dysfunktion, dels av en upplevd 

känsla av välbefinnande” (Eriksson, 1993, s.45). Utifrån Erikssons definition kan hälsa ses 

som tvådimensionellt, där den objektiva hälsan och den subjektiva hälsan är begrepp som går 

in i varandra. Ett sätt att förklara detta är utifrån det så kallade ”hälsokorset” (se Fig.1). Det är 

individen som avgör grad av upplevd hälsa, inte samhällets bedömning. En person kan alltså 

anse sig ha en dålig hälsa trots avsaknad av sjukdom eller nedsatt förmåga och tvärt om 

(Eriksson, 1993).    

 

 



5 

 

Enligt Eriksson (1993) kan en person befinna sig på olika positioner på hälsokorset. Vid 

position A så känner sig personen frisk trots en faktisk sjukdom eller dysfunktion. Personen 

accepterar sin sjukdom och upplever välbefinnande. Position B innebär en känsla av 

välbefinnande såväl som frånvaro av sjukdom eller dysfunktion. Vidare beskrivs position C 

som att personen inte har någon sjukdom eller dysfunktion men ändå upplever ohälsa och 

illabefinnande. Slutligen beskrivs position D som en position där personen både har en verklig 

sjukdom eller dysfunktion och även upplever ohälsa och illabefinnande. Eriksson (1993) 

beskriver att det finns kulturella skillnader huruvida en människa anses vara sjuk eller inte 

och att det är den hälsofilosofi och människosyn som råder i den egna kulturen som ligger till 

grund för den inställningen.     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brülde och Tengland (2003) diskuterar olika sätt att se på hälsa: hälsa som kliniskt status, 

hälsa som funktionsförmåga, hälsa som välbefinnande, hälsa som balans, fenomenologiska 

uppfattningar om hälsa samt olika pluralistiska teorier om hälsa. Hälsa som kliniskt status 

beskrivs i termer av sjukdomstillstånd. När det gäller hälsa som funktionsförmåga beskrivs 

god hälsa som god funktion på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Hälsa som välbefinnande 

uttrycks som olika stämningstillstånd, vilka kan ha både psykiskt och/eller somatiskt 

ursprung. I avsnittet om hälsa som balans beskriver Pörn (Brülde & Tengland, 2003, s. 250) 

god hälsa som att kunna göra det han/hon vill under de omständigheter som råder. I den 

fenomenologiska uppfattningen om hälsa lyfts det subjektiva perspektivet genom att beskriva 

hur personen uppfattar sin hälsa och ohälsa. Gällande de pluralistiska teorierna om hälsa kan 

Brüldes egen definition nämnas. I denna ingår områdena kliniskt status, prestationsförmåga, 

förekomst av relevanta basala förmågor, hälsorelaterat stämningsläge och hur behagliga eller 

obehagliga hälsorelaterade kroppsupplevelser och känslor upplevs. Dessa områden bildar 

tillsammans en grund för hur hälsa definieras. 
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Psykisk hälsa 

En av de vanligaste anledningarna till att personer upplever sitt hälsotillstånd som dåligt är 

psykisk ohälsa. Bland den svenska befolkningen har den psykiska ohälsan ökat sedan 1980 

(Danielsson et al., 2009). WHO har i sin rapport från 2001 formulerat psykisk hälsa som ett 

vitt begrepp som bland annat omfattar subjektivt välbefinnande, autonomi, kompetens och 

självförverkligande av personens känslomässiga och intellektuella potential. Vidare beskriver 

rapporten svårigheter att fullständigt definiera psykisk hälsa, även om det finns en enighet om 

att psykisk hälsa är mer än endast brist på psykisk ohälsa. Alltmer ses den psykiska hälsan 

som en fysiologisk grund för fysiska och sociala funktioner och för individens hälsoresultat. 

Eftersom hälsobeteendet spelar en stor roll för människans allmänna hälsotillstånd anser 

WHO att det är viktigt att få en ökad förståelse för vilka faktorer som bidrar till en ohälsosam 

livsstil. 

 

Livskvalitet 

WHO (1997) definierar livskvalitet som en persons uppfattning av sitt liv, dels i förhållande 

till den kulturella kontext och de värderingar som finns i det sammanhang där hon befinner 

sig, och dels i relation till de mål, förväntningar och normer som hon har. WHO menar att det 

är ett vitt begrepp som påverkas av personens fysiska hälsa, psykologiska status, grad av 

oberoende, sociala relationer, livsåskådning och miljö. 

 

Behandlingsmetoder för obesitas 

Enligt Läkemedelsverket (2009-2010) är viktreduktion en generell målsättning vid behandling 

av obesitas. En grundläggande förutsättning för att nå detta är ett minskat energiintag i 

förhållande till energiförbrukningen. SBU (2002) beskriver att behandlingen av obesitas bland 

annat omfattar kostförändringar, fysisk aktivitet, farmaka och kirurgi.   

 

Kostförändringar 

Behandling av obesitas med hjälp av kostförändringar innebär råd om vad och hur mycket 

personen ska äta. Det kan även handla om råd kring måltidsordning eller att rekommendera 

näringspreparat som ersättning för måltider. En förändring av kosten kan till exempel 

innebära ett ökat intag av frukt, grönt och proteiner, liksom en minskning av mängden fett. 

Under ett år kan dessa förändringar leda till en viktnedgång på cirka tre-tio kilo, men på 

längre sikt noteras en mer eller mindre tydlig återgång mot personens ursprungsvikt (SBU, 

2002).  

 

Fysisk aktivitet 

Vid all typ av fysisk aktivitet ökar kroppens energiförbrukning och en uppmaning till ökad 

fysisk aktivitet kombineras ofta med kostförändringar. Ökad fysisk aktivitet har visats ge ökat 

välbefinnande, dessutom reduceras risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och typ 2-

diabetes. Raska promenader och självvald motionsaktivitet ger en minskning av vikten även 

om enbart fysisk träning inte är lika effektivt som enbart kostbehandling (SBU, 2002).  

    

Farmakologisk behandling  

SBU (2002) beskriver att läkemedel för behandling av obesitas verkar genom tre olika 

verkningsmekanismer. Vissa läkemedel minskar upptaget av fettet i födan, andra stimulerar 

energiförbrukningen i kroppen och ytterligare andra påverkar hjärnans aptitreglering. Den 

aktiva substansen orlistat som minskar kroppens fettupptag från maten har visats ge en god 

effekt vid upp till två års behandling och är för närvarande, enligt receptarie Karin Klintberg 

på Läkemedelsverket (22 februari 2011) det enda viktreducerande läkemedel som finns 
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tillgängligt i Sverige.  

 

Kirurgi  

Sundbom (2009a) beskriver hur olika typer av kirurgiska ingrepp har prövats under de senaste 

decennierna för att uppnå mer effektiva långtidsresultat till skillnad från exempelvis sedvanlig 

bantning. Den moderna överviktskirurgin är på frammarsch och kan ge en bestående 

viktnedgång på ett säkert sätt. Följdsjukdomar som till exempel typ 2-diabetes, ledbesvär, 

hjärt-kärlsjukdomar med mera kan förbättras markant, likaså livskvaliteten. Det amerikanska 

medicinska forskningsrådet har tagit fram operationsrekommendationer som i allmänhet 

kräver ett BMI >40 kg/m². Operationen kan även vara motiverad vid ett BMI >35 kg/m² om 

personen lider av sjukdomar eller komplikationer till följd av sin obesitas.  

 

I Sverige gjordes en revidering av de Nationella indikationerna för obesitaskirurgi (NIOK) år 

2009 och där förespråkas att personer med ett BMI på 35 kg/m² och uppåt ska kunna 

remitteras för en operationsbedömning, men att individuella prövningar ska göras i varje 

enskilt fall (Svensk förening för övre abdominell kirurgi, 2009).  

 

Ett av målen med de operativa ingreppen är att reducera risken för överviktsrelaterade 

komplikationer. Ytterligare ett mål är att förbättra personens livskvalitet (Sundbom, 2009a). 

Enligt Olbers, Fagevik-Olsén, Maleckas och Lönroth (2005) har flera metoder inom 

obesitaskirurgin prövats. Metoder som försvårat födans passage genom magsäcken 

(ventrikelrestriktion) har minskat medan mer avancerade ingrepp som ger någon form av 

malnutrition istället ökat, varav gastric bypass är ett exempel och idag även den vanligaste 

metoden. I en jämförelse mellan gastric bypass och ventrikelrestriktion (där en del av 

ventrikeln sys ihop och passagen till resten av ventrikeln smalnas av med ett band) påvisas 

bättre resultat vad gäller viktminskning för gastric bypass kirurgi.  

 

Merparten av obesitaskirurgiska ingrepp utförs laparoskopiskt, vilket dock är särskilt tekniskt 

krävande hos obesa personer. Laparoskopin har ändå flera fördelar som bland annat innebär 

snabbare mobilisering, mindre risk för ärrbrock och mindre postoperativ smärta (Sundbom, 

2009a). 

 

Enligt en studie av Munoz et al. (2007) verkar huvudorsaken till att personer söker kirurgisk 

hjälp för sin obesitas främst vara relaterat till medicinska åkommor, till exempel typ 2-

diabetes, hypertoni och ledbesvär. Psykologiska problem som till exempel depression och låg 

självkänsla kan dock vara bidragande faktorer som ytterligare motiverar personen att söka 

hjälp på kirurgisk väg.  

 

Effekter av obesitaskirurgi  

En norsk studie av Hofsø et al. (2010) visar att kirurgi har en positiv effekt på vikt, typ 2-

diabetes samt obesitasrelaterade hjärt-kärlsjukdomar. Störst effekt ses hos personer som 

genomgått gastric bypass. Trots att kirurgi visar mycket goda resultat menar SBU (2002) att 

det inte är ett förstahandsval utan blir aktuellt först då andra behandlingsalternativ inte lyckas. 

En annan studie av Peluso och Vanek (2007) som inte endast undersöker den fysiska 

påverkan efter genomgången gastric bypass visar även positiva effekter på livskvaliteten. Den 

positiva effekten syntes redan sex veckor efter operationen och ökade sedan vid nästa kontroll 

efter 18 månader.  

 

En stor svensk studie kallad SOS-studien (Swedish Obese Subjects) tittar på effekterna av 

genomgången obesitaskirurgi över en tioårsperiod. En generell förbättring avseende 
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viktnedgång samt personernas hälsorelaterade livskvalitet kan konstateras i slutet av 

tioårsperioden, även om en viss nedgång av hälsorelaterad livskvalitet ses mellan år ett och år 

sex. I begreppet hälsorelaterad livskvalitet ingår här bland annat förekomst av depression och 

ångest, upplevt stämningsläge och upplevd hälsa (Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström & 

Sullivan, 2007).  

 

De goda resultaten vad gäller viktminskning och förbättrad livskvalitet stöds även i en studie 

av Ogden, Clementi, Aylwin och Patel (2005), vilka också belyser en positiv förändring i 

personernas förhållande till mat samt en förbättrad självkänsla och ökad ork. Även en svensk 

studie av Sjöström et al. (2004) bekräftar de goda resultaten av kirurgisk behandling och lyfter 

gastric bypass som den metod som förbättrat insulin- och kolesterolnivåerna i blodet mest 

effektivt.  

 

Gastric bypass 

Gastric bypass innebär att en cirka fyra gånger tre centimeter stor ”ficka” bildas precis nedom 

övre magmunnen (se Fig. 2). Fickan ansluts till en slynga (Roux slynga) och födan förs 

därmed direkt till tunntarmens andra 

del, jejunum. Det sekret som bildas i 

ventrikeln har kvar sin normala väg 

genom nedre magmunnen ned till 

jejunum. Viktnedgången erhålls dels 

genom att personen tvingas till ett 

mindre födointag och dels genom ett 

minskat näringsupptag i tunntarmen. 

Även olika hormonella omställningar 

anses bidra till viktminskningen. 

Livslång behandling med 

näringstillskott krävs i regel för att 

undvika bristtillstånd hos personen 

(Sundbom, 2009a).   

 

I jämförelse med ventrikelrestriktion 

innebär denna metod fler anastomoser 

(kirurgiskt skapade förbindelser) och 

är på så vis mer komplicerad. Detta 

vägs dock upp av ett mer pålitligt 

viktresultat. Personen förlorar i 

genomsnitt 70 procent av sin övervikt. 

Gastric bypass stod för cirka 90 

procent av samtliga överviktsingrepp i 

Sverige år 2006 (Sundbom, 2009a).  

 

Postoperativa komplikationer efter gastric bypass 

Enligt Barth och Jenson (2006) kan postoperativa komplikationer klassificeras som tidiga 

(inom de första 30 dagarna) eller sena (>30 dagar). Sepsis är den vanligaste tidiga 

komplikationen där bidragande faktorer bland annat kan vara bakterieansamling och fukt i 

hudveck intill såren och sårruptur. Jämfört med icke-obesa personer löper obesa en generellt 

ökad risk postoperativt för att drabbas av komplikationer kopplade till immobilisering, som 

till exempel lungemboli och djup ventrombos. Den mest fruktade komplikationen är dock att 

det uppstår ett anastomosläckage, vilket också är den vanligaste dödsorsaken. Sundbom 
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(2009a) beskriver att Sverige internationellt sett har mycket bra resultat med en dödlighet som 

under 2000-talet legat under 0,2 procent i samband med överviktskirurgi. 

 

Till de sena komplikationerna hör bland annat ärrbråck, näringsbrist (främst järn, kalcium och 

vitamin B12) och utveckling av gallsten (Barth & Jenson, 2006). På grund av den förändrade 

anatomin menar Furtado (2010) att det finns en betydande risk för undernäring och pekar 

därför på vikten av att ge god information kring kosten preoperativt samt god postoperativ 

uppföljning. På detta sätt kan en stor del av näringsproblematiken undvikas. 

  

Ett annat problem som ibland uppstår är det så kallade dumpingfenomenet, som hos vissa 

personer uppkommer efter intagen måltid. Dumping ger symtom i form av hjärtklappning, 

matthet, svettningar, diarrér, illamående och kräkningar. Orsaken till fenomenet beror på att 

en för stor mängd föda alltför snabbt transporteras till tunntarmen utan vidare bearbetning i 

ventrikeln. Individuella skillnader ses för vilken typ av föda som utlöser dumping (Sundbom, 

2009b). 

 

Gastric bypass på Bariatric Center i Stockholm  

Bariatric Center på Sophiahemmet i Stockholm genomförde år 2010 cirka 600 gastric bypass-

operationer, övervägande delen av patienterna var kvinnor. Klinikens operationskriterier är att 

patienten har ett BMI >35 kg/m², är över 18 år, inte har något aktivt missbruk och att läkaren 

bedömer att patienten har en stabil psykisk hälsa. Individuella bedömningar görs dock i varje 

enskilt fall. I samband med den preoperativa bedömningen går läkaren bland annat igenom 

vad operationen innebär, eventuella risker och komplikationer samt information kring den 

postoperativa uppföljningen. Ett informerat samtycke skrivs under av patient och läkare där 

också överenskommen målvikt inför operationen uttrycks. För att uppnå denna målvikt inför 

operationsdagen sätts patienten på en lågkaloridiet cirka två veckor preoperativt. 

Lågkaloridietens huvudsakliga syfte är att minska fettinlagringen i levern, vilket har en 

operationsteknisk betydelse (Legitimerad sjuksköterska Ina Frost Saxby, 14 februari 2011).  

 

Efter operationen stannar patienten cirka ett dygn på vårdavdelning och en första 

telefonkontakt görs fem till sju dagar efter utskrivning. Ytterligare en telefonkontakt sker efter 

cirka sex veckor och efter ett år görs ett återbesök där patienten träffar sjuksköterska, dietist 

och läkare. Därefter sker årliga blodprovskontroller. År ett, två och fem efter operationen 

fyller patienten dessutom i en enkät kring fysisk förmåga samt upplevd livskvalitet. Kliniken 

understryker för patienterna att operationen bara är en del av en större, långsiktig 

livsstilsförändring som bland annat innebär rökstopp för rökare och ökad fysisk aktivitet 

(Legitimerad sjuksköterska Ina Frost Saxby, 14 februari 2011).  

 

Problemformulering  

I den vetenskapliga litteraturen (Hofsø et al, 2010; Karlsson et al, 2007; Peluso & Vanek, 

2007), beskrivs de goda effekter gastric bypass-kirurgi har på vikt, följdsjukdomar och i viss 

mån, livskvalitet. Oftast är det kvantitativa studier som använder olika validerade 

mätinstrument för att beskriva skillnader i hälsorelaterad livskvalitet. Mindre vanligt 

förekommande är kvalitativa undersökningar som på ett mer subjektivt plan beskriver de 

förändringar som sker när det gäller personers upplevda psykiska hälsa och livskvalitet. Elder 

& Wolfe (2007) noterar att prevalensen för kirurgisk obesitasbehandling ökar, vilket 

författarna till föreliggande studie anser skapar ett ökat behov av kunskap och förståelse hos 

hälso- och sjukvårdspersonal för hur den psykiska hälsan kan upplevas hos dessa personer 

efter genomförd gastric bypass.   
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva personers upplevda psykiska hälsa efter genomförd gastric bypass 

operation. 

 

METOD 

 

Val av metod  

Författarna valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie då syftet med studien var att, 

utifrån den intervjuades perspektiv, söka förstå dennes subjektivt upplevda psykiska hälsa. I 

en intervjusituation finns möjlighet att få ökad kunskap om en annan människas erfarenheter, 

känslor och attityder. Studien genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer där en 

utarbetad intervjuguide kopplad till studiens syfte låg till grund för de frågor som ställdes 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urvalskriterier och undersökningsgrupp  

De urvalskriterier som låg till grund för studien var vuxna myndiga personer som på grund av 

obesitas genomgått gastric bypass. Undersökningsgruppen uppfyllde urvalskriterierna och 

begränsades till sju personer i enlighet med Trost (2010) som menar att 

undersökningsgruppen inte bör vara för stor då materialet kan bli alltför omfattande och svårt 

att överblicka. Vid tidpunkten för intervjuerna hade det gått mellan tre månader och tre år 

sedan informanterna opererades. 

 

Intervjuguide  
Förberedelserna inför upprättandet av intervjuguiden inleddes med att söka vetenskapliga 

artiklar samt litteratur i ämnet, dels för att få en ökad kunskap om problematiken kring 

obesitas och dels för att i intervjuerna kunna ställa relevanta följdfrågor till informanterna. 

Detta i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) som menar att det är viktigt att ha en god 

teoretisk förförståelse för den problematik som studien vill belysa.    

 

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) hur studiens intervjuguide bör vara upplagd. 

Korta och öppna frågor som tillåter informanten att tala fritt och på ett berikande sätt beskriva 

sina upplevelser är lämpliga att använda vid halvstrukturerade intervjuer. Utifrån detta 

formulerades sex frågor, kopplade till studiens syfte samt förslag till följdfrågor. Trost (2010) 

anser att intervjuguiden inte bör innehålla alltför många frågor, dels för att inte få för mycket 

material och dels för att inte informanten ska uppleva sig ”förhörd”.    

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes i avsikt att testa intervjuguiden för att se i vilken mån frågorna 

var relevanta i förhållande till studiens syfte. Informanten rymdes inom ramen för de kriterier 

som fastställts. Inga revideringar av intervjuguiden gjordes då den erhållna informationen 

svarade mot studiens syfte och därför, i enlighet med Trost (2010) inkluderades även 

pilotintervjun i studien.   

 

Datainsamling  

Inledningsvis kontaktades sidansvariga för två olika grupper på Internetsidan Facebook vars 

medlemmar genomgått en gastric bypass operation. Kontakt togs via mejl och positivt gensvar 

erhölls från den ena gruppens administratör, men vid tidpunkten för intervjubokning gick det 

inte att få kontakt med vederbörande igen. Informanter söktes därför bland författarnas 

vänners bekanta och samtliga intervjuer genomfördes i personliga möten, ”ansikte mot 
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ansikte”, något som Trost (2010) menar kan ge kompletterande information till det som sägs i 

form av exempelvis gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Tid och plats för intervjuerna 

bokades via telefon eller mejl då även en kortfattad information kring studien gavs. 

Intervjuerna genomfördes sedan utifrån informanternas önskemål i deras hem med undantag 

för en intervju som utfördes på annan plats. Genom att de flesta intervjuerna hölls i hemmiljö, 

skapades på så sätt en trygghet för informanterna, vilket Trost (2010) menar är viktigt.   

 

Innan intervjuerna påbörjades gavs ytterligare information både skriftligt och muntligt till 

informanterna och samtycke till att intervjun bandades efterfrågades och erhölls. Genom att 

intervjuerna spelades in fanns det möjlighet att gå tillbaka och lyssna på tonfall och ordval. 

Dessutom kunde författarna då koncentrera sig på att enbart lyssna på informanten, vilket 

enligt Trost (2010) kan vara en fördel. Samtliga frågor från intervjuguiden togs upp och 

utifrån informanternas svar ställdes sedan följdfrågor för att ytterligare kunna utveckla 

innehållet i intervjuerna, något som båda författarna gemensamt ansvarade för. 

 

Bearbetning av data  

Transkribering av det inspelade materialet skedde i nära anslutning till intervjutillfället och 

delades upp mellan författarna så att den ena transkriberade tre intervjuer och den andra 

transkriberade fyra intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns ingen generell form 

för vad som ska inkluderas vid utskrift av intervjuer. För att bevara det levande samtalet i 

intervjun beslutades därför att vid transkriberingen inte utesluta ljud såsom skratt, suckar och 

dylikt. Efter transkribering lyssnade båda författarna igenom materialet för att kontrollera att 

utskrifterna överensstämde med inspelningarna.  

 

Utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av den kvalitativa 

innehållsanalysen bearbetades och analyserades framtaget material. Detta skedde med 

analysprocessens centrala begrepp som grund. De transkriberade intervjuerna lästes igenom 

och det innehåll i intervjuerna som svarade mot studiens syfte delades därefter in i 

meningsenheter. En meningsenhet kan bestå av ord, meningar och stycken som genom sitt 

textinnehåll hör ihop och som ger en inblick i informantens upplevelser. Meningsenheterna 

bör inte vara för stora då det finns en risk att delar av innehållet går förlorat, men de bör heller 

inte vara för små då innehållet kan bli alltför sönderdelat.  

 

Vidare kondenserades meningsenheterna i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) till kortare och mer hanterbara textstycken för att på så sätt koncentrera innehållet och 

lyfta det centrala. Genom detta förfarande förtydligades det väsentliga i det som 

informanterna sade, vilket underlättade den fortsatta analysen. Därefter förseddes de 

kondenserade meningsenheterna med koder som kort beskrev innehållet i dem. Detta gav en 

tydligare överblick och gjorde det lättare att slutligen sammanföra liknande koder till 

underkategorier. Dessa underkategorier sammanfattade på ett övergripande men kortfattat sätt 

innehållet i koderna och de användes sedan som underkategorier i resultatet. Slutligen 

sammanfördes dessa underkategorier till tre huvudkategorier, vilka sedan användes som 

huvudkategorier i resultatet.  

 

För att se vilka underkategorier som till sitt innehåll bildade huvudkategorier så användes en 

”klippa och klistra metod”. Detta innebar att författarna efter utskrift av all data, klippte ut 

samtligt material, från meningsenhet till underkategori och därefter la ut allt på ett bord för att 

lättare kunna överblicka materialet. Vidare kunde sedan materialet sorteras i högar, som 

ämnesvis handlade om samma sak och därmed bildade huvudkategorier, vilket är ett sätt att 

bearbeta insamlad data utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av den 
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kvalitativa innehållsanalysen. Samtliga steg i analysprocessen genomfördes gemensamt av 

författarna. 

 

Trovärdighet   

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bedöms en kvalitativs studies trovärdighet 

utifrån begreppen överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet. För att läsaren ska kunna 

bedöma resultatets grad av överförbarhet formulerades i enlighet med detta en noggrann 

beskrivning av urval, datainsamling och analysarbete. Vidare beskriver de även att en 

kvalitativ studies tillförlitlighet bedöms genom att författarna använder sig av resonerande och 

reflekterande metoder som exempelvis konsensusförfarande. Författarna diskuterade därför 

sinsemellan för att uppnå samstämmighet vid tolkningen av intervjuinnehållet och därigenom 

stärktes föreliggande studies tillförlitlighet.  

 

Genom att citat lyftes fram från intervjumaterialet gavs även läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten i tolkningar som gjorts, det vill säga i vilken grad läsaren ansåg att resultatet 

speglade det som citaten uttryckte. Detta är något som även Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) poängterar stärker studiens resultat.  

 

Ytterligare en aspekt som ökade resultatets tillförlitlighet var att båda författarna läste 

samtliga transkriberingar och dessutom genomförde analyserna gemensamt. Den förförståelse 

som fanns för ämnet skapade även en god förutsättning för tolkning av insamlad data, i 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008).      

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Inom all forskning där intervjupersoner förekommer finns en risk för att deras autonomi eller 

personliga integritet kränks. Författarna till föreliggande studie visade därför respekt i mötet 

med informanterna och gav utrymme för självbestämmande genom att deltagandet var 

frivilligt och genom att personerna fick tillräckligt med information för att kunna fatta ett 

befogat beslut (Helgesson, 2006). En förutsättning för detta var att informationen som gavs 

till informanterna var saklig och utan att risk för missförstånd fanns kunde förstås av de 

personer som den riktade sig till. Då enbart muntlig information i efterhand kunde skapa 

oklarheter om vad som sagts gavs även skriftlig information kring studien till samtliga 

informanter, vilket Medicinska forskningsrådet (2003) menar skapar goda förutsättningar att 

uppfylla kravet på att delge sina informanter tillräcklig information.    

 

I informationen till informanterna framgick att de när som helst och utan att behöva ge någon 

förklaring, kunde välja att avsluta sitt deltagande i studien (Helgesson, 2006). Informanterna 

upplystes dessutom, i enlighet med Medicinska forskningsrådet (2003) om studiens syfte, att 

författarna hade tystnadsplikt, projektets upplägg, den förväntade nyttan av studien, vad 

medverkan innebar och kontaktuppgifter till författarna om eventuella frågor uppstod.  

 

I skyddet av informanternas personliga integritet ingick även hantering av det insamlade 

materialet. Kravet på konfidentialitet innebar bland annat att materialet förvarades på ett 

säkert sätt och var otillgängligt för utomstående. Detta gällde både datamaterial och 

handskrivna dokument. Det inspelade materialet raderades efter bearbetningen och det färdiga 

arbetet skrevs på ett sådant sätt att privata data som kunde identifiera deltagarna inte 

avslöjades (Medicinska forskningsrådet, 2003). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier, vilka 

motsvarar de huvudkategorier samt de underkategorier som framkom vid analysprocessen. 

Huvudkategorierna består av: positiva effekter på den psykiska hälsan, negativa effekter på 

den psykiska hälsan samt önskemål kring förbättrad uppföljning.  

 

Även om syftet med studien var att undersöka personernas psykiska hälsa efter operationen, 

presenteras i resultatet viss data som handlar om deras psykiska hälsa innan operationen. 

Detta eftersom det under intervjuerna framkommit en tydlig koppling mellan informanternas 

upplevelser och erfarenheter innan ingreppet och hur deras upplevda psykiska hälsa var efter 

operationen. För att tydliggöra resultatet har citat från intervjuerna tagits med, dessa är 

indragna och skrivna i kursiv text. Citaten skrevs om från talspråk till skriftspråk för att 

underlätta läsningen. Text som uteslöts ur citaten markerades med tre punkter.  

 

Positiva effekter på den psykiska hälsan 

Oavsett upplevd psykisk hälsa innan ingreppet så beskrev de flesta informanterna sin psykiska 

hälsa som god efter operationen. Trots att vissa av dessa informanter hade påverkats fysiskt av 

flera besvärliga komplikationer till följd av operationen upplevde de inte att det hade fått 

någon psykisk påverkan. Visserligen uttryckte de att den psykiska hälsan kunde pendla från 

dag till dag, men att den överlag varit god.  

                                                                                                               

Jag har inte dimpt ner eller blommat upp på något sätt.  

Rent fysiskt mår jag ju bättre av att inte vara stor och 

tung och knän och sånt där, men mentalt så upplever jag 

inte någon skillnad på mig själv. Jag har inte varit deppig  

och jag har inte heller blivit euforisk eller någonting  

sådant utan det är samma, det är ingen skillnad. 

 

Några av informanterna uttryckte att kropp och själ tydligt hörde ihop, att när kroppen mådde 

bra efter att ha förlorat sin övervikt, mådde även psyket bra. Trots att de upplevde sin 

psykiska hälsa som god innan operationen kunde det ändå ses en förbättring efteråt genom att 

personerna upplevde att de hade mer energi och att den ökade orken till exempel bidrog till att 

arbetet fungerade bättre.   

 

Fördelen av att vara mentalt förberedd 

Tiden fram till operationsdagen sågs som en möjlighet att förbereda sig mentalt, till exempel 

genom att samtala med andra som gått igenom samma sak. Ytterligare en aspekt som ansågs 

vara mentalt förberedande var att de var pålästa inför operationen, dels kring ingreppet i sig 

och dels kring hur livet kunde komma att se ut som gastric bypass opererad. De flesta var 

dessutom medvetna om de eventuella risker och komplikationer som fanns kopplade till 

operationen. Sammantaget var detta något som informanterna spekulerade i kunde ha bidragit 

till deras goda psykiska hälsa efter operationen, då de till en viss del visste vad som väntade 

dem framöver och därför inte behövde oroa sig i onödan.  

 

Man ska veta vad man gör innan man gör den här  

operationen och då vinner man mycket mentalt, att man  

är förberedd. 
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Ökad livsglädje 

De flesta informanter uttryckte att de upplevde sin psykiska hälsa som bättre i jämförelse med 

innan operationen och att även familjemedlemmar påpekade att de var gladare nu. Även en 

lättnad över att möjligen få leva längre beskrevs ha påverkat den psykiska hälsan positivt då 

rädslan för att dö i förtid på grund av sin obesitas tidigare hade funnits som ett orosmoment. 

De kände sig förväntansfulla inför ett nytt liv och upplevde att de var piggare, gladare och 

friskare.  

 

Jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv som efter  

operationen, så det var det absolut bästa jag gjort …  

Det bästa jag gjort för mig själv, för min hälsa, för min  

lycka. Så jag ser bara lycka i det här. 

 

Någon beskrev hur familjemedlemmars positiva upplevelser av personens ökade livsglädje 

gav ytterligare energi och därmed ökade den psykiska hälsan än mer. Informanterna upplevde 

dessutom att nattsömnen hade förbättrats vilket även det gav en positiv effekt på den psykiska 

hälsan eftersom de upplevde att de orkade mer på dagarna.  

 

Jag kunde inte sova på nätterna, var aldrig utvilad, för  

 att övervikten var så stor så man snarkade och fick  

sömnapné. … Så visst påverkade det mig väldigt mentalt  

och psykiskt att jag var överviktig. … Nu är det en  

enorm skillnad, jag vaknar till och med på morgonen  

utvilad innan klockan ringer. Förut vaknade jag knappt  

av klockan, så då hade jag väl knappt sovit. … Så det är  

jätteskönt. 

 

Förbättrad självbild 

Generellt sett så var självbilden något som för de allra flesta av informanterna hade förbättrats 

efter operationen. För ett fåtal hade det dock varit svårare och tagit längre tid att förstå att de 

inte längre var lika stora som de var innan de genomförde gastric bypass operationen. Dessa 

informanter beskrev en negativ känsla av att de ibland fortfarande hade en bild av sig själva 

som stora trots kraftig viktnedgång. När de sedan såg sin faktiska spegelbild blev det för 

många en aha-upplevelse i positiv bemärkelse, de beskrev en känsla av att nu vara normala. 

Dessutom beskrevs en lättnad i att inte längre ”sticka ut”, utan nu var man en i mängden.  

 

På tunnelbanan kan jag stå och känna mig stor, känna  

mig som förr och så ser man spegelbilden av sig själv  

och så bara: Nej, haha, det där är jag, jag är normal! 

 

Överlag upplevdes den förändrade självbilden som något positivt och något som för flertalet 

av informanterna hade ökat deras psykiska hälsa. 

 

Positivt bemötande från omgivningen 

Även omgivningens positiva reaktioner på informanternas viktnedgång bidrog till en 

förbättrad psykisk hälsa. Människor i deras närhet uttryckte att de var glada för 

informanternas skull och uppmuntrade dem att hålla fast vid de livsstilsförändringar som 

vidtagits. Dessa informanter beskrev även hur det motsatta könet hade börjat visa mer intresse 

och att nya relationer hade inletts, vilket upplevdes som positivt.       
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Att gå från att inte ha varit så attraktiv till att känna  

sig attraktiv och sen att man faktiskt blivit attraktiv i  

det motsatta könets ögon med. Det har varit en positiv  

vändning.  

 

Ökat självförtroende 

För flertalet av informanterna var självförtroendet något som hade förbättrats efter 

operationen, även om inte alla upplevde att det hade varit ett problem innan operationen. 

Känslan av att de nu vågade stå för vem man var, vad man tyckte och vad man tänkte 

upplevde de som något som hade påverkat deras psykiska hälsa positivt. Detta i jämförelse 

med innan operationen då de i större utsträckning istället lät andra människor bestämma.  

 

Jag är starkare som människa och kan stå mer för vad  

jag känner och tycker än vad jag gjorde förut. Känner  

mig säker på att; nu mår jag såhär och jag tycker såhär  

och jag vill det här. Så var det inte förut, då var det mer  

att jag rättade mig efter andra. 

 

Saker som beskrevs som genant och otänkbart att göra innan operationen, som att till exempel 

äta en godisbit på offentlig plats eller att bevista olika sociala tillställningar, var nu något som 

var fullt möjligt och tänkbart. Detta förklarades bero på viktnedgången som i sin tur hade ökat 

självförtroendet och som vidare beskrevs ha förbättrat deras psykiska hälsa.  

 

 Jag vågade kanske inte äta en godisbit för då skulle folk  

 tycka: nämen hon är så stor så hon ska inte äta den där  

 godisbiten. Men jag skulle kunna göra det nu. Jag skulle  

 kunna göra det utan att folk kanske vänder sig om eller  

 tänker saker. … Jag bryr mig inte, det är jätteskönt. Så  

 självkänslan har blivit mycket bättre, självförtroendet  

 och alltihopa. 

 

Det ökade självförtroendet efter operationen genererade även en styrka att våga ställa mer 

krav på människor i omgivningen, exempel på detta kunde vara kärleksrelationer. Tidigare 

fanns tankegången att ”man fick ta det man fick”, då det viktiga var känslan av att vara 

omtyckt. Efter operationen beskrevs hur personerna alltmer istället utgick från sig själva, sina 

egna behov och vad de faktiskt sökte i en partner. Modet att våga ställa dessa krav bidrog till 

en ökad psykisk hälsa hos dessa personer.  

 

Ytterligare en aspekt som kunde kopplas till självförtroendet var möjligheten att kunna handla 

vilka kläder som helst. Känslan av att de nu slapp gå till avdelningen för stora storlekar för att 

hitta sin storlek beskrevs som positiv. Det var numer ett nöje att shoppa i klädesbutiker, vilket 

kunde jämföras med tiden innan operationen då det enbart sågs som en påfrestning på grund 

av det då sämre självförtroendet. 

 

 Första gången som jag kunde gå in i en affär och inte  

 behövde gå till tjockisavdelningen. Jag kunde gå och  

ta kläder på vanliga ställen där alla andra går. … 

 Det blir bättre ekonomiskt, jag hittade reahörnan!  

Så det var ju lycka! Jag kan ha något från reahörnan! 
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Lättare att hantera måltidssituationen 

Tankar som fanns kring måltidssituationen togs upp av ett fåtal informanter vid intervjuerna. 

De beskrev en lättnad i att de nu kunde känna sig nöjda efter att de ätit en måltid, att de slapp 

kämpa med den psykiska aspekten av ätandet. Innan operationen beskrevs måltidssituationen 

som en kamp, då de efter en måltid försökte intala sig själva att inte äta mer. Detta upplevdes 

som psykiskt påfrestande eftersom de inte kunde motstå suget efter mer mat. Sammantaget så 

var måltidsituationen nu en del av vardagen som upplevdes lättare att hantera och de negativa 

tankar som tidigare fanns kring maten var nu i princip borta, vilket de upplevde hade 

förbättrat deras psykiska hälsa.  

 

 Jag ska inte äta det där egentligen, det är för mycket,  

jag vet, och så äter man det i alla fall, och en massa  

godis och chips och sådana grejer. Nu när man äter  

det så blir det 3-4 godisar så är man nöjd, jag var ju  

aldrig nöjd förut, usch det var jättehemskt. … Nu  

 behöver jag inte fightas så mycket med det psykiska. 

 

Negativa effekter på den psykiska hälsan 

För en del informanter hade tiden efter operationen inte varit så lätt. De uttryckte att det var 

svårt att precisera vad det var som gjorde att de kände sig ledsna och nedstämda. De upplevde 

att de borde vara glada eftersom de hade gått ner i vikt, men att de trots viktnedgången inte 

upplevde sin psykiska hälsa som god. Dessa personer upplevde heller inte sin psykiska hälsa 

som god innan operationen.  

 

Jag mår ju fortfarande inte riktigt bra, men jag kan  

inte sätta fingret på vad det är och var och varför. 

  

De berättade att de hade förväntat sig att de skulle bli lyckliga bara de förlorade sin övervikt, 

men det visade sig att det även fanns andra faktorer som påverkade den psykiska hälsan. 

Ensamhet, stress och arbetsrelaterade svårigheter nämndes som tänkbara exempel på sådana 

faktorer. Informanterna uttryckte att de hade mycket omkring sig i livet och att det därför var 

svårt att veta vad som påverkade vad.  

 

Jag trodde att jag skulle bli gladare. … Jag trodde att  

om jag bara går ner 25 kilo så kommer jag bli en  

jättelycklig människa, och så blev det ju inte. Psyket  

sitter ju inte i kilona, det gör ju inte det, fast man  

tror det. 

 

Svårigheter att känna igen sig själv 

För en del av informanterna upplevdes det problematiskt att inte känna igen sig själva, en 

känsla av att inte hitta sina rätta, nya jag. De kände inte igen sig själva på gamla fotografier, 

men heller inte på nytagna bilder. Detta upplevdes som svårt att hantera och väckte 

funderingar kring vem man egentligen var. Även hur människor runt omkring uppfattade 

informanten som person beskrevs som känsligt och mer komplicerat. Den kraftiga 

viktnedgången bidrog till känslan av att inte bara kroppen hade halverats utan att även halva 

jaget hade försvunnit och att personen därför inte längre kände igen sig själv, en känsla av att 

inte vara komplett.  
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Jag har tappat nästan hälften av min kroppsvikt, inte  

riktigt men nästan i alla fall. … Det är ju halva jag som  

är borta, och om det är den jag springer och letar efter,  

jag vet inte. 

 

Omgivningens bemötande  

Många av informanterna berättade hur de innan operationen upplevde det som påfrestande att 

folk tittade på dem och att de, i negativ bemärkelse, blev annorlunda behandlade på grund av 

att de var obesa. Trots viktnedgång kunde vissa informanter fortfarande känna sig annorlunda 

bemötta även om det var svårt att urskilja ifall det verkligen var så eller om det enbart var en 

inbillad känsla. Oavsett orsaken till känslan bidrog detta till en negativ upplevelse för 

informanterna.     

 

En annan situation där somliga informanter kunde känna sig utsatta var till exempel 

restaurangbesök, framförallt innan operationen men även efter. För någon var det helt 

uteslutet att beställa pizza på en restaurang före ingreppet eftersom det beskrevs att man 

upplevde sig bedömd på ett negativt sätt och att man inte borde äta sådan mat. Efter 

operationen bestod svårigheten i att inte kunna äta så stor mängd och att det då upplevdes som 

att folk på ett negativt sätt ifrågasatte varför de inte åt upp maten som serverades. För de 

informanter som varken ville eller orkade förklara sig inför andra kunde sådana reaktioner bli 

psykiskt påfrestande. 

 

Ett fåtal informanter beskrev hur människor som tidigare inte hälsat helt plötsligt sökte 

kontakt och detta upplevdes som både komiskt och tragiskt. Det var framför allt känslan av att 

inte duga som överviktig som nu i efterhand påverkade deras psykiska hälsa negativt. 

 

Folk har börjat hälsa! Som inte hälsade tidigare. Den  

skillnaden tycker jag är roligast och då blir man så där,  

nu, nu duger jag men inte förut. Det känns trist. För att  

jag är ju samma människa, oavsett vilket skal jag har så  

är jag samma människa. Det är ju det jobbigaste egentligen. 

 

Det beskrevs även hur människor kunde bemöta dem med irritation. Detta då operationen 

enligt omgivningen ansågs var en ”genväg” till ett smalare liv. De ansågs vara lata som inte 

hade lyckats gå ner sin övervikt på egen hand och istället utnyttjat samhällets pengar till en 

operation. Omgivningens sätt att bemöta informanterna resulterade i att de kände sig 

nedstämda och på grund av dessa negativa reaktioner och åsikter valde de därför att i vissa 

sammanhang inte berätta vad för typ av operation de gått igenom. För informanterna kunde 

denna typ av bemötande få en negativ effekt på deras psykiska hälsa.   

 

 Vissa har faktiskt tagit flera steg bakåt och nästan  

avbrutit kontakten med mig efter jag beslutade mig för  

att göra operationen. De tycker att det är helt idiotiskt  

att göra en sådan sak, det finns andra saker, man kan  

faktiskt gå ner, börja träna istället och äta rätt. … De  

kände minsann flera stycken som gjort operationen och  

de har ju blivit så dryga och självupptagna. De personerna  

har jag inte kontakt med längre direkt.  
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Dåligt självförtroende och skamkänslor  

Några av informanterna beskrev hur självförtroendet innan operationen var i botten, vilket 

bland annat tog sig uttryck i form av skam. De skämdes över sin kropp och bar därför alltid 

stora kläder. Även en sådan sak som att handla en glass i kiosken beskrevs som psykiskt 

påfrestande eftersom det då väcktes tankar kring vad folk runt omkring måste tänka, ”ska 

han/hon verkligen äta en glass, vore det inte bättre med ett äpple?” För somliga av 

informanterna var självförtroendet något som efter operationen visserligen hade förbättrats 

men som fortfarande inte upplevdes som bra. En osäkerhet och en rädsla för att bli 

missuppfattad av andra människor bidrog till att de hellre drog sig tillbaka istället för att kliva 

fram och berätta vad de tänkte och tyckte. Skamkänslorna fanns fortfarande kvar, likaså 

känslan av att vara kritiskt bedömd och utstirrad av andra människor, vilket påverkade deras 

självförtroende och därmed psykiska hälsa negativt.  

 

 Det här med att gå och träna och så. … Jag skäms, alltså  

 jag skämdes över min kropp och jag har ju fortfarande  

problem med det. Jag tycker det är så pinsamt att gå till  

en träningslokal, för det känns som om att alla tittar på en.  

 

Somliga kunde dock se en ändring, självförtroendemässigt, som sakta men säkert började 

komma, men att det skulle komma att ta tid innan självförtroendet upplevdes som gott. 

 

Jag var så himla stolt när jag bara för några veckor sen  

köpte en sådan där jätteliten hamburgare, sen vet jag att  

jag kommer ju inte äta upp den, men jag gick ändå och  

 köpte den utan att skämmas. Så att nu har det börjat, men  

 det sitter fortfarande här (pekar på huvudet), det är inte  

 alltid det funkar. 

 

Bland de informanter som upplevde sin psykiska hälsa som mindre bra efter operationen var 

det ingen som uttryckte ånger över att ha genomgått ingreppet. Sammantaget ansåg 

informanterna att de positiva effekterna ändå övervägde de negativa effekterna.   

 

Önskemål kring förbättrad uppföljning 

Mer fokus på psykisk hälsa 

Flertalet av informanterna upplevde att uppföljningen efter operationen saknade utrymme för 

att diskutera den psykiska hälsan. De tyckte att sjuksköterskan som de träffade mest 

fokuserade på det fysiska som till exempel hur det gick att äta, deras BMI och midjemått. 

Någon beskrev hur hälsoformuläret som fylldes i vid ettårsuppföljningen inte hade så mycket 

frågor kring det psykiska välbefinnandet. Vid det efterföljande läkarsamtalet lyftes det heller 

inte till diskussion utan även läkaren uppfattades mest vara intresserad av hur mycket 

personen gått ner i vikt och att det fungerade med maten. Informanten beskrev det som svårt 

att själv våga ta upp de psykiska problem som faktiskt fanns. 

 

För om man pratar med kirurgen (om hur man mår psykiskt),  

dom kan ingenting sådant här, dom struntar fullkomligt i det.  

Jag pratade med honom också efter ett år och han sa det att:  

”Nej, det där vill jag inte, det där får du ta med någon  

annan”.… Han var jättenöjd med att jag gick ner och att allt  

gått bra och sådär, men, (knackar på huvudet)… det brydde  

han sig inte om. 
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Informanterna menade att den psykiska uppföljningen borde vara minst lika viktigt som den 

fysiska. Det fanns en känsla av att verksamheten fungerade som ett rullande band, att de bara 

var en i mängden. Det viktigaste ur sjukvårdens synvinkel upplevdes vara en lyckad 

operationsstatistik, där viktnedgången hos patienterna var det centrala. 

 

Det är en jätteomställning. Jag tror att man måste nog 

tänka på det lite när man gör de här operationerna, att  

man måste följa upp det lite bättre, rent psykiskt, inte  

bara fysiskt. 

 

Behov av samtal 

Eftersom operationen medförde en sådan stor omställning uttrycktes en önskan om 

samtalsgrupper där erfarenheter och tankar kunde utbytas. Det spekulerades i om det ur ett 

psykologiskt perspektiv hade varit bra att få möjligheten att ”bolla med någon” som gått 

igenom samma sak och att de på så vis inte hade behövt känna sig ensamma om sina problem. 

Enligt informanterna hade kanske detta kunnat bidra till en bättre psykisk hälsa efter 

operationen och det nya liv som följde denna stora förändring. 

 

De skulle ju bara kunna ha att en gång i månaden så är  

det frivilligt för dem som har gjort operationen att träffas  

i en sal och bara byta erfarenheter, tolkningar. Hur  

känner du? Varför känner jag så här? Jamen gud, hon  

kände också så, det är inte mig det är fel på! Jag saknar  

det jättemycket, det finns liksom ingenting. 

 

En av informanterna som upplevde att den snabba viktnedgången hade resulterat i en känsla 

av att inte hänga med psykiskt, valde att själv söka upp en kurator för att få stöd eftersom 

personen ansåg att den hjälpen inte hade erbjudits från sjukhusets sida.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod svarade väl mot studiens syfte då författarna utifrån kvalitativa 

forskningsintervjuer tog del av informanternas subjektiva upplevelser. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att den kvalitativa intervjun är ett lämpligt verktyg för att undersöka den 

personligt upplevda erfarenheten och utifrån dessa erfarenheter få ny eller utökad kunskap. De 

menar att en intervjustudie kan verka enkel att genomföra men att svårigheten ligger i att göra 

det bra, vilket författarna av denna studie också har fått erfara. Bristen på erfarenhet av att 

genomföra intervjuer kunde noteras, dels i själva intervjusituationen och dels vid analysen. 

Även Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påpekar att författarnas erfarenhet av att 

analysera insamlad data påverkar hur adekvat resultatet av studien blir. Det hade varit 

intressant att se om en mer erfaren intervjuare hade fått fram andra eller mer fyllig data från 

samma undersökningsgrupp.  

 

Då kontakt till en början hade tagits med en Facebook grupp var tanken att samtliga intervjuer 

skulle ha skett på annan ort under en och samma dag. Detta hade inneburit ett intensivt 

intervjuande, vilket författarna i efterhand insåg kanske inte hade varit det mest optimala med 

tanke på den ändå lilla erfarenhet de faktiskt hade vid studiens start. De intervjuer som istället 

bokades i Stockholmsområdet blev tidsmässigt mer utspridda vilket gav författarna tid till 

både reflektion och utvärdering efter varje intervjutillfälle, något som även Kvale och 

Brinkmann (2009) menar kan vara bra då intervjuaren hinner fundera över vad han eller hon 

lärt sig av intervjun. Genom detta förfarande upplevdes rollen som intervjuare allt mer 

bekväm. Kvale och Brinkmann (2009) betonar dessutom vikten av att kunna lyssna till det 

som sägs, vilket kunde ha försvårats av alltför många och täta intervjuer.  

 

I den intervjuguide som utformades eftersträvades korta och öppna frågor för att låta 

informanten styra riktningen på samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). I efterhand kan det bara 

konstateras att detta inte lyckades fullt ut. Fråga nummer två kunde ha formulerats på ett mer 

öppet sätt, till exempel: ”Hur upplevde du din övervikt innan du bestämde dig för att 

genomföra operationen?” Dock anser författarna att genom de kompletterande följdfrågor 

som ställdes, vilka formulerades på ett mer öppet sätt, minskades ändå den eventuella 

negativa påverkan som huvudfrågan kan ha medfört. För övrigt anser författarna att 

intervjuguiden fungerade bra och genererade data som svarade mot syftet.  

 

Den förförståelse för ämnet som författarna skaffade sig vid studiens start gav en god grund 

för att kunna ställa relevanta följdfrågor i intervjusituationerna, något som även Kvale och 

Brinkmann (2009) anser är betydelsefullt. Förförståelsen skapade dessutom en ökad förståelse 

för informanternas upplevelser. Författarna upplevde trots det svårigheter att ställa följdfrågor 

som vidare kunde utveckla det som informanterna berättade. Likaså upplevdes det svårt att 

fånga upp sådant som informanterna nämnde i förbigående och som författarna i efterhand 

insåg hade varit intressant att utveckla vidare. På grund av detta kan intressant information ha 

missats vilket kunde ha givit studien ett mer fylligt resultat.  

 

Det faktum att sex av intervjuerna genomfördes i informanternas hem hade både sina för- och 

nackdelar. Fördelarna var dels att informanterna slapp förflytta sig till annan plats och dels att 

hemmiljön innebar en optimal möjlighet till trygghet. Detta i enlighet med Trost (2010) som 

menar att informanten skall känna sig trygg i den miljö där intervjun genomförs och som 

vidare nämner informantens hem som ett exempel på en sådan miljö. Nackdelen var att 

intervjuerna inte alltid kunde genomföras ostörda, vilket även Trost (2010) beskriver som 
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negativt eftersom intervjuarna alltid bör eftersträva en så lugn miljö som möjligt. En störande 

miljö kan i värsta fall innebära att den kontakt som upprättats med informanten förstörs. 

Författarna upplevde dock inte att kontakten med informanterna påverkades av det som 

störde. Det som däremot upplevdes som svårt var att återuppta och fortsätta intervjun då det 

uppkommit en kort paus.        

 

Samtliga intervjuer avslutades med att fråga om informanten hade något ytterligare att 

tillägga, vilket Kvale och Brinkmann (2009) också menar är ett lämpligt sätt att avsluta 

intervjun på för att ge informanten möjlighet att delge ytterligare tankar som tidigare inte 

framkommit. I flera intervjuer medförde just denna avslutande fråga att det framkom 

ytterligare data som var relevant för studien. 

 

Författarna eftersträvade att ge utrymme för tystnad under intervjuerna för att på så vis ge 

informanterna möjlighet till reflektion, något som även Kvale och Brinkmann (2009) menar är 

viktigt. Trost (2010) påpekar också att en strävan att undvika tystnad lätt kan leda till att de 

frågor som ställs blir både oklara och komplicerade. Det upplevdes dock som svårt att vänta 

in informanterna och ge dem den tid som kanske behövdes för eftertanke, men ofta kom nya 

tankar fram vilket naturligt förde samtalet vidare. Även en nyansering eller komplettering av 

informanternas svar kunde emellanåt växa fram, vilket även Trost (2010) påpekar är vanligt. 

Om informanten inte hade mer att säga efter en stunds tystnad, ställdes istället en ny fråga. 

 

När intervjuerna genomfördes hade det gått mellan tre månader och tre år sedan 

informanternas operationer. I urvalskriterierna togs ingen hänsyn till denna tidsaspekt vilket 

kan ha både för- och nackdelar. Fördelen, anser författarna, är att det blir en större bredd på 

resultatet, då det inkluderar aspekter från ett tidigt skede efter operationen då allt är nytt till ett 

senare skede där informanten hunnit få perspektiv på livsstilsförändringen. Nackdelen kan 

vara, att för den som är nyopererad är kanske främst den stora kroppsliga förändringen i 

fokus. Personen har kanske inte har hunnit landa mentalt och det kan därför vara svårt att i 

intervjusituationen svara på frågan om hur den psykiska hälsan upplevs. Informanterna var 

framtagna utifrån det så kallade bekvämlighetsurvalet, vilket Trost (2010) menar är en 

praktisk metod och som innebär att ”man tar det man får”. Med utgångspunkt i detta 

formulerades därför inte urvalskriterierna mer specifikt.   

 

Författarna analyserade gemensamt insamlad data och under arbetets gång diskuterades och 

reflekterades det kring vad som framkommit under intervjuerna, så kallat 

konsensusförfarande, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar stärker studiens 

trovärdighet. Genom att denna metod användes kunde tolkningar av insamlad data bekräftas 

av den andra författaren, alternativt om olika tolkningar gjorts, kunde dessa diskuteras för att 

uppnå samstämmighet. Detta arbetssätt fungerade bra och upplevdes underlätta 

analysprocessen.  

 

Analysen av samtliga intervjuer gjordes vid senare tillfällen, det vill säga ej under eller i 

direkt anslutning till intervjuerna, något som också Trost (2010) anser är klokt med tanke på 

att författarna behöver lite distans till själva intervjun för att på ett rimligt sätt vid ett senare 

tillfälle kunna göra en bra analys. Detta då analysen helst bör ske under avslappnade former, 

vilket författarna inte upplevde var möjligt vid tidpunkten för intervjuerna.        

 

Den ”klippa och klistra metod” som användes i analysprocessen fungerade bra och är ett 

exempel på den kreativitet som Trost (2010) beskriver är väldigt betydelsefull vid kvalitativ 

forskning och som bör genomsyra hela analysprocessen.  
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De citat som presenterades i resultatet avsåg spegla de tolkningar som författarna gjort av 

insamlat material. Citaten skrevs om från talspråk till skriftspråk eftersom Trost (2010) menar 

att det finns en etisk aspekt i att informanterna inte ska känna sig kränkta över att få sitt 

talspråk utskrivet ordagrant, då detta kan innehålla till exempel svordomar och dylikt som 

informanterna inte vill ska publiceras. Författarna såg processen med att välja ut rikt 

beskrivande citat som spännande och roligt. Då det fanns mycket material som författarna 

önskade lyfta i form av citat låg svårigheten i att välja de citat som bäst beskrev det som 

resultatet skildrade. Vid arbetets slut fanns dock en samstämmighet om vilka citat som skulle 

presenteras i resultatet.    

 

Resultatdiskussion 
Resultatet tyder på att de allra flesta informanter, om än inte alla, i undersökningsgruppen 

upplever sin psykiska hälsa som god efter genomförd gastric bypass operation. Även Elder 

och Wolfe (2007) beskrev i sin studie att inte alla personer som genomgått en gastric bypass 

upplevde en ökad psykisk hälsa efter operationen men att den ändå förbättrades för de allra 

flesta. Författarna upplever att det kan dras paralleller mellan föreliggande studie och Elder 

och Wolfes (2007) studie då liknande resultat framkommit i båda undersökningarna.  

 

Den svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects) beskriver hur viktnedgång respektive 

viktuppgång i samband med överviktskirurgi påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten. Det 

första året efter genomförd operation sker vanligtvis en kraftig viktnedgång, vilket hos de 

flesta genererar i en ökad livskvalitet. Mellan år ett och år sex efter operationen påvisas dock 

en nedgång i upplevd livskvalitet vilket anses ha med den viktuppgång att göra som vanligtvis 

sker under denna period (Karlsson et al. 2007). Flertalet av föreliggande studies informanter 

befann sig i det tidsspann som kunde innebära en viss nedgång i hälsorelaterad livskvalitet, 

men ingen av informanterna som beskrev sin psykiska hälsa som mindre bra, uttryckte att det 

kunde vara relaterat till en eventuell viktuppgång. Författarna menar att det vore intressant att 

följa upp informanterna om cirka fem-tio år för att återigen undersöka deras upplevda 

psykiska hälsa, då i relation till en eventuell viktuppgång och/eller viktstabilisering.  

 

Vikten av att vara mentalt förberedd beskrevs av informanterna. Genom att de var väl 

förberedda på den stora livsstilsförändring som operationen medförde fanns en beredskap för 

hur livet kunde komma att se ut och därigenom upplevdes det lättare att hantera eventuella 

problem som uppstod. Marchand et al. (2007) konstaterar i sin studie att det är en fördel för 

personer som planerar att genomgå en gastric bypass att få tillgång till ett personligt 

vårdprogram. Ett sådant vårdprogram bör inkludera utbildning i vad operationen innebär samt 

stöd till personen för att denne ska kunna fatta ett beslut om operationen ska genomföras eller 

inte. Detta för att postoperativt skapa goda förutsättningar för dessa personer att långsiktigt 

kunna hantera de livsstilsförändringar som operationen medför.   

 

Resultatet beskriver hur självbilden och självförtroendet har betydelse för den upplevda 

psykiska hälsan. Informanterna uttryckte ett missnöje med hur de såg ut innan operationen, 

vilket till stor del grundade sig i ett dåligt självförtroende, något som även Lykouras (2008) 

menade var vanligt bland obesa personer. Vid tidpunkten för intervjuerna beskrevs vidare en 

lättnad över att de efter viktnedgången fick känna sig ”normala”, de hade fått ett ökat 

självförtroende och de beskrev en positiv känsla av att nu få vara en i mängden. För vissa var 

detta en pågående förändring medan andra kommit längre och nu inte tänkte så mycket på det. 

Några tyckte det var svårt att släppa den gamla skamkänslan över sin kropp men upplevde 

trots det att självförtroendet hade ökat. Likaledes framkommer det i en intervjustudie från 

2011 av Engström och Forsberg att samtliga informanter upplevde ett ökat självförtroende 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Claire+Marchand
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efter genomgången gastric bypass, framför allt under det första året efter operationen. De 

informanter som efter två år fortfarande hade ett gott självförtroende hade även lättare att 

bibehålla sin vikt. 

 

Den ökade orken som operationen medförde hade haft en positiv påverkan på den psykiska 

hälsan. Även Ogden et al. (2005) såg detta samband men de menade att den ökade orken 

kunde ses som en icke-specifik effekt av det kirurgiska ingreppet eftersom en ökad ork 

generellt ansågs kunna uppstå vid all form av viktminskning, oavsett metod. Författarna till 

föreliggande studie upplevde att det var svårt att avgöra i vilken grad enbart den ökade orken 

påverkade den psykiska hälsan för informanterna. Detta då det under intervjuerna framkom en 

mängd andra faktorer som sammantaget hade påverkat dem. Något som för flera av 

informanterna var kopplat till den ökade orken och därmed den ökade psykiska hälsan var den 

förbättrade nattsömnen. Nattsömnen var även något som Dixon et al. (2001) såg avsevärt hade 

förbättrats efter viktnedgång.   

 

Den förkortade livslängden hos kraftigt obesa personer som sågs i studien av Fontaine et al. 

(2003) kan kopplas samman med den rädsla att dö i förtid som informanterna beskrev hade 

funnits som ett orosmoment innan operationen. De var medvetna om att deras obesitas och där 

tillhörande följdsjukdomar kunde orsaka en för tidig död. Efter operationen uppstod en lättnad 

eftersom deras viktnedgång möjligen kunde ha givit dem längre tid att leva, något som 

beskrevs hade ökat deras psykiska hälsa. Författarna anser att det hade varit intressant om 

Fontaine et al. (2003) även hade undersökt hur vetskapen om detta hade påverkat obesa 

personer och i vilken grad den kunskapen eventuellt hade ökat motivationen till viktnedgång.  

 

De informanter som upplevde sin psykiska hälsa som mindre bra innan operationen och heller 

inte upplevde någon förbättring efter beskrev en svårighet i att specificera vad det var som 

gjorde att de inte mådde bra och varför det var så. De tyckte att de borde vara glada eftersom 

de hade förlorat sin övervikt men uttryckte nu funderingar kring att det kanske kunde finnas 

andra faktorer som påverkade den psykiska hälsan. Stress, ensamhet och arbetsrelaterade 

problem nämndes som sådana möjliga faktorer. Peluso och Vanek (2007) noterar i detta 

sammanhang att även om många personer som rapporterat depressionssymtom innan 

operationen beskrev en förbättring och i vissa fall att de blivit helt bra, så blev inte alla fria 

från sin depression. Hos några av dessa personer berodde depressionen på faktorer som inte 

hade med deras övervikt att göra, till exempel sociala eller ekonomiska problem och för dessa 

medförde operationen endast att de blev smalare men fortfarande kände sig deprimerade.  

 

Liksom Puhl och Heuer (2009) och Friedman et al. (2008) beskrev i sina studier, uttryckte 

informanterna att de blev annorlunda behandlade på grund av sin obesitas. Detta var något 

som orsakade ett psykiskt lidande och som bidrog till deras beslut att genomgå operationen. 

För de allra flesta informanter förändrades detta till det bättre efter operationen. Däremot 

kunde den tidigare upplevda känslan av diskriminering göra sig påmind när människor som 

tidigare inte hälsat på informanten plötsligt började ta kontakt. Detta beskrevs som både 

komiskt och tragiskt och tankar väcktes kring varför personerna nu sökte kontakt men inte 

gjorde det förut när informanten var obes.  

 

Ogden et al. (2005) beskrev i sin studie en specifik förändring kopplad till det kirurgiska 

ingreppet, nämligen personernas förändrade förhållande till mat. Det som hade förändrats var 

bland annat portionsstorleken, tankarna kring mat och att de nu upplevde en minskad hunger 

samt en ökad kontroll över födointaget. Flera av dessa förändringar nämndes även i 

föreliggande studies resultat även om det inte togs upp av alla informanter. Kanske var det 
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helt enkelt inget som resterande informanter tyckte hade påverkat deras psykiska hälsa efter 

operationen, eller också kanske ämnet upplevdes som känsligt och att det av den anledningen 

inte togs upp i intervjuerna.   

 

Informanterna upplevde att sjukvårdens fokus vid uppföljningssamtal och träffar låg på det 

fysiska; att informanterna kunde äta, att de gick ner i vikt och att eventuella fysiska 

följdsjukdomar hade förbättrats eller försvunnit. Den psykiska hälsan borde enligt 

informanterna ha haft lika stort utrymme som den fysiska hälsan. van Hout & van Heck 

(2009) menar att den psykiska hälsan bör beaktas redan i ett preoperativt skede såväl som 

postoperativt eftersom ett lyckat operationsresultat är beroende av mer än bara ett lyckat 

kirurgiskt ingrepp.  

 

Det som Eriksson (1993) beskriver kring hälsokorset känns i detta sammanhang både väldigt 

relevant och applicerbart. Detta med tanke på att det i resultatet beskrevs hur personer som 

trots många fysiska komplikationer ändå upplevde sin psykiska hälsa som god och tvärtom. 

Det går därför inte att avgöra huruvida en person upplever hälsa eller inte enbart genom en 

första anblick. Det yttre speglar inte alltid det inre, vilket gjorde forskningsansatsen än mer 

intressant då författarna gavs möjligheten att ta del av informanternas subjektiva upplevelser 

kring deras psykiska hälsa. 

   

Slutsats 

Gastric bypass kan upplevas som ett drastiskt ingrepp för att behandla obesitas och kan 

förutom fysiska effekter även innebära en påverkan på den psykiska hälsan postoperativt. 

Graden av påverkan på den psykiska hälsan är individuell och får följaktligen olika 

konsekvenser för individernas dagliga liv. 

 

Författarna ansåg vid studiens slut att resultatet kan ge hälso- och sjukvårdspersonal ökad 

kunskap och förståelse för vilka psykologiska effekter gastric bypass kan ha för personer som 

genomfört operationen. I och med detta kan eventuellt uppföljningen ytterligare förbättras, 

likaså den allmänna omvårdnaden då dessa personer även förekommer i andra sammanhang 

inom hälso- och sjukvården.   

 

Fortsatta studier  

Resultatet i föreliggande studie tyder på individuella skillnader i hur den psykiska hälsan 

upplevs efter genomgången gastric bypass. Då studiens informanter relativt nyligen hade 

genomgått operationen vore det därför önskvärt med ytterligare kvalitativa studier på området 

som mer långsiktigt undersöker den upplevda psykiska hälsan hos gastric bypass opererade 

personer.  
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      BILAGA I 

  

Informationsblad 

 

2010-02-16 

 

Medverkan i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande.  

 

Syftet med studien är att: 

Beskriva personers upplevda psykiska hälsa efter genomförd gastric bypass operation.  

 

Studiens upplägg 

Författarna till studien har fördjupat sig i ämnet genom att ta del av litteratur samt 

vetenskapliga artiklar. Därefter har en bakgrund till studiens syfte sedan beskrivits.  

6-8 intervjuer kommer att genomföras med personer som genomfört en gastric bypass 

operation. Transkribering av intervjuerna kommer sedan att ske och vidare en analys av 

framtaget intervjumaterial. Till sist kommer en sammanställning av resultatet att ske samt 

slutligen en diskussion, dels kring resultatet och dels kring val av metod (intervjustudie).  

 

Den förväntade nyttan av studien 

I den vetenskapliga litteraturen finns de goda effekter gastric bypass-kirurgi har på bland 

annat vikt och följdsjukdomar beskrivet. Mindre vanligt förekommande är kvalitativa 

undersökningar som på ett mer subjektivt plan beskriver de förändringar som sker när det 

gäller personers upplevda psykiska hälsa och livskvalitet. Då gastric bypass blivit allt 

vanligare hoppas denna studie kunna ge vårdpersonal men även allmänheten en ökad kunskap 

och förståelse för vilka psykologiska effekter behandlingen har för dessa personer. 

 

Vad innebär din medverkan? 

Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett säkert sätt och vara otillgängligt för 

utomstående. Efter bearbetning av inspelat material kommer samtlig information att raderas. 

Författarna till studien har tystnadsplikt och det färdiga arbetet kommer att vara skrivet på ett 

sådant sätt att privata data som kan identifiera dig som deltagare inte kommer att avslöjas. 

 

 

För mer information eller frågor, kontakta oss gärna!  

 

Lisa Hendel  Camilla Weinesjö 

XXXX XX XX XX  XXXX XX XX XX 

 

Alt. e-post: lisa8camilla@gmail.com  

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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BILAGA II 

 

Intervjuguide 
 

1. När genomförde du operationen? 

 

2. Upplevde du din övervikt som ett problem innan du bestämde dig för att genomföra 

operationen?  

- På vilket sätt var det ett problem? 

- Hade du tidigare försökt gå ner i vikt? 

- På vilket/vilka sätt? 

- Vad fick det för effekt? Hur påverkade det dig?  

 

3. Kan du beskriva hur du upplever din psykiska hälsa nu efter operationen? 

 

4. Hur skulle du sammanfatta perioden som varit sedan operationen? 

- Skulle du göra om operationen med facit i hand? 

 

5. Har de förväntningar du hade innan operationen infriats? 

- Om ja; vilka?  

- om nej; vad tror du det beror på? Hur har det påverkat dig? 

 

6. Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 

 


