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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet överviktiga och personer med fetma ökar ständigt och därmed även 
de olika viktminskningsoperationerna. Dessa operationer har visats sig vara effektiva 
för att reducera olika hälsorisker och dödligheten som är förknippat med övervikt. 
Individer som väljer att genomgå denna operation har ofta höga förväntningar på att 
uppnå en efterlängtad kropp, samt ett förbättrat psykiskt välmående.  
 
Syfte: Att beskriva hur personer som genomgått en viktminskningsoperation upplever 
sin kropp.  
 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 8 artiklar inkluderades. 
Dessa analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Kroppsuppfattningen visade sig vara både positiv och negativ efter 
operationen. En avgörande faktor som bidrog till den negativa kroppsuppfattningen 
var den överflödiga huden. Den skapade känslor av att vara oattraktiv och att 
personerna inte passade in i samhället och dess normer. Det uppstod också en konflikt 
mellan bilden de hade av sig själva i sinnet och den de kunde se i spegeln.    
 
Slutsats: De fysiska fördelarna med denna operation är många men den bidrar även till 
många negativa psykiska problem. Det krävs många fysiska och psykiska förändringar 
under transitionen och det är därför viktigt som sjuksköterska att vara en stöttande del 
i denna process.   
 
Nyckelord: Kroppsuppfattning, omvårdnad, transition, viktminskningsoperation.  
 



 
 

Summary 
 
Title: To not recognize yourself in the mirror 
 
Subtitle: A literature review about how individuals that have done a weight loss surgery 
experiences their body.   
 
Background: The number of overweight and obese people are increasing, and thereby 
the amount of bariatric surgeries. They have been proven to be effective in decreasing 
health risks and mortality in obese individuals. People that choose surgery have 
expectations of a desired body, but also an improved psychosocial well-being.  
 
Aim: To describe how individuals that have done a weight loss surgery experience their 
body.   
 
Method: The study was made as a literature review with 8 articles that were analyzed 
with the qualitative content analysis.  
 
Results: The body image could be both positive and negative following surgery. One 
thing that contributed to a negative body image was the excess skin that occurred. The 
individuals felt unattractive and they did not fit in to the social normality. A conflict 
arose between the picture that they had in their minds and the one they saw in the 
mirror.   
 
Conclusion: The physical benefits of this surgery are many, but it contributes to many 
negative psychosocial problems. It takes a lot of physical and psychological changes 
during the transition. It is important as a registered nurse to be supportive during this 
process.         
 
Keywords: Body image, nursing, transition, weight loss surgery.  
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Inledning 

Övervikt och fetma är ett starkt växande tillstånd både i Sverige och i världen, därför 
blir de alternativa metoderna för viktnedgång också en ökande trend (Angrisani et al., 
2015; Buchwald & Oien, 2009). Olika viktminskningsoperationer är alternativ som kan 
användas då tidigare viktminskningsförsök har misslyckats och de har visat sig vara 
effektiva för att minska dödlighet samt olika sjukdomar som ofta drabbar överviktiga 
och personer med fetma (Christou et al., 2004).   

 
Viktminskningsoperationer kan ses som en väldigt stor förändring. Personerna går 
från ett skede i livet till ett annat och denna process går extremt snabbt jämfört med 
en viktnedgång baserad på exempelvis endast diet och träning. Frågeställningen som 
inledde arbetet var ifall viktminskningsoperationen påverkar individens 
kroppsuppfattning, utöver de fysiska förbättringarna.    

Bakgrund 

Hälsa  
Begreppet hälsa kan grovt delas in i två olika inriktningar, den biomedicinska och den 
humanistiska. I den biomedicinska inriktningen ses kroppen som en maskin där kropp 
och själ är skilda ifrån varandra och att ha hälsa innebär endast frånvaro av sjukdom 
(Medin & Alexanderson, 2000). I den humanistiska inriktningen ses människan 
istället som en helhet där hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa beskrivs 
som en människas förmåga att socialt, kulturellt och ekonomisk kunna förverkliga det 
som är viktigt för hen och att uppleva en mening med livet. Detta behöver inte innebära 
en frånvaro av sjukdom eller handikapp, en person kan alltså uppleva hälsa trots 
sjukdom/handikapp men också uppleva ohälsa utan att vara sjuk (Medin & 
Alexanderson, 2000).     

 
Inom sjukvården har det tidigare fokuserats på att bota det sjuka men i olika 
måldokument framgår nu att hälsa betyder något mer. Detta innebär en övergång från 
den biomedicinska till den humanistiska synen (Medin & Alexanderson, 2000). World 
Health Organisation definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom och handikapp. I denna 
definition frångås synen på hälsa som endast biologisk då även betydelsen av det 
psykiska och sociala välbefinnandet lyfts fram (World Health Organisation, 2005).  

Övervikt och fetma  

Statistik visar att förekomsten av fetma i världen har fördubblats sedan 1980 och under 
2014 var 39 % av alla vuxna över 18 år överviktiga, samt 13 % led av fetma (World 
Health Organisation, 2015). Detta problem är också väldigt utbrett i Sverige. 
Folkhälsomyndigheten uppger att under 2015 klassades 36 % av befolkningen mellan 
16 och 84 år som överviktiga och 14 % klassades som feta (Folkhälsomyndigheten, 
2015). Övervikt och fetma har ökat i samhället på grund av främst två orsaker, ökat 
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intag av kaloririk och fettrik mat samt på grund av en moderniserad livsstil som 
orsakar ökad fysisk inaktivitet (World Health Organisation, 2015).    

 
Definitionen för övervikt och fetma särskiljs med hjälp av måttet body mass index 
[BMI]. I klassificeringen övervikt ingår de med ett BMI lika med eller mer än 25 kg/m2, 
till skillnad från fetma som innebär ett BMI lika med eller högre än 30 kg/m2. Fetma 
klassificeras också i underkategorier, beroende på BMI. Fetma klass 1 motsvarar ett 
BMI mellan 30-34,9 kg/m2, fetma klass 2 mellan 35-39,9 kg/m2, och fetma klass 3 över 
40 kg/m2 (World health organisation, 2016).     

Viktminskningsoperation   

På grund av den ökade förekomsten av övervikt och fetma är 
viktminskningsoperationer en ständigt ökande trend. Från 2003 till 2013 mer än 
tredubblades dessa globalt (Angrisani et al., 2015). I Sverige utfördes 2895 operationer 
år 2008 jämfört med 7473 operationer som genomfördes år 2013 (Angrisani et al., 
2015; Buchwald & Oien, 2009).   

 
Forskning visar att viktminskningsoperationer är mer effektiva än icke-kirurgiska sätt 
att gå ner i vikt (Picot et al., 2009). Exempelvis är kirurgi mer effektivt än läkemedel 
för personer som lider av extrem fetma. Det leder till en bibehållen viktnedgång och 
medför en minskad risk för fetmarelaterade sjukdomar (Maggard et al., 2005). 
Dödligheten minskade med hela 89 % inom en femårsperiod efter en genomgången 
operation (Christou et al., 2004). Operationen skapade tydliga förbättringar i 
riskfaktorer och antropometriska variabler. Både insulin- och glukosnivåer sjönk 
väsentligt både efter en 2- och 10-års period. Förbättringar sågs också i triglycerider, 
HDL kolesterol och blodtryck. Viktminskningsoperationer har också inneburit positiva 
följder för personernas livsstil, då de som genomgått operationen hade en större 
viktnedgång, var mer fysiskt aktiva och hade ett lägre energiintag per dag jämfört med 
de som inte genomgått den (Sjöström et al., 2004).          
 
1991 gav National Institute of Health i USA ut riktlinjer gällande indikationer för 
viktminskningsoperation. Personer med ett BMI över 40 kg/m2 anses som potentiella 
kandidater för operation. I vissa fall kan en person med ett BMI mellan 35 och 39,9 
kg/m2 också inkluderas då ens livsstil begränsas av övervikten, eller då 
fetmarelaterade sjukdomar förekommer. Det kan handla om hjärt-kärlsjukdomar, 
diabetes eller exempelvis ledsjukdomar som skapar begränsningar i det dagliga livet 
(National Institute of Health, 1991). Viktminskningsoperationer brukar vanligtvis 
delas upp i tre grupper beroende på hur operationen påverkar kroppen. Dessa tre 
grupper är de restriktiva, restriktiva/malabsorberande och den enbart 
malabsorberande. De mest använda operationsteknikerna internationellt är 
laparaskopisk gastric banding och laparaskopisk gastric bypass (Buchwald & Oien, 
2009).  
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Kroppsuppfattning  

Kroppsuppfattning ses som den psykologiska erfarenheten av förkroppsligande hos en 
person och det är väldigt viktigt för livskvalitén hos individen. Det anses som ett 
mångdimensionellt begrepp som innehåller uppfattning, attityd, känslor och beteende 
kring den egna kroppen (Cash & Smolak, 2011). Den ideala kroppsbilden varierar ofta 
mellan kön och kulturer. Forskning visar att den ideala kroppsuppfattningen varierar 
mellan unga kvinnor och män då den var relaterad till kroppsvikt enbart hos kvinnor 
(Chen & Wang, 2011). I massmedia presenteras idealkvinnan som ung, lång och smal 
med lagom stora bröst. För män är idealet mer delat men de ska vara långa, smala och 
muskulösa (Levine & Chapman, 2011). 
 
Överviktiga och feta personer har ofta en mer negativ kroppsuppfattning jämfört med 
de som har ett BMI inom normalvärdena (Agrawal, Gupta, Mishra & Agrawal, 2015; 
Sarwer, Dilks & Spitzer, 2011). Forskning visar att en negativ syn från samhället 
påverkar överviktiga personer då individer inom fetma klass 2 och 3 kan ha en dålig 
uppfattning om sig själva på grund av att andra ser dem negativt. Den negativa 
uppfattningen av dessa personer från samhället leder också till en lägre självacceptans 
hos de drabbade (Carr & Friedman, 2005). En negativ kroppsuppfattning har visat sig 
vara relaterat med en dålig självkänsla vilket ökar risken för depression och andra 
psykologiska problem (Friedman, Reichmann, Costanzo & Musante, 2002). 

Transition  
Enligt Meleis (2010) kan förändringar hos en persons hälsa och sjukdom leda till en 
process som kallas transition. Under transitionsprocessen är dessa personer väldigt 
känsliga för risker som i sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Exempel på 
transitioner som kan skapa risker för individen är sjukdomsupplevelser, såsom 
sjukdomsdiagnoser, operationer, rehabilitering och återhämtning efter sjukdom 
(Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000). En transition definieras som en 
passage från en livsfas, ett tillstånd eller status till en annan. Det anses som ett 
flerfaldigt begrepp som omfattar en process, ett tidsspann och en egen uppfattning. 
Sammanfattningsvis betraktas transition som både en process och ett resultat av en 
komplex interaktion mellan person och miljö (Chick & Meleis, 2010).  

 
Transitioner brukar vanligtvis delas upp i kategorier beroende på situation. Tre typer 
av transitioner har identifierats som relevanta för omvårdnad och för sjuksköterskan, 
dessa är; utvecklingsrelaterade, situationsrelaterade och hälso- och 
sjukdomsrelaterade (Schumacher & Meleis, 2010). Ofta förekommer mer än en typ av 
transition samtidigt och de påverkar varandra (Meleis et al., 2000).   

Problemformulering  
Den hälsorelaterade livskvalitén hos personer med fetma är ofta negativt påverkad av 
deras vikt. Både de fysiska och psykosociala funktionerna är påverkade av övervikt och 
en högre grad av fetma är relaterat till sämre funktioner. För hälso- och 
sjukvårdspersonal är det väldigt viktigt att se den hälsorelaterade livskvalitén som en 
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av de viktigaste delarna inom hälsoresultaten efter viktminskning (Kolotkin, Meter & 
Williams, 2001). Trots en lyckad viktminskning kan den upplevda hälsan fortfarande 
vara negativ om de psykologiska faktorerna förbises (Černelič-Bizjak & Jenko-
Pražnikar, 2014).  
 
Förutom de medicinska följderna söker sig många till viktminskningsoperationer för 
att de förväntar sig en förbättring av sin kroppsuppfattning och psykosociala 
välmående (Sarwer et al., 2011). Som sjuksköterska är det viktigt att få en fördjupad 
förståelse för hur en individs kroppsuppfattning kan påverkas av en 
viktminskningsoperation. En kraftig viktnedgång är en stor förändring som påverkar 
individen både fysiskt och psykiskt.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer som genomgått en viktminskningsoperation 
upplever sin kropp.  

Material och metod 

Design 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt med en kvalitativ, induktiv ansats. En 
litteraturöversikt skapar ett brett kunskapsläge över ett visst område. Den kvalitativa 
ansatsen fördjupar förståelsen för ett specifikt fenomen som är kopplat till upplevelser, 
erfarenheter, förväntningar eller behov (Segesten, 2012). Den induktiva ansatsen 
innebär att arbetet har gjorts förutsättningslöst, utan att några speciella förhållanden 
har antagits gällande fenomenet (Fridlund, 2012).  

Urval och datainsamling 
För att få en helhetsbild av tidigare forskning kring ämnet inleddes arbetet med en 
övergripande informationssökning. Detta är viktigt för att kunna avgränsa 
ämnesområdet och komma fram till syftet (Östlundh, 2012). Datainsamlingen gjordes 
med hjälp av databaserna CINAHL, MEDLINE och Psychinfo. Dessa databaser är alla 
relevanta för forskning inom omvårdnad (Backman, 2016; Polit & Beck, 2012). För att 
hitta väsentliga artiklar som svarade mot syftet användes speciella sökord i de olika 
databaserna. Från början användes endast de mest väsentliga sökorden för ämnet, 
vilka ansågs vara ”bariatric surgery” och ”body image”. Dessa genererade för få 
sökresultat, därför hittades synonymer och ord med likande innebörd. Detta skapade 
ett större sökresultat. Vissa synonymer hittades genom funktionen "keywords" i 
sökdatabaserna vid den inledande sökningen. Andra ord valdes utifrån tidigare 
engelska språkkunskaper. De sökord som slutligen användes var ”bariatric surgery”, 
”weight loss surgery”, ”obesity surgery”, ”self image”, ”body image”, ”self perception” 
och ”self concept”. För att kombinera sökorden och bestämma vilket samband de skulle 
ha till varandra användes en boolesk sökteknik, vilket inkluderade orden AND, OR och 
NOT (Östlundh, 2012). I databasen MEDLINE lades även NOT ”contouring” till för att 
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utesluta de artiklar som handlade om kosmetisk kirurgi, då dessa var vanligt 
förekommande. För att underlätta sökningen och urvalet användes speciella 
begränsningar som sorterar bort irrelevanta artiklar (Östlundh, 2012). De 
begränsningar som användes var ”peer reviewed”, engelskt språk samt 
datumbegränsning mellan 2006 och 2016. I MEDLINE användes dock endast engelskt 
språk och datumbegränsning då ”peer reviewed” inte finns som en tillgänglig funktion.  
 
Inklusionskriterierna för studierna var att de skulle studera personer som genomgått 
en viktminskningsoperation, samt ha en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 
bedöms vara lämplig då ett specifikt fenomen eller upplevelse har studerats (Henricson 
& Billhult, 2012). Då upplevelser av kroppsuppfattning efter en 
viktminskningsoperation kan studeras världen över, har studier från hela världen 
inkluderats. Litteraturöversikter valdes att exkluderas.  
 
Vid varje sökning lästes först och främst titlarna. Sedan lästes abstracts i de artiklar 
som hade en titel som svarade mot syftet. Artiklarna som passade in i denna 
litteraturöversikt kvalitetsgranskades enligt Hälsohögskolans kvalitetsprotokoll, se 
bilaga 1. De studier som ansågs hålla god kvalité inkluderades till sist i arbetet. För 
vidare beskrivning av sökningarna i de olika databaserna, se tabell 1, 2 och 3 nedan.   
Utifrån de artiklar som hittades gjordes även sekundärsökningar ur referenslistorna. 
De artiklarna som stämde överens med syftet och kriterierna hittades sedan med hjälp 
av Google scholar. Sekundärsökningar är en mycket effektiv metod och gör att 
litteratursökningen tar kortare tid och bättre resultat uppnås (Östlundh, 2012). Till sist 
inkluderades åtta artiklar, se bilaga 2.  
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Tabell 1: Sökning i Psychinfo 

 
Tabell 2: Sökning i CINAHL 

 
Tabell 3: Sökning i Medline 

 

*fyra dubletter från PsychInfo 
**fyra dubletter från PsychInfo + CINAHL  

Datum: Sökord: Träffar: Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitets-
granskade: 

Inkluderade i 
resultat: 

2016-03-
01 

Bariatric surgery AND 
body image 

 

27     

2016-03-
01 

(Bariatric surgery OR 
weight loss surgery OR 
obesity surgery) AND 
(Self image OR body 

image OR self perception 
OR self concept) 

 

52 52 15 5 5 

Datum: Sökord: Träffar: Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitets-
granskade: 

Inkluderade i 
resultat: 

2016-03-
01 

Bariatric surgery AND 
body image 

 

30     

2016-03-
01 

(Bariatric surgery OR 
weight loss surgery OR 
obesity surgery) AND 
(Self image OR body 

image OR self perception 
OR self concept) 

 

45* 45 10 1 1 

Datum: Sökord: Träffar: Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitets-
granskade: 

Inkluderade i 
resultat: 

2016-03-
02 

(Bariatric surgery OR 
weight loss surgery OR 
obesity surgery) AND 
(Self image OR body 

image OR self 
perception OR self 

concept) 
 

180     

2016-03-
02 

(Bariatric surgery OR 
weight loss surgery OR 
obesity surgery) AND 
(Self image OR body 

image OR self 
perception OR self 

concept) NOT 
(Contouring) 

 

148** 148 35 1 1 
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Dataanalys 
Dataanalysen har gjorts enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys med 
kvalitativ ansats. Innehållsanalysen med kvalitativ ansats används ofta inom 
omvårdnadsforskningen. Först och främst identifierades olika meningsenheter, vilket 
kan vara ord eller korta meningar som är relaterade till syftet. Därefter kondenserades 
dessa meningsenheter genom att förkortas men utan att förlora dess innebörd. De 
kondenserade meningsenheterna sattes sedan under en speciell stämpel, som kallas 
koder. Till sist skapades huvudkategorier som därefter delades upp i underkategorier. 
För att underlätta arbetet med att skapa olika kategorier delades koderna upp utifrån 
likheter och skillnader. Det användes post it-lappar som skapade en tydlig överblick av 
de olika kategorierna. De kategorier som arbetades fram blev: 

• En förvirrad identitet 
o Upplevelse av en inre konflikt 
o Att fortfarande bete sig som överviktig 

• Vem vill jag vara efter operationen? 
o Att vara stolt över sig själv 
o Känsla av att inte nå upp till förväntningar 

• Känsla av att få vara normal 
o Att accepteras av samhället 
o Att passa in i skönhetsideal 
o Upplevelse av försvarslöshet 

Etiska överväganden 
Vid litteraturöversikter är det viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk 
kommitté och kritiskt granska de inkluderade artiklarna (Forsberg & Wengström, 
2013). När artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Hälsohögskolans kvalitetsprotokoll  
var frågan kring etiskt tillstånd en av de som var tvungna att uppfyllas, se bilaga 2. Att 
endast inkludera artiklar som har fått ett tillstånd av en etisk kommitté ökar det 
vetenskapliga värdet i arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). Det är också viktigt att 
ha ett objektivt förhållningssätt vid presentationen av resultat och att redovisa både 
likheter och skillnader i artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013).    
 

Vetenskaplig oredlighet innebär att avsiktligt påverka materialet vilket förändrar 
resultatet och kan lura läsaren. Det är viktigt att ange källor på all information då detta 
annars kan framstå som egenskriven text vilket är plagiat (Sandman & Kjellström, 
2013). För att undvika detta har allt material som hittats presenterats, även det som 
inte stämmer överens med egna teorier eller hypoteser. Det avsattes också mycket tid 
för att så korrekt som möjligt tolka andras resultat och teorier samt skriva ut korrekta 
källor.    
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Resultat 

En förvirrad identitet 
Upplevelse av en inre konflikt   
Livet förändrades mycket efter operationen (Young & Burrows, 2013). Det var svårt att 
veta vilken identitet som skulle tas och att veta vem du var fysiskt, emotionellt och 
personligt. Det uppstod en konflikt mellan att fortfarande se sig som en stor person, 
likt innan operationen eller att se sig som en smal person (Alegría & Larsen, 2015; 
Young & Burrows, 2013). Personen i spegeln var inte längre överviktig vilket skapade 
en förvirring då spegelbilden inte stämde överens med självbilden som fanns i huvudet 
(Ogden, Clementi & Aylwin, 2006). En önskan om att inte behöva sätta en stämpel på 
sig själv uppstod (Young & Burrows, 2013).   
  
Efter att ha varit överviktig hela livet var det efter operationen svårt att acceptera att 
du inte längre var det (Lyons, Meisner, Sockalingam & Cassin, 2014). Individen kunde 
se att kroppen hade förändrats och att vikten hade minskat, men upplevde ändå sig 
själv som en överviktig person (Young & Burrows, 2013). Trots den stora 
viktnedgången gick det inte att se sig själv som smal och det beskrevs som att allt hade 
satt sig psykiskt.  Det var fortfarande en pågående transition mellan den stora kroppen 
och en mer förändrad kropp (Natvik, Gjengedal & Råheim, 2013). Kvinnliga deltagare 
uppgav självbilder av kvinnor med högt BMI, trots att de hade BMI som varierade från 
det normala till de lägre nivåerna av övervikt (Alegría & Larsen, 2015).     
 

Att fortfarande bete sig som överviktig  
Följderna efter operationen innebar många gånger en obalans mellan de fysiska, 
kognitiva samt beteendemässiga förändringarna som skedde (Lyons et al., 2014; 
Natvik et al., 2013). Till följd av att fortfarande se sig själv som överviktig betedde sig 
individen fortfarande på det viset (Lyons et al., 2014). Rörelser och beteenden var 
förvirrande. Det kunde handla om att röra sig konstig vid aktiviteter eller att alltid vrida 
på sig i dörröppningar då du fortfarande uppfattade dig själv lika stor som innan 
(Natvik et al., 2013).   
  
  
Identitetsproblemen var även tydliga när det gällde storlekar på kläder (Alegría & 
Larsen, 2015; Lyons et al., 2014). Trots att klädstorlekarna minskat såg individen 
fortfarande sig själv som överviktig (Lyons et al., 2014). Det var svårt att fokusera på 
hur kroppen verkligen såg ut när du fortfarande ansåg dig passa i de gamla, stora 
kläderna. I vissa fall gick det så långt att de gamla kläderna som inte längre passade 
den nya kroppsstorleken fortfarande användes. Personer i omgivningen påminde om 
att stora kläderna inte längre behövdes, men individen ansåg att alla lager och de stora 
storlekarna krävdes (Alegría & Larsen, 2015).  
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Vem vill jag vara efter operationen? 
Att vara stolt över sig själv 
Många gånger upplevdes viktnedgången öka självförtroendet och skapa en mer positiv 
självbild samt att operationerna förbättrade kroppsuppfattningen (Jensen et al., 2013; 
Magdaleno, Adami Chaim, Carlos Pareja & Ribiero Turato, 2011; Ogden et al., 2006). 
Detta ledde till en känsla av befrielse från självkritik och isolering (Jensen et al., 2013).  
Även livskvalitén förbättrades då självförtroendet ökade (Ogden et al., 2006). Den 
överflödiga huden efter viktnedgången liknades vid krigsskador, en positiv påminnelse 
om hur långt du kommit (Lyons et al., 2014).   
  
Betydelsen av att få vara nöjd med sig själv och se sig själv som attraktiv lyftes upp 
(Alegría & Larsen, 2015; Magdaleno et al., 2011; Ogden et al., 2006). Operationerna 
ledde till en förändring. Från att tidigare ha skämts för utseendet och inte gillat det 
som visades i spegelbilden till att kunna vara stolt och anse att du själv såg bra ut 
(Alegría & Larsen, 2015; Ogden et al., 2006). Viktminskningen ledde också till en 
känsla av att vara bekvämare i sociala situationer och säkrare på sitt utseende beroende 
på hur omgivningen bemötte dig (Lyons et al., 2014). Även en märkbar förbättring av 
den upplevda attraktiviteten kändes av (Magdaleno et al., 2011).  
 

Känsla av att inte nå upp till förväntningar  
Efter att ha genomgått en viktminskningsoperation fanns förväntningar om att bli en 
helt annan person när vikten minskade. Förhoppningen var att livet skulle bli mycket 
lättare, men sanningen var att världen och du själv var precis som innan (Natvik et al., 
2013). Tron om att känna sig smal och snygg, samt att vara självsäker efter operationen 
gick inte i uppfyllelse, istället framkallades känslan av att vara obekväm med sin kropp. 
Fastän känslan av att vara obekväm med sin stora kropp hade funnits betydde inte det 
att den nya, smala kroppen skulle upplevas som bekväm (Young & Burrows, 2013).  
Den överflödiga huden frambringade en känsla av att inte ha nått upp den till vision 
som fanns innan operationen (Alegría & Larsen, 2015; Jensen et al., 2013). Individen 
hade fortfarande en låg självkänsla efter operationen när det kom till 
kroppsuppfattning och besvärades av hur andra såg på en. Efter lång tid med övervikt 
skulle nog självmedvetenheten alltid finnas kvar (Alegría & Larsen, 2015).  
 

Det var både den förändrade kroppsformen och den överflödiga huden som ofta 
försämrade kroppsuppfattningen (Alegría & Larsen, 2015). Framför allt ogillades den 
överflödiga huden. Ibland sågs det som något positivt men i många fall upplevdes det 
som en negativ påminnelse om det som hade varit innan operationen, något dåligt du 
inte längre ville associeras med (Lyons et al., 2014). Den lösa huden upplevdes lura 
människor runt omkring. Tidigare passade skinnet och alla kunde se att du var fet men 
viktminskningen påverkade kroppen på oönskade sätt. Detta skapade osäkerhet och 
en känsla av att vara på väg att bli någon du inte själv tyckte om (Young & Burrows, 
2013). Utseende och kroppsuppfattning ansågs fult och problematiskt på grund av 
huden vilket ledde till kroppshat, minskat självförtroende och skapade en osäkerhet 
(Alegría & Larsen, 2015; Gilmartin, 2013; Natvik et al., 2013). Skam och känslor av 
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äckel bildades för den egna kroppen och det fanns en önskan om att bli muskulös och 
få känna sig ung och attraktiv igen. Det kunde gå så långt att det dagliga livet blev svårt 
då kroppshatet och känslan av att vara ful ledde till depression (Gilmartin, 2013). 
Viktminskningen kunde öka självsäkerheten men gjorde också individen mer kritisk. 
Osäkerheten berodde bara på andra skäl (Young & Burrows, 2013). Skammen hade 
förflyttats från övervikten till den hängande huden och ärren (Magdaleno et al., 2011).  

Känsla av att få vara normal 
Att accepteras av samhället  
Både positiva och negativa kommentarer efter operationen påverkade starkt den 
upplevda kroppsuppfattningen (Lyons et al., 2014) och att plötsligt bli sedd av andra 
människor var väldigt ovanligt för dessa människor (Natvik et al., 2013). Att anses som 
normal av andra kunde vara en väldigt positiv aspekt i viktnedgången eftersom det 
skapade social acceptans och att stigmatiseringen som upplevdes vid övervikt 
minskade. Det beskrevs exempelvis genom att inte vara den sista någon satte sig 
bredvid på tunnelbanan eller att inte ha någon som tittade i kundvagnen i mataffären 
och dömer dig för vad du handlar (Lyons et al., 2014). Att känna sig marginaliserade i 
samhället var dock vanligt efter operationen. Upplevelsen av att känna sig som ett 
objekt för observation och bedömning av andra människor förekom ofta (Gilmartin, 
2013; Young & Burrows, 2013). Något som kunde skapa en stor mottaglighet för 
diskriminering var den löst hängande huden och den bidrog till känslan av att inte vara 
normal (Lyons et al., 2014).   
 

Efter operationen undveks vissa saker, som att gå och simma, gå till gymmet eller till 
och med vistas i sociala sammanhang. Det kunde beskrivas som att existera men att 
inte riktigt leva på riktigt (Gilmartin, 2013). Exempelvis kunde skam upplevas på 
gymmet då den lösa huden skapade ett klappande ljud, vilket gjorde att personer runt 
omkring reagerade (Gilmartin, 2013). Kommentarer efter operationen om att de hade 
förlorat för mycket vikt bidrog till en negativ kroppsuppfattning (Lyons et al., 2014). 
Upplevelsen av hur andra ser dig resulterar i den uppfattning du får själv (Lyons et al., 
2014). Att bli behandlad bättre efter operation än innan var vanligt. Detta skapade 
irritation då de trodde att de endast blev behandlade på det sättet på grund av att de 
inte längre var överviktiga (Lyons et al., 2014). Människor i omgivningen ansågs se 
personerna som en del av de något överviktiga i samhället. Detta stämde inte överens 
med den egna känslan och trots att positiva kommentarer hjälpte till, så fanns en 
önskan om att uppleva det som andra personer såg (Young & Burrows, 2013).  
 

Att känna sig bedömd var också ett vanligt fenomen när dessa personer exempelvis 
gick till klädaffärer där det såldes ”vanliga” storlekar. Det innebar ofta oro och stress, 
samt en känsla av att bli bedömda inne i dessa affärer. Vissa personer kände också att 
de var tvungna att förklara för butiksbiträdet varför de handlade där (Lyons et al., 
2014).   
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Att passa in i skönhetsideal 
Det normala innebar inte endast att ha en accepterad vikt, utan även den kroppsform 
som önskades. Exempelvis handlade det mycket om hur det lösa skinnet som skapades 
efter viktnedgången var ett hinder för att uppnå det ”normala” (Gilmartin, 2013; Lyons 
et al., 2014).  Den överflödiga huden skapade också en osäkerhet kring vad hälsa och 
skönhet innefattar. Känslan var att hamna i ett gränsland mellan dessa begrepp, vilket 
gjorde att tankarna att vara normal återigen väcktes (Natvik et al., 2013). 
 

Att jämföra sig med vad som är normalt i samhället var vanligt efter operationen. 
Normalitetsprocessen var en av de viktigaste delarna i viktnedgången och att hela tiden 
jämföra sig med vad som ansågs normalt hade stor inverkan på kroppsuppfattningen. 
Det handlade om att både känna sig som normal och att upplevas som normal av andra 
(Lyons et al., 2014). Att konstant ha i åtanke vad som var normalt kunde ta uttryck på 
många olika vis, exempelvis med vilka klädval personerna gjorde (Lyons et al., 2014). 
För män var ett tydligt mål att bli normal relaterat till det manliga kroppsidealet, vilket 
innebar att ha en maskulin kropp. Det var svårt att uppnå och istället uppstod känslan 
av att vara för smal. Detta gjorde att männen kände sig pojkaktiga, vilket inte var 
önskvärt (Gilmartin, 2013; Lyons et al., 2014). Kvinnor jämförde sig ofta med det 
västerländska skönhetsideal som skildras i samhället, vilket innebar en smal, ung och 
solbränd kropp med långt hår. Detta framkallade starka känslor av självhat, skam och 
oro relaterat till att känna sig vacker och ung hos kvinnorna (Gilmartin, 2013).  
 
Operationen kunde också innebära att de jämförde sig med det som anses ”normalt” i 
samhället och faktiskt såg något positivt. Jensen et al. (2013) visade att upplevelsen av 
att känna sig normal kunde uppstå. De kände sig varken överviktiga eller smala, utan 
normala vilket var den enda önskan. Att få möjligheten till att operera bort lös hud var 
väldigt viktigt. Att tänka sig att låta andra personer se kroppen med den lösa, 
överflödiga huden var otänkbar (Natvik et al., 2013). Den överflödiga huden skapade 
också en känsla av utanförskap och att det ständigt var en påminnelse kring hur 
kroppen hade sett ut innan. Det beskrevs som att inte kunna fly från sin tidigare, 
överviktiga kropp (Natvik et al., 2013).    
 

Upplevelse av försvarslöshet 
Natvik et al. (2013) beskrev att identifieringen med en stor kropp fortsatte efter 
operationen men att den skyddande kroppen som tidigare hade funnits där, inte längre 
skyddade från andras syn. Övervikten lyftes fram som ett skydd eller en barriär mellan 
den överviktiga personen och omvärlden. I samband med en kraftig viktnedgång var 
det som om den skyddande muren eller skölden smälte bort och försvann (Magdaleno 
et al., 2011; Natvik et al., 2013; Young & Burrows, 2013). Det beskrevs bland annat som 
att komma ut ur en kokong (Magdaleno et al., 2011). Upplevelsen av att känna 
känslighet, rädsla och sårbarhet samt försvarslöshet uppstod efter 
viktminskningsoperationen (Natvik et al., 2013).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vid genomförandet av litteraturöversikter är det viktigt att basera arbetet främst på 
primärkällor (Polit & Beck, 2012). Detta har eftersträvats vid sökningen av artiklar. En 
förutsättning för att en litteraturöversikt ska hålla god kvalité är att den ska kunna 
återskapas av en annan person på samma vis som den ursprungligen gjordes (Polit & 
Beck, 2012). Det var därför viktigt att så utförligt som möjligt beskriva arbetets metod.  
 
Hela arbetets process har präglats av ett kritiskt förhållningssätt, framför allt vid urval 
av artiklar och analys av dessa. Detta är viktigt då ett selektivt urval lätt uppstår, vilket 
kan påverka resultatet (Friberg, 2012). Det ska även strävas efter ett kritiskt 
förhållningssätt då en litteraturöversikt lätt kan leda till ett resultat med allt för 
begränsad väsentlig forskning. Ytterligare en del inom en litteraturöversikt är att 
undvika bias, vilket innebär att undvika metodfel som kan påverka resultatet men även 
undvika att vara partisk (Polit & Beck, 2012). Det har därför varit viktigt att ha en 
objektiv syn på arbetet för att undvika att eventuella metodfel uppstår. Trots att en 
studie av god kvalité genomförs är det svårt att totalt utesluta de personliga åsikterna 
kring ämnet som studeras (Polit & Beck, 2012). Det kan därför vara en fördel att en 
litteraturöversikt görs av en grupp. Då detta arbete endast har genomförts av två 
personer är det därmed svårt att utesluta eventuella personliga åsikter.      
  
För att få fram maximalt antal relevanta artiklar vid varje sökning kan trunkeringar 
användas (Östlundh, 2012). Detta gör att olika böjningsformer av ord även kommer 
som ett resultat. Under arbetet har trunkering inte valts att användas då de sökord som 
användes inte hade någon böjningsform. Något som däremot kan ha påverkat 
sökresultaten är valet av olika synonymer. Då databaserna inte automatiskt inkluderar 
olika synonymer av sökorden måste dessa ord identifieras (Östlundh, 2012). Vissa ord 
hittades genom funktionen "keywords" vid den inledande sökningen. Andra ord valdes 
utifrån tidigare engelska språkkunskaper. Därmed fanns det viss osäkerhet om alla 
liknande ord eller synonymer har hittats, eller att innebörden av dessa var korrekta. 
Osäkerheten har minimerats då orden som valdes vid sökningen kunde hittas i andra 
artiklar och därmed ansågs vara relevanta synonymer. Kjellström (2012) beskriver att 
begränsade kunskaper inom metod och engelska kan leda till feltolkningar av 
artiklarna som ingår och att grupper beskrivs nedlåtande. Eventuella metodfel kan ha 
uppstått då tidigare erfarenheter av att göra en litteraturöversikt saknas. Att använda 
relevant metodologisk litteratur har eftersträvats för att undvika eventuella metodfel. 
Till vissa engelska ord var det svårt att hitta en svensk översättning. Ett exempel på 
detta är ordet obese som översattes till fet vilket kan anses nedlåtande. För att undvika 
detta har istället personer med fetma använts där det varit möjligt.     
 
Syftet ”att beskriva hur personer som genomgått en viktminskningsoperation upplever 
sin kropp” avser att studera den subjektiva upplevelsen hos individer. Anledningen till 
att en kvalitativ design valdes är relevant då det kvalitativa perspektivet avser att 
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undersöka hur människan subjektivt upplever sin verklighet (Backman, 2016). Vid 
användandet av den kvalitativa innehållsanalysen av Graneheim och Lundman (2004) 
används kondenserande meningsenheter som sätts under specifika koder, vilket 
tillåter att resultatet tolkas på nya och olika vis. Det har därför varit svårt att utesluta 
den personliga åsikten som kan prägla analysen av resultatet. Information som svarar 
mot syftet får inte exkluderas på grund av att dessa inte passar inom någon kategori 
(Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet får inte heller passa inom fler kategorier. 
På grund av den mänskliga faktorn är det inte alltid möjligt att skapa kategorier eller 
underkategorier som innefattar alla fynd. Detta har varit ett problem under analysen 
av resultatet, då många delar av resultatet passade under flera kategorier. För att 
minimera risken av detta problem har kategorierna diskuterats och formulerats om 
under arbetets gång.  
 
Inom den kvalitativa ansatsen bedöms arbetets kvalité utifrån dess pålitlighet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Till detta hör tillförlitlighet som refererar till hur väl 
analysen har genomförts. En viktig del är valet av deltagare i studien. Deltagarna bör 
ha olika erfarenheter av upplevelsen då detta ökar sannolikheten för att få en bredare 
syn på ämnet som studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Detta var ett problem i 
denna litteraturöversikt då majoriteten av deltagarna i artiklarna var kvinnor. 
Resultatet kan därför spegla den kvinnliga kroppsuppfattningen mer och därmed 
minska variationen i resultatet. Formulering av kategorier samt inkludering och 
exkludering av information kan påverka studiens tillförlitlighet (Graneheim & 
Lundman, 2004). För att eftersträva tillförlitlighet har olika meningsenheter valts att 
exkluderas under arbetets gång, då dessa inte svarade mot syftet.   
 
Att välja den mest passande metoden för datainsamling och den rätta mängden 
information är också viktigt för att åstadkomma tillförlitlighet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Det kan finnas brister i resultatet då endast åtta artiklar 
inkluderades. Det bedömdes vara viktigare att använda ny forskning än att inkludera 
fler artiklar. Studien av Gilmartin (2013) skilde sig något från övriga inkluderade 
artiklar. Den studerade individer som antingen hade förlorat vikt genom operation 
eller genom andra metoder. Trots det inkluderades artikeln då informationen ansågs 
svara mot syftet då stora delar av artikeln handlade om just upplevelsen efter 
operation.      
 
För att studien ska hålla god kvalitet ska resultatet vara överförbart (Graneheim & 
Lundman, 2004). Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra grupper 
och situationer. Trots att ingen av artiklarna var gjord i Sverige anses resultatet kunna 
överföras till den svenska vården. Detta då både övervikt och 
viktminskningsoperationer är en ökande trend även här (Angrisani et al., 2015; 
Buchwald & Oien, 2009). Som nämnts tidigare var majoriteten i artiklarna kvinnor 
vilket dock kan försämra överförbarheten.    



14 
 

Resultatdiskussion 
Personer som har genomgått en viktminskningsoperation har upplevt sin kropp på 
många olika sätt. Både samhället och individen själv har visat sig kunna påverka 
kroppsuppfattningen. Huvudfynden i denna litteraturöversikt visar att individens 
kroppsuppfattning påverkas i stor utsträckning av den lösa huden som blir ett resultat 
av en kraftig viktnedgång, samt att personerna fortfarande identifierar sig med en 
överviktig kropp.  
 
Många personer upplevde att det överflödiga skinnet gjorde dem obekväma och det 
påverkade deras kroppsuppfattning, trots att de var nöjda med viktminskningen 
(Natvik et al., 2013). Huden skapade känslor av att vara oattraktiv och att inte passa in 
på skönhetsidealen (Gilmartin, 2013). Detta stöds av tidigare forskning som beskriver 
att ungefär 91 % av kvinnorna och 67 % av männen ansåg att den överflödiga huden 
var ett problem och att det ledde till en känsla av att vara oattraktiv (Staalesen, Fagevik 
Olsén & Elander, 2013). Att känna sig oattraktiv var ett mycket större problem än de 
fysiska konsekvenser som uppstod på grund av den hängande huden. Möjligheten att 
få operera bort överflödig hud var en viktig del i individernas återhämtning (Natvik et 
al., 2013). Enligt Van der Beek, Riele, Specken, Boerma & Van Ramshorst (2010) 
beskrevs möjligheten till plastikkirurgi som en väldigt viktig del för att uppnå den 
kropp de strävade efter. Att bli av med den lösa huden förbättrade självförtroendet, 
personer upplevde färre depressiva symptom samt gjorde dem mer nöjda med sitt 
utseende (Van der Beek et al., 2010). Då den hängande huden blev ett psykiskt problem 
för många individer kan detta ha blivit ett hinder för att kunna gå igenom 
transitionsprocessen. Att ständigt vara utanför skönhetsideal gör att individerna inte 
upplever sig själva som normala.  Detta kan förklara varför många hade stark 
motivation till att genomgå plastikkirurgi. Förväntningen att kunna uppnå det normala 
efter operationen var mångas enda önskan, då detta inte uppnåddes på grund av den 
löst hängande huden kan det ha blivit en stor besvikelse. Natvik et al. (2013) förtydligar 
detta då de beskriver att personerna som gick igenom viktminskningsoperationer 
fortfarande var i en transition från den överviktiga kroppen till en mer förändrad 
kropp. De beskrev också att många personer som gick igenom en resa av viktminskning 
upplevde att det gjorde dem försvarslösa.      
 
Överviktiga personer är ofta negativt påverkade av samhällets syn (Carr & Friedman, 
2005). Den negativa synen från samhället bidrar till att dessa personer upplever sig 
själva negativt och skapar en lägre självacceptans. Resultatet visar att efter en 
viktminskningsoperation förändras påverkan från samhället och många personer 
upplever sig bedömda av samhället på grund av andra orsaker, exempelvis på grund av 
den löst hängande huden (Lyons et al., 2014). Den överflödiga huden skapade en 
mottaglighet för diskriminering och utsatthet för stereotyper, vilket hindrade 
individerna från att känna sig normala (Lyons et al., 2014). När någon typ av 
stigmatisering är kopplat till transitionsprocessen påverkar detta människans uttryck 
av känslor, vilket kan göra individer som genomgår en viktminskningsoperation 
sårbara (Meleis et al., 2000). Då överviktiga individer redan innan viktminskning är 
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ett mål för observation i samhället, kan stigmatiseringen efter operationen bli en 
väldigt påfrestande del i deras liv. Den överflödiga huden är något som dessa individer 
inte räknar med att uppleva efter operationen och det motsvarar inte deras 
förväntningar. Att konfrontera skillnader är en viktig del av transitioner, då det 
handlar om känslor av utanförskap, skillnad i förväntningar, att känna sig annorlunda 
eller att omvärlden ser individen som annorlunda (Meleis et al., 2000). Som 
sjuksköterska kan det därför vara viktigt att informera personerna om följderna efter 
operationen. Det är även viktigt att identifiera eventuella förväntningar och diskutera 
om dessa är rimliga. 
 
Skammen och osäkerheten flyttades över till det extra skinnet (Magdaleno et al., 2011; 
Young & Burrows, 2013). Detta stöds av Groven, Råheim & Engelsrud (2010) som 
beskriver att under de första månaderna efter operationen upplevde personerna att 
allting blev bättre. De kände sig mer attraktiva, vågade vara mer sociala och fick 
positiva kommentarer från omgivningen. Men i takt med att viktminskningen ökade 
började det ske oönskade följder. Den hängande huden gjorde att kroppen upplevdes 
förvrängd och ful. Den nya och mer accepterade kroppen som hade varit ett motiv till 
operationen hade inte uppnåtts och de började dra sig undan (Groven et al., 2010). För 
att undvika utanförskapet kan det vara viktigt att ha ett socialt stöd. Det kan 
exempelvis handla om att som sjuksköterska erbjuda ett socialt stöd i form av olika 
stödgrupper.   
 
Detta ligger dock inte i linje med Faccios, Nardin & Cipolletta (2016) och Økland Lier, 
Aastrom & Rørtveit (2015) som båda visar att individerna efter genomgången 
viktminskningoperation upplevde en känsla av att få vara normala. Individerna 
passade också in i normerna och kunde undvika att bli stigmatiserade (Faccios et al., 
2016). Även Bocchieri, Meana & Fisher (2002) visar att många personer upplevde sig 
diskriminerade i samhället innan operationen men att de efteråt inte längre kände sig 
som ett mål för diskriminering. Utifrån det här är det viktigt att sjuksköterskan 
identifierar de olika behoven av stöd individerna har för att ta sig igenom transitionen 
och forma vården utifrån detta. Alla individer som genomgår operationen är olika och 
upplever sin kropp på olika sätt. Därför behöver omvårdnaden och bemötandet 
anpassas efter den enskilda individen.  
 
Efter viktminskningsoperationer har många personer svårt att känna igen sin egen 
spegelbild (Ogden et al., 2006). Bilden de såg i spegeln stämde ofta inte överens med 
den bilden de hade i huvudet. Identitetsproblemen kunde uttrycka sig på många olika 
sätt exempelvis genom att inte veta vilka kläder de skulle bära (Alegría & Larsen, 2015) 
eller att de fortsatte bete sig som överviktiga (Lyons et al., 2014). Detta problem 
beskrivs också av Bocchieri et al. (2002) som förklarar att operationen leder till att 
många frågar sig vem de är nu. Viktminskningen hade ofta en stor påverkan på 
personernas definition av dem själva. Många personer upplevde en förbättrad självbild 
efter operationen, trots detta var deras självbild i obalans på grund av viktnedgången. 
Även Faccio et al. (2016) anser att förändringen som sker fysiskt inte sker lika snabbt 
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psykologiskt. Många personer var tvungna att påminna sig själva om deras nya ”jag” 
efter operationen. Även individernas känsla av att vara förvirrade över sitt nya jag kan 
förklaras av transitionsteorin då processen karakteriseras av en period av instabilitet, 
förvirring och oro (Meleis et al., 2000). Den obalans som uppstår inom dessa personer 
är en följd av den påskyndade processen av en viktnedgång. Då alla transitioner 
innehåller någon form av instabilitet kan det vara oundvikligt att känna denna känsla. 
Det är därför viktigt för alla professioner inom sjukvården att hjälpa personerna genom 
denna fas samt förbereda dem.          
 
Många personer som genomgår en viktminskningsoperation har förväntningarna att 
deras liv ska bli mycket lättare än innan (Natvik et al., 2013). Till följd av att livet 
förändras ställs individen inför stora utmaningar (Young & Burrows, 2013). Det kan 
vara svårt att identifiera sig både fysiskt och psykiskt. Vikten av både de fysiska och 
psykiska aspekterna är något som tidigare har diskuterats i WHO:s definition av hälsa 
där hälsa är något mer än bara frånvaro av sjukdom (World Health Organisation, 
2005). För att uppnå hälsa krävs ett tillstånd av fullständigt av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Kroppsuppfattningen har stor påverkan på människans 
livskvalité (Cash & Smolak, 2011). Då kroppsuppfattningen hos individer som 
genomgår en viktminskningsoperation till stor del påverkar det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet är detta en central del. För de individer som genomgår en 
viktminskningsoperation innebär detta inte att de har uppnått ett tillstånd av hälsa, 
fastän de genomgått en radikal viktminskning. Det som kan vara ett problem med 
dessa operationer är att de kan ses som en snabb lösning på ett varaktigt problem. De 
fysiska hälsoriskerna som är kopplade till övervikt försvinner men de psykiska 
problemen kvarstår. Detta poängteras också av Canetti, Bachar och Bonne (2016) som 
beskriver att trots en lyckad viktnedgång är den generella mentala hälsan försämrad i 
jämförelse med innan individerna genomförde en viktminskningsoperation. De 
föreslår också att detta är ett starkt argument för vikten av att göra psykologiska 
uppföljningar efter operationen och inte förbise de psykiska aspekterna som kan 
påverka hälsan.   

Slutsats 

Viktminskningsoperationer har visat sig vara en stor förändring för individerna som 
genomgår den. Den överflödiga huden påverkade individerna i stor utsträckning och 
skapade förvirring kring deras identitet. Samhällets åsikter och stereotyper visade sig 
också ha en stor påverkan på dessa individer. Kroppsuppfattningen var både positiv 
och negativ, varav de negativa upplevelserna utgjorde den största delen. Synen som 
finns i samhället angående denna viktnedgång är att det kan vara en förenklad lösning 
på stora problem. Resultaten visar dock det motsatta då operationerna skapar tydliga 
fysiska förbättringar medan de psykiska problemen istället kvarstår, eller blir 
förvärrade. Operationen kräver stora förändringar både fysiskt och psykiskt för 
individerna och det är viktigt att de är medvetna och förberedda på detta.  
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Människan är komplex och det är viktigt att även komma ihåg den psykiska delen av 
hälsan. Detta är viktigt då kroppsuppfattningen är en del av den psykiska hälsan och 
påverkar livskvalitén. Transitionsprocessen motverkas av den hängande huden samt 
samhällets påverkan. Detta gör att personerna hindras från att uppnå normalitet, vilket 
i många fall var den största önskan. Vid omvårdnaden av personer som genomgått en 
viktminskningsoperation är det utifrån detta en grundläggande del att tänka på de 
psykiska aspekterna av hälsan. Att inleda med en medvetenhet kring de psykiska 
problem som kan uppstå är en förutsättning för att god omvårdnad ska kunna 
genomföras.     
 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan ses som den primära vårdgivaren av personer och dess anhöriga som 
genomgår transitioner inom sjukvården (Meleis et al., 2000). De förbereder dessa 
personer inför en kommande transition och de ska kunna förse den vårdsökande 
personen med kunskap som är relaterat till deras hälso- och sjukdomsupplevelse. Stöd 
från sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal har visat sig minska känslan av 
maktlöshet och förvirring under transitionen (Schumacher & Meleis, 2010). Detta 
visar betydelsen av att fortsätta stötta personerna även efter den akuta postoperativa 
tiden. I det kommande yrket som sjuksköterska är det utifrån detta viktigt att förbereda 
individerna inför processen som sker efter operationen, samt ha kunskap om hur 
kroppsuppfattningen påverkas. Dessa förutsättningar för god omvårdnad kommer 
förmodligen bli allt mer betydelsefullt på grund av den ökade trenden av 
viktminskningsoperationer.  
 

Vidare forskning 
Många av de inkluderade artiklarna studerade främst kvinnor, vilket har nämnts 
tidigare. Utifrån detta kan det vara relevant att genomföra vidare forskning där antalet 
kvinnor och män är mer jämlikt. Det kan även vara intressant att jämföra de olika 
upplevelserna som finns kring kroppsuppfattning relaterat till kön. Baserat på de 
sökningar som gjordes uppmärksammades även bristen av ett långsiktigt bemötande 
och vård av dessa personer. Majoriteten av artiklarna som lästes studerade den mest 
akuta postoperativa fasen. Därmed vore det intressant med vidare forskning angående 
hur dessa personer upplever sin kropp långt efter operationen och hur sjuksköterskans 
roll blir betydelsefull. Det kan även vara viktigt att genomföra studier som fördjupar 
sig i de psykosociala förhållanden som krävs för att lyckas med denna operation.       
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intervju/diskussionsfrågo
r 
 
n=15 
(12/3)   

Tre huvudteman - 
omvärldens påverkan på 
kroppsuppfattningen, 
kognitiva, emotionella 
och beteende-mässiga 
förändringar som sker i 
förhållande till 
kroppsuppfattning och 
coping-strategier för att 
lindra de negativa 
förändringarna till 
kroppsuppfattning     
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The Psychology 
of Bariatric 
Patient: What 
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Brazilian 
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Att beskriva den subjektiva 
bilden av konsekvenser 
efter en 
viktminskningoperation 
med fokus på det 
psycosociala  

Klinisk kvalitativ design 
 
Semistrukturerade 
intervjuer, frågor med 
öppna slut 
 
n=7 
(7/0) 

Fyra huvudfynd - En 
chans att bli socialt 
accepterad, känslan av 
försvarslöshet, obalans i 
relationer och den 
överflödiga huden som 
ett misslyckande  
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Natvik, E.,   
Gjengedal, E., 
& Råheim, M. 
(2013) 
Norge 

Totally 
Changed Yet 
Still the Same: 
Patients´Lived 
Experiences 5 
Years Beyond 
Bariatric 
Surgery 

Att undersöka vilka värden 
patienter kopplar samman 
med 
viktminskningsoperationer 
och viktminskning minst 
fem år efter operationen 
med fokus på upplevelse av 
kroppen, förändringar i 
vanor, sociala 
interaktioner och hur 
patienter levde och 
skapade en mening 
långsiktigt med dessa 

Kvalitativ deskriptiv, 
fenomenologisk design  
 
Djupintervjuer 
 
n=8 
(4/4) 

Den grundläggande 
meningen - fullständigt 
förändrad men ändå 
fortfarande densamma 
som bestod av två 
huvuddelar: 
Den förändrade kroppen 
och kroppsliga funktioner 
– mellan frigörelse och 
kontroll samt en kropp 
bland andra kroppar  - att 
återupptäcka sig själv 
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The impact of 
obesity surgery 
and the 
paradox of 
control: A 
qualitative 
study 

Att undersöka patienters 
upplevelse av att genomgå 
viktminskningsoperationer 
med fokus på livskvalitet 
och ätbeteende  

Kvalitativ design 
 
Djupintervjuer  
 
n=15 
(14/1) 

Fyra teman - personliga 
vikthistorier, 
beslutsprocessen, 
operationens påverkan på 
ätbeteende och deras 
relation till mat & 
viktminskningens 
påverkan på hälsostatus, 
självförtroende och 
relationer med andra  
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Young, Y., &  
Burrows, L. 
(2013) 
Nya Zeeland  

Finding the 
“self” after 
weight loss 
surgery: Two 
women’s 
experiences 

Att beskriva den subjektiva 
upplevelsen av 
viktminskningsoperationer  

Kvalitativ design 
 
Analys av video bloggar 
 
n=2 
(2/0) 

Huvudfyndet 
förkroppsligad 
subjektivitet bestående av 
den subjektiva 
upplevelsen av att lida av 
fetma samt resan mellan 
det gamla och nya ’jaget’  
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