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Vikten av det sociala stödet vid viktminskningskirurgi 
 

Susanne Hellgren 
 

Antalet vuxna som lever med fetma har enligt WHO fördubblats sedan 
1980. Kirurgiskt ingrepp såsom gastric bypass är den metod som leder 
till hållbar viktminskning. Syftet med studien var att undersöka hur 
patienter som genomgått viktminskningskirurgi kan uppleva stödet före, 
under och efter operation. Studien har en narrativ fenomenologisk ansats, 
berättelserna har analyserats genom meningskoncentrering, strukturering 
och tolkning. Studien innefattar berättelser från fem informanter som 
valdes genom handplockat urval. Resultatet visar att de flesta informanter 
upplever ett fint stöd från omgivningen under processen. Missnöjet riktar 
sig mot sjukvården och det först efter operationen. Informanterna 
upplever sig som ensamma och saknar sjukvårdens förståelse. Den 
bristfälliga uppföljningen genererar i svårigheter för patienterna att med 
tiden följa de kostrekommendationer som angavs. En samtalskontakt som 
stöd för hållbar viktminskning och för undvikande av bristsjukdomar är 
att rekommendera.  
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Inledning 
 
Enligt World Health Organisation (WHO) levde ca 500 miljoner vuxna med fetma år 2008. 
Det är en fördubbling sedan 1980 och har därmed utvecklats till ett av världens största 
hälsoproblem. Så många som 65 % av världens befolkning lever i länder där övervikt dödar 
fler än vad undervikt gör (WHO). Sett till Sveriges befolkning så har förekomsten av fetma 
fördubblats mellan åren 1980 och 2005, från 5 % till 10 % (Socialstyrelsen, 2009).  

Män i medelåldern har normalt en fettmassa i kroppen som motsvarar 10-15 kg. Hos 
kvinnor i samma ålder är fettmassan cirka 50 % högre på grund av att kvinnans kropp består 
av ett större antal fettceller än mannens. Vid en ökning av fettmassa över det normala finns en 
förhöjd risk att utveckla följdsjukdomar. Bland annat ökar risken för diabetes typ 2, vissa 
cancersjukdomar samt hjärt-kärlsjukdom. Utöver det tillkommer de psykosociala problem 
som patientgruppen ofta lider av. Detta till följd av stigmatiseringen av personer med fetma. 
Diskriminering i t.ex. sjukvård och vid rekrytering påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt 
vilket ofta genererar i depression hos personer med fetma. Beräkningar gör gällande att 
personer med fetma i genomsnitt har en förkortad livslängd med 6-7 år i jämförelse med 
normalviktiga, detta på grund av den ökade risken för att dö i tidigare nämnda följdsjukdomar 
(SBU, 2002).  

En studie utförd i Ohio, USA av Hui Zheng och Yang Yang (2012) vill dock belysa att det 
ofta är fler parametrar än fetma som påverkar dödligheten. De menar att det finns variationer 
mellan ras, kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst. Studien omfattade 6915 personer. Data 
från the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) samkördes 
med data gällande dödlighet under perioden 1988-2006. Resultatet visar att det finns 
skillnader vad gäller dödlighet vid fetma beroende av ras, kön, ålder, utbildningsnivå och 
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inkomst. Författarna menar att det inte generellt går att säga att fetma som enda faktor 
påverkar dödligheten (Hui Zheng & Yang Yang 2012). 

Personer med fetma är överrepresenterade när det gäller depression och ångest 
(Socialstyrelsen, 2009). Intressant vad gäller depression och fetma är en Taiwanesisk studie 
utförd av Hung-Hao Chang och Steven T. Yen (2011). De har genom en surveyundersökning 
fått fram ett resultat som visar att underviktiga män tenderar att vara mer deprimerade än män 
från andra viktklasser. Vad gäller kvinnor med stor övervikt eller fetma så är det mindre 
sannolikt att de lider av depression än att kvinnor som är normalviktiga gör det. Detta står 
enligt författarna i kontrast till de resultat som västerländska studier visar. Författarna menar 
vidare att kulturella skillnader kan ligga till grund för resultatet då fetma i vissa delar av Asien 
är ett bevis på att personen är förmögen och därför har möjlighet att äta mer (Hung-Hao 
Chang & Steven T. Yen 2011).  

Det finns också studier som undersökt hur individen själv ser på sin övervikt och hur den 
är relaterad till risker. En studie utförd i Australien av Cameron et al. (2005) visar att den 
person som lider av fetma inte anser sig kunna påverka den förhöjda risken för cancer, 
däremot ansåg de normalviktiga att det finns möjlighet att reducera risken för cancer. Studien 
innefattade 1433 vuxna personer och metoden för datainsamling var att genom en 
surveyundersökning via telefon ställa frågor angående riskfaktorer för cancer och deras 
eventuella möjlighet att undvika en förhöjd risk för sjukdomen. De personer som led av fetma 
var mindre medvetna om att de själva kunde göra något för att påverka risken för cancer i 
förhållande till normalviktiga, de såg inte heller sin övervikt som en riskfaktor (Cameron et al. 
2005). Detta visar alltså på samband mellan fetma och lågt självförtroende (self efficacy) samt 
en extern syn på locus of control vilket innebär att individen ser yttre omständigheter som 
orsak till den uppkomna situationen och anser sig därför inte kunna påverka. 
 
 
Vad är fetma? 
 
Fetma är en sjukdom som uppstår när intaget av kalorier är större än vad som förbränns. 1177 
vårdguiden (2011) menar vidare att risken för att drabbas av fetma påverkas av miljö, livsstil 
och ärftlighet. Den genetiska egenskapen att lättare lagra fett än andra kan beroende av miljö 
och livsstil orsaka fetma. Genetiken är ca 50 % av dilemmat. Att människan förändrat sin 
livsstil till att innefatta mycket stillasittande och stora portioner av kost med mycket kalorier 
men lite fibrer är andra faktorer av detta dilemma enligt 1177 vårdguiden (2011). Fetma är en 
komplex sjukdom som är vanligare hos kvinnor än hos män, vanligt är att viktökningen då 
startar i samband med graviditet. Ärftliga faktorer har kunnat påvisas genom studier på 
enäggstvillingar som efter adoption vuxit upp i olika familjer. Trots olika uppväxtmiljö och 
skillnader i matvanor så antar tvillingarna likartad fettmassa och vikt som sina biologiska 
föräldrar och syskon (SBU, 2002).  

En studie gjord i Finland av Rissanen, Hakala, Lissner, Mattlar, Koskenvuo och Rönnemaa 
(2002) menar att det finns en genetisk påverkan för utvecklande av fetma men vill också 
påvisa skillnader i kostintag redan under barndomen som en bidragande orsak till fetma i 
vuxen ålder. En tvillingstudie med 23 medverkande tvillingpar genomfördes där deltagarna 
under tre dagar intervjuades om kostvanor genom åren. Resultatet visade att den av 
tvillingarna som led av fetma redan i tidig ålder haft ett högre energiintag än sin tvilling redan 
under barndomen. När tvillingparen var mellan 20-30 år kunde påvisas att den tvilling som 
utvecklat fetma ökat sitt intag av kalorier markant i förhållande till den smala tvillingen. 
Beteendet har alltså eskalerat då tvillingarna flyttat hemifrån, dock kunde viktskillnader 
påvisas redan innan 20 års ålder Rissanen et al. (2002). 
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För att beräkna mängden kroppsfett används metoden kroppsmasseindex eller ”body mass 
index”, BMI. Formeln för beräkning är kroppsvikt (i kilogram) dividerat med kroppslängd (i 
meter) i kvadrat. Metoden används för att möjliggöra gränsvärden mellan undervikt, 
normalvikt, övervikt och fetma. Gränsvärdena enligt socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) 
ser ut enligt följande: undervikt (BMI <18,5), normalvikt (BMI<25), övervikt (BMI<30), 
fetma (BMI>30). Kritik riktas dock mot metoden då den inte skiljer mellan muskelmassa och 
fettmassa (SBU, 2002). 

En finsk tvillingstudie utförd av Pietiläinen et al. (2007) menar att skillnader i fysisk 
aktivitet under barndomen påverkar risken för fetma i vuxen ålder. Tio tvillingpar deltog i 
denna longitudinella studie som vid upprepade mätningar från 12-18 års ålder och en intervju 
vid 25 års ålder kunde påvisa skillnader i vikt mellan tvillingar där den ena varit fysiskt aktiv 
men inte den andra. Deltagarna fick vid upprepade tillfällen via en enkät skatta hur ofta de 
tränade och hur de upplevde sin fysiska form. Resultatet visade att fetma vid 18 års ålder 
kunde påvisas hos 1,1 % av tvillingparen, vid 25 års ålder led 4 % av fetma och 8 % hade 
bukfetma. Avsaknaden av fysisk aktivitet resulterade alltså i fetma och bukfetma hos vissa av 
tvillingarna. 
 
 
Kirurgisk behandling 
 
Då fetma enligt WHO numera anses vara ett av världens största hälsoproblem så är 
behandling enligt Victorzon (2008) av största intresse. Victorzon (2008) skriver att etablerade 
behandlingsformer finns för möjlighet till viktminskning såsom läkemedelsbehandling, ökad 
fysisk aktivitet och minskat kaloriintag. Dessa metoder leder dock i bästa fall till en 
minskning av övervikten med 5 % och sällan till bestående resultat. Alternativet är då ett 
kirurgiskt ingrepp. Begreppet viktminskningskirurgi innefattar flera olika metoder såsom 
Sleeve gastrectomy, metoden används som ett första steg i en tvåstegsoperation hos 
högriskpatienter med sjuklig fetma. Duodenal switch innebär en omkoppling av tarmsystemet 
och är en tilläggsoperation till tidigare nämnda sleeve gastrectomy. Biliopancreactic 
diversion, gastric bypass och gastric banding är de övriga metoder som Victorzon (2008) talar 
om. Valet av operationsmetod påverkas av flera faktorer såsom patientens allmänna 
hälsotillstånd, grad av övervikt och följdsjukdomarnas antal och svårighetsgrad. Kirurgiskt 
ingrepp leder ofta till en bestående viktminskning vilket får en positiv effekt på de 
följdsjukdomar som patientgruppen ofta lider av. På sikt leder behandlingen enligt Victorsson 
(2008) också till minskad dödlighet. Trots de risker som finns vid den här typen av ingrepp 
anser Victorzon (2008) att fördelarna överväger för omsorgsfullt utvalda patienter. Gastric 
bypass är enligt Victorzon (2008) den mest använda metoden i USA vid 
viktminskningskirurgi och introducerades redan 1967. Ingreppet innebär att magsäcken helt 
kopplas bort för att ersättas av en konstruerad påse (en liten del av magsäcken) som rymmer 
15-30 ml. Ingreppet tvingar patienten till goda matvanor då ett för stort intag av socker och 
fett leder till dumpingsyndrom (svettning, hjärtklappning och diarré). Kaloriintaget minskar 
automatiskt efter ingreppet då patienten snabbt upplever mättnadskänsla. Victorsson 
(2008).talar vidare om ökningen som skett av kirurgiskt ingrepp under en tioårsperiod. Enligt 
SOReg – Scandinavian Obesity Surgery Register är viktminskningskirurgi den delen av 
gastrointestinalkirurgin (ingrepp i mag-tarmkanalen) som ökar snabbast. Under 2012 
genomfördes i Sverige cirka 7900 operationer vilket kan jämföras med cirka 800 operationer 
2002. 

Studier visar att patienter som genomgått gastric bypass upplever en högre kvalitet på livet 
sett ur ett hälsoperspektiv. Med stöd av Malone, Alger-Mayer och Polimeni (2011) studie 
utförd i USA där 308 patienter följdes under fyra år för upprepad mätning kan påvisas att 
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gruppen varit relativt viktstabil med några få undantag. Mätinstrumentet som användes var 
SF-36 vilket används för att mäta individers hälsostatus. Mätningen gjordes med ett års 
mellanrum under fyra år och exempel på parametrar är fysisk funktion, social funktion, 
mental hälsa och fysisk smärta. Studien visar små förändringar vad gäller den psykiska hälsan 
efter operation och Malone et al (2011) konstaterar att flera deltagare vid sista mätningen 
fortfarande använder antidepressiv medicin. Resultatet visar som förväntat, den 
hälsorelaterade livskvaliteten vad gäller fysiska funktioner ökade för varje mätning under de 
fyra åren. 
 
 
Betydelsen av socialt stöd 
 
Socialt stöd är ett komplext begrepp som beskrivs på en mängd olika sätt där ingen definition 
ses som definitiv. Följande definition av begreppet har hämtats ur Kowalski-Westen (2011). 
Socialt stöd beskrivs som en närvaro av personer som individen känner omtanke från och som 
kan förväntas hjälpa individen om den befinner sig i ett tillstånd som är svårt att hantera. Det 
sociala stödet är en resurs för människan att lättare kunna hantera situationer där individen 
befinner sig i en utsatt situation. Socialt stöd är enligt Kowalski-Westen (2011) viktigt för 
såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Det finns ett starkt samband mellan antalet sociala 
relationer och dödlighet hos människan, ju fler sociala relationer desto bättre hälsa (Kowalski-
Westen, 2011). Det finns två hypoteser som bekräftats empiriskt då det gäller effekten av 
socialt stöd. Den ena är bufferthypotesen som menar att socialt stöd kan ses som en 
skyddsfaktor eller buffert för individen då den befinner sig i utsatta situationer. 
Bufferteffekten används först då individen utsätts för så stark stress att den är nödvändig för 
att hantera situationen.  Den alternativa hypotesen menar att socialt stöd gör individen mindre 
mottaglig för stressorer. Den positiva hälsoeffekten kommer av att det sociala stödet som 
individen upplever motverkar stress även då individen inte befinner sig i en stressande 
situation. Hypotesen menar vidare att individer som upplever socialt stöd är mer benägna att 
tro på sin egen förmåga att kunna hantera stressorer då de utsätts för dem (Kowalski-Westen, 
2011).  

Författarna Sholz, Ochsner, Hornung och Knoll (2013) har i en engelsk studie undersökt 
vad socialt stöd har för effekt hos individer som äter lågkaloridiet i viktminskningssyfte. 
Stödet som mättes var instrumentellt från sjukvården och känslomässigt stöd från familj och 
vänner. Resultatet påvisar en effekt hos individen att lättare kunna följa lågkaloridieten med 
hjälp av instrumentellt stöd från sjukvården. Författarna menar att resultatet bör ligga till 
grund för att instrumentellt socialt stöd läggs till i hälsomodellen Health Action Process 
Approach (HAPA). Brister i studien är dock att den inte undersökt långtidseffekter av den 
erhållna viktminskningen som lågkaloridieten medfört.  

 
 

Syfte 
 

Att genomgå en stor operation orsakar ofta stress hos patienten som befinner sig i en utsatt 
situation. Att uppleva stöd från familj och omgivning har bevisats ge en lugnande effekt hos 
patienten. En tysk studie genomförd av Krohne och Slangen (2004) visar på de positiva 
effekterna av socialt stöd från sjukvård, vänner och familj hos patienter som ska genomgå en 
operation. Studien innefattade 84 deltagare, 42 män och 42 kvinnor som skulle genomgå olika 
typer av operationer. Patienter med akuta eller tumörsjukdomar exkluderades. 
Mätinstrumentet som användes var Emotionel and Informational support Scales-Operations 
(EISOP). Med detta mättes det allmänna sociala stödet från sjukvården, vänner och familj. 
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Vid fyra tillfällen under dygnet före operationen mättes patienternas oro inför ingreppet, en 
femte mätning gjordes dygnet efter operationen. För detta användes Cognitive, Affective, 
Somatic Anxietyscale (CASA). Resultatet visade inte helt överraskande att patienterna 
upplevde mindre oro efter att ha fått informellt stöd från sjukvården och känslomässigt stöd 
från vän eller familj. Studien visade också på skillnader mellan könen där kvinnan tenderar att 
uppleva en större oro än mannen.  
      Hos patienter som genomgår viktminskningskirurgi är dock inte processen över med 
operationen. Ingreppet kräver en ny livsstil där kosten står i fokus. Att uppleva informellt och 
emotionellt stöd före operationen leder alltså till mindre oro före ingreppet. Efter att ha 
genomgått viktminskningskirurgi behövs stödet för att lättare kunna hantera den nya 
livssituationen och följa de rekommendationer som angivits från sjukvården.  Ett alternativt 
stöd till sjukvård, familj, vänner och arbetsgivare är stödet från andra personer som också 
genomgått viktminskningskirurgi. Sett till resultatet som presenteras av Cranwell och 
Seymor-Smith (2012) efter analys av en internetbaserad stödgrupp för personer som 
genomgått viktminskningskirurgi kan konstateras att den formen av stöd ger ett positivt utfall. 
I sin studie utförd i England menar författarna att stödet från andra personer i samma situation 
är till stor hjälp för att hantera den nya och drastiskt förändrade livssituationen. Författarna 
har valt att analysera den text som medlemmarna i gruppen skriver på sidan för att på så sätt 
få en uppfattning av deras subjektiva verklighet. Sammanlagt 284 inlägg har analyserats. 
Inläggen är av varierande slag innefattande kost, viktminskning och frustrationen över 
perioder av viktstabilitet. Författarna konstaterar att gruppens stöd är till stor hjälp för 
deltagarna då de genomgår samma process men befinner sig i olika faser (Cranwell & 
Seymor-Smith, 20012)  

En pilotstudie som författaren tidigare genomfört ökade intresset för upplevelsen av 
socialt stöd i samband med viktminskningskirurgi. Socialt stöd från vänner och familj har i 
studien som nämns ovan visat ge en lugnande effekt hos patienterna före operationen. Syftet 
med den här studien var att undersöka hur personer som genomgått viktminskningskirurgi kan 
uppleva det sociala stödet från sjukvården, arbetsgivare, familj och vänner under processen, 
det vill säga före, under och efter operationen.  

 

Metod 

 
 
Pilotstudie 
 
En pilotstudie med kvalitativ design genomfördes för att se hur personer som genomgått 
viktminskningskirurgi (alla deltagarna har opererats med metoden gastric bypass) upplevde 
stödet från sjukvården och hur de upplevde att deras kostvanor förändrats efter operationen. 
Studien innefattade fyra personer, tre kvinnor och en man i åldrarna 25-40 år. Informanterna 
fick svara på tio frågor formulerade utifrån syftet. Exempel på frågor som ställdes var: ”Hur 
upplever du stödet från sjukvården i samband med din operation”? och ”Har du fått några 
rekommendationer från dietist i samband med din operation”. Intervjuerna bandades med 
diktafon och transkriberades sedan ordagrant. Pilotstudien hade en fenomenologisk ansats då 
syftet var att belysa informanternas subjektiva upplevelse av dessa fenomen. Fokus låg på 
innebörden i att leva som opererad och på så sätt belysa deltagarnas livsvärld. Intervjuerna 
analyserades sedan genom meningskoncentrering. Informanternas berättelser formuleras om 
till korta uttryck, det centrala som sagts genererar i några få komponenter som sammanfattar 
essensen i intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009). Resultatet visade att alla informanter 
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upplevde att stödet från sjukvården var otillräckligt och att motivationen att sköta sin 
kosthållning därför blev sämre över tid. Vad gäller resultatet beträffande kosthållning så 
problematiseras det av social önskvärdhet, svaren blir inte sanningsenliga.  
 
 
Deltagare 
 
Urvalet för studien är handplockat. Deltagarna söktes via forum i sociala medier som riktar 
sig till personer som genomgått viktminskningskirurgi. Vänners bekanta tillfrågades också. 
Sammanlagt tillfrågades sex personer, en av dem avslutade sin medverkan under processen. 
Jag kontaktade via telefon de informanter i vänkretsen som visat intresse att delta. De 
informanter som sökts via sociala medier kontaktade mig via mejl och meddelade 
telefonnummer varpå jag kontaktade dem. Informanterna består av fyra kvinnor och en man i 
åldrarna 35-49 år (M=43) bosatta i Mellansverige. De fem har alla genomgått 
viktminskningskirurgi med metoden gastric bypass. För att kunna delta skulle informanten 
levt som opererad under minst ett år. Detta för att kunna besvara frågorna angående stödet 
efter operationen. En av informanterna levde vid tidpunkten för ingreppet och tiden därefter 
som ensamstående. De övriga informanterna levde i en relation och har barn. Ingen ersättning 
utgick.  
 
 
Material och procedur 
 
Intervjuerna har under genomförandet bandats med diktafon. Därefter har de transkriberats 
med en formell karaktär utan upprepningar, ”mm” och liknande. För att informanten på ett så 
direkt sätt som möjligt avsåg att beskriva sin upplevelse av stödet under hela processen, det 
vill säga före under och efter operationen så är intervjuguiden av halvstrukturerad karaktär 
med samma frågor till alla informanter men med öppna svar. Frågorna är konstruerade efter 
syftet och har varit utformade så att de ska besvara informantens olika typer av stöd från såväl 
sjukvård som familj, vänner och arbetsgivare före under och efter operationen. Exempel på 
frågor är: Hur upplever du stödet från landstinget före din operation? Gjorde din familj något 
före operationen som du upplevde som positivt eller negativt? Upplevde du dina vänner som 
närvarande under din sjukhusvistelse, gjorde de något för dig? Är det något du önskar hade 
varit annorlunda under hela den här processen? Informanterna är ett så kallat handplockat 
urval. Bekanta till mig har frågat vänner som genomgått viktminskningskirurgi om de kan 
tänkas delta. De informanter som var positivt inställda till studien kontaktades av mig via 
telefon då jag berättade mer utförligt vad syftet med studien var och vad det innebar att delta. 
För att intervjuerna skulle kunna genomföras på ett avslappnat sätt så har de skett i 
informanternas hemmamiljö eller i konferensrum på deras arbetsplats. Vid mötet innan 
intervjun informerade jag åter igen om syftet med studien. De fick veta att de har rätt att 
avbryta sin medverkan om de önskar, hur materialet behandlas, dvs. strikt konfidentiellt 
meddelades också (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick veta att om de önskade så får 
de ta del av den färdiga studien vilket de alla var positiva till. Information om att samtalet 
skulle bandas lämnades vilket inte upplevdes som ett problem för någon av informanterna. 
Intervjuerna har skett enskilt under 30-60 minuter. Studien avser att beskriva informanternas 
upplevelser av socialt stöd. 
 
 
Databearbetning 
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Studien har en narrativ fenomenologisk ansats där kunskapen söks med utgångspunkt i 
individens subjektiva upplevelse. Studien har en induktiv ansats. Berättelserna analyserades 
parallellt med att intervjuerna genomfördes för att kunna beskriva informanternas upplevelse 
av socialt stöd. Intervjuerna lyssnades och lästes igenom ett flertal gånger innan de 
transkriberades med en formell karaktär. Detta innebär att upprepningar, ”mm” och liknande 
utelämnats. Transkriberingen har inte heller innefattat frågorna från intervjuguiden. 
Slutprodukten blev då 25 A4-sidor som sedan analyserats genom meningskoncentrering, 
strukturering och tolkning. Meningskoncentrering innebär att berättelserna kortas ner. Det 
centrala som sagts formuleras om i ett fåtal meningar. Vid strukturering analyseras 
berättelserna i flera steg för att slutligen nå kärnan av det som informanterna berättat. 
Tolkningen innebär att analysera mer än det direkt sagda, en djupare tolkning av texten 
(Kvale & Brinkman, 2009). 
 
 

Resultat 
 
 

Stödet före operationen 
 
Stödet före operationen innefattar det stöd informanterna upplevde när de bestämt sig för att 
genomgå viktminskningskirurgi och fram till operationsdatumet. 
 

Sjukvården. Majoriteten av informanterna har positiva upplevelser av det informativa 
stödet före operationen. Sjukvården sammankallar till ett informationsmöte en tid före 
operationen. Under informationsmötet som skett i grupp har informanterna träffat dietist som 
gett kostrekommendationer, sjukgymnast gett rörelseschema och läkare som informerat om 
vad operationen innebär medicinskt. Informanterna menar att informationen genererar i en 
trygghet inför kommande operation. En av informanterna utrycker att ”Det var väldigt mycket 
samtal, det var information. Dels var det gruppinformation i Uppsala men det var även 
gruppinformation i Västerås där läkare, dietist och sjukgymnast informerade. Sen fick man 
träffa doktorn enskilt”. Några av informanterna saknar att bli sedda som enskilda individer 
och menar att sjukvården har fokus på det medicinska och inte tar någon hänsyn till den 
psykiska hälsan och beteendemönster. En informant berättar ”De var ju professionella och så, 
absolut. Jag saknade egen tid till mig som person, få prata om det psykiska. De tittade ju mer 
rent praktiskt på min kroppshydda, hur jag såg ut. En annan informant formulerar sig såhär 
”Om jag har ett coca-colaberoende så borde man få hjälp att bli av med det beteendet. Det är 
ju svårt att hålla sig till rekommendationer om att äta lite när man inte känner stöd. Man kan 
ju äta mer och mer med tiden trots operationen”.  

 
Arbetsgivare. Vanligt förekommande bland informanterna har varit att underrätta 

arbetsgivaren i samband med operationen. De tankar och funderingar som informanterna haft 
inför beslutet att genomgå viktminskningskirurgi har av vissa ansetts vara för privat att dela 
med arbetsgivaren. De informanter som valt att informera om operationen i ett tidigare stadie 
av processen har övervägande haft fin stöttning i sitt beslut att genomgå 
viktminskningskirurgi. En av informanterna berättar ” Jag var ganska rädd inför min operation 
så jag var väldigt arg. Det grundade sig i min oro och då ordnade min arbetsgivare 
samtalshjälp. Först hos en beteendevetare och sen träffade jag också en sjukgymnast som var 
helt fantastisk. Det ordnade min arbetsgivare”. 
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Familj. Informanternas beslut att genomgå viktminskningskirurgi har i de flesta fall varit 
en lång process. Vanligt förekommande är att beslutet redan fattats när det presenteras för 
familjen. Majoriteten av informanterna upplever då de berättat om beslutet ett motstånd från 
familjen. Motståndet har grundat sig i oro inför eventuella komplikationer och risken att dö på 
operationsbordet. Flera informanter berättar att deras familjer hört negativa berättelser om 
ingreppet vilket genererar i rädsla när en närstående beslutat sig för att genomgå ett ingrepp 
där det finns dåliga erfarenheter. Informanterna saknar då förståelse och upplever det som 
påfrestande att inte få stöd. Informanterna upplever att information om vad ingreppet innebär 
genererar i en större förståelse hos familjen som då ger sitt stöd i beslutet. En informant 
berättar att ”pappa och hans fru vände ju när jag la fram alla fakta. Jag sa läs på, läs om det 
här så får ni också se vad det innebär. Då kunde jag uppleva ett positivt stöd”. En av 
informanterna känner påtryckningar från familjen att genomföra operationen men saknar 
känslan av stöd när beslutet är fattat. 
 

Vänner. Vännernas stöd visar sig vara av varierande slag. De flesta uttrycker tveksamhet 
och oro inför informanternas beslut att genomgå viktminskningskirurgi, det finns dock ett 
fåtal som genast visar sitt stöd i beslutet. Vanligt är att vänner förminskar informanternas 
kunskap om ingreppet och dess konsekvenser vilket informanterna upplever som respektlöst 
och det genererar i ilska hos informanterna. ”Jag blev lite förbannad, nu hade jag ju tagit det 
här beslutet, och det är ju ett jättestort beslut. Och så ska de som inte vet hur jag mår lägga sig 
i”. 
 
 

Stödet under sjukhusvistelse/sjukskrivning 
 
Stödet under sjukhusvistelse/sjukskrivning innefattar det stöd informanterna upplevde de 
dygn de befann sig på sjukhuset och under den period de var sjukskrivna. 
 

Sjukvården. Vårdtiden mellan landstingen varierar. En orsak är att ingreppet i vissa fall 
utförts i ett annat län än informanten är bosatt i. Om så är fallet är vårdtiden två till tre dygn. I 
de fall informanterna opererats i det län de är bosatta är vårdtiden kortare, vanligtvis ett dygn. 
Den kirurgiska metoden påverkar också vårdtiden. En av informanterna känner sig frustrerad 
och orolig över att behöva åka hem trots ihållande smärta och dåligt allmäntillstånd. 
Informanten känner sig ensam och utsatt. Ett flertal informanter upplever dock empati och fint 
bemötande från all inblandad personal. Flera av informanterna upplever att den vårdande 
personalen saknar kunskap om ingreppet och dess konsekvenser. Personalen upplevs i vissa 
fall som nonchalant inför den smärta som informanterna upplever. Flera informanter uttrycker 
en önskan om information varför det smärtar. De informanter som träffat sin läkare och fått en 
förklaring till smärtan känner sig lugna trots fortsatt smärta. En informant känner sig kränkt 
och ledsen efter nedlåtande kommentar från en läkare. ”Då tittar hon på mig och säger att jag 
inte kommer att få operera bort någon överflödig hud för jag har inte betalat tillräckligt med 
skatt. Jag blev helt paff, var det för att jag var långtidssjukskriven eller vad menade hon”? 
 

Arbetsgivare. Stödet från arbetsgivare är av varierande slag och av varierande betydelse 
hos informanterna. Vissa av informanterna arbetar på stora arbetsplatser där kontakten mellan 
arbetstagare och högre chefer är liten vilket ligger till grund för olika förväntningar på stöd. 
De informanter som har en närmare relation med arbetsgivaren har haft högre förväntningar 
på att få stöd. Några informanter har fått telefonsamtal från kollegor vilket upplevs positivt. 
Någon känner besvikelse över tystnaden och menar att ”ett telefonsamtal är så enkelt och 
betyder så mycket” en annan upplever ett blombud som positivt. Merparten har inte 



9 

 

reflekterat över det och heller inte haft några förväntningar. En informant uttrycker ”Nej det 
var helt tyst men det var inget jag funderade över”.  
 

Familj. Majoriteten av informanterna är opererade i ett annat län än de är bosatta i varför 
informanterna inte har några förväntningar på personliga besök efter operationen. Då flertalet 
av informanterna efter ingreppet upplever smärta uppstår dock en känsla av ensamhet trots att 
de varit mentalt förberedda på att inte få personliga besök av familjen. ”I efterhand så önskar 
jag att jag haft någon med mig. När jag vaknade och allt var klart var jag ju helt själv”. De 
som trots avståndet fått besök på sjukhuset upplever det som positivt. Det ger enligt 
informanterna en trygghetskänsla och en känsla av omtanke från närmast anhöriga. 
 

Vänner. På grund av avståndet då de flesta informanterna är opererade i ett annat län var 
personliga besök inte aktuellt. Majoriteten av informanterna upplever dock ett positivt stöd 
från sina vänner i form av telefonsamtal och sms. Informanterna menar att det känns skönt 
med vänners omtanke. Flera informanter uttrycker att personliga besök inte var så viktigt och 
inte något som förväntades med tanke på restiden. Informanten minns när telefonen sattes 
igång uppe på avdelningen efter ingreppet utförts ”Då vällde sms in att vi tänker på dig. De 
brydde sig verkligen, det kändes fantastiskt”. 
 
 
Stödet efter operationen 
 
Stödet efter operationen innefattar det stöd informanterna upplevde när det gått en tid efter 
operationen.  
 

Sjukvården. Deltagarna i studien har opererats i olika län, gemensamt är dock att stödet 
från dietist överlag är något sjukvården satsat på. Majoriteten av informanterna upplever ett 
fint stöd av dietist före operationen och just innan utskrivning. Kostrekommendationerna är en 
trygghet efter operationen då flertalet av informanterna känner oro inför att äta. Alla 
informanter är dock missnöjda med stödet efter operationen då uppföljningen upplevs som 
bristfällig. De saknar stöd i den nya livssituationen som innebär nya beteendemönster. 
Funderingar över hur ingreppet utförts är tankar som finns hos några av informanterna. 
Majoriteten av informanterna har inga svåra komplikationer men reflekterar trots det över hur 
de skulle hanterat situationen om så var fallet. Informanterna känner sig ensamma och utsatta 
då det går så lång tid mellan återbesöken. En informant påpekar att den läkare som skötte 
återbesöket inte var den läkare som utfört operationen. Informanten upplever då osäkerhet 
inför att ställa frågor om operationen. Flertalet saknar samtalsstöd då de har problem att få i 
sig den kost som rekommenderats. Vissa av informanterna känner rädsla inför att falla in i 
gamla beteendemönster gällande kosten. En informant uttrycker ”Det kändes ensamt, ingen 
kurator eller samtalskontakt. Jag har inte haft det på hela tiden”. 
 

Arbetsgivare. När informanterna återgår i arbete upplever majoriteten ett fint stöd och 
förståelse från arbetsgivare och kollegor. De informanter som har fysiskt krävande arbeten får 
hjälp med tunga lyft. Livet som opererad ställer krav på regelbundet kostintag. Måltiderna är 
små men ska intas vid fler tillfällen än för personer som inte är opererade. Här skulle det 
kunna uppstå problem då rasterna under en arbetsdag är begränsade. Majoriteten av 
informanterna upplever dock att det ges utrymme för extra pauser för att äta mellanmål. Vid 
gemensamma måltider har några av informanterna upplevt hänsynstagande inför det faktum 
att ingreppet medfört vissa begränsningar vad gäller kostintag. ”De har tänkt på att det ska 
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finnas mat till mig om det varit något gemensamt. De har alltid frågat om det är för fett eller 
för sött eller för mycket mat”.  
 

Familj. Det emotionella stödet har funnits för de flesta informanterna. Ingreppet leder till 
nedsatt rörlighet för de informanter som genomgått öppen kirurgi. Praktiskt stöd för att ta sig i 
och ur sängen finns vilket uppskattas. En av informanterna uttrycker ”att jag inte skulle kunna 
sätta mig upp själv var jag inte beredd på. På sjukhuset är det ju bara att trycka på en knapp. 
När jag kom hem var det tur att jag hade min man” Majoriteten av informanterna upplever 
såväl praktiskt stöd i form av hjälp med tunga lyft som känslomässigt stöd. Detta genererar i 
en känsla av att vara omhändertagen något som informanterna känner tacksamhet för. Att 
maten anpassas efter informanterna vid middagar ger också en känsla av tacksamhet och 
förståelse. ”Att de har månat om att jag ska kunna äta jag också. Gjort iordning och anpassat, 
det är fint”. En av informanterna känner tacksamhet till sin mamma som till en början var 
motståndare till ingreppet. Att hon reste från sin hemstad för att tillbringa tid hos informanten 
då denne var nyopererad upplevs som överväldigande och fint. De flesta informanter upplever 
att stödet från familjen finns där även idag när det gått minst ett år efter operationen.  
 

Vänner. Majoriteten av informanterna upplever ett personligt och fint stöd från sina 
vänner. En av informanterna uttrycker dock hur en nära vän helt saknar förståelse för 
informantens liv som opererad. Vid en resa strax efter ingreppet saknar vännen förståelse för 
att informanten inte kan dricka alkohol och att kostintaget ser annorlunda ut än före 
operationen. Efter påtryckningar från vännen intas kost som gör informanten sjuk. 

 Flertalet berättar dock om gemensamma middagar hos vänner där maten anpassats och 
pureats vilket är ett krav under en period efter operationen En av informanterna äter ibland 
barnmatsburkar då de innehåller mycket vitaminer. Vid ett tillfälle när en gemensam middag 
ska intas hos vänner blir dock informanten positivt överraskad då värdparet mixat maten för 
att inte informanten ska känna sig exkluderad. ”Jag tycke det var så gulligt och omtänksamt 
att de gjorde iordning mat till mig så jag slapp äta den barnmatsburk jag tagit med mig”. 

Informanterna får uppmuntrande kommentarer om sin nya kropp vilket uppskattas. En av 
informanterna menar att vännerna är ärliga i sitt sätt att uttrycka sig inför det faktum att 
informanten vid vissa tillfällen väljer ett sämre kostalternativ än vad som rekommenderats. 
Överlag är stödet från vännerna ihållande och något som upplevs positivt också när det gått 
några år efter ingreppet. 
 
 

Diskussion 
 
Fetma är idag enligt WHO ett utav världens största hälsoproblem. Idag är kirurgiskt ingrepp 
den metod som leder till hållbar viktminskning. Syftet med studien var att undersöka hur 
patienter som genomgått viktminskningskirurgi upplever stödet före under och efter 
operationen. Resultatet grundar sig på fem intervjuer, en pilotstudie med fyra intervjuer har 
också genomförts. I pilotstudien undersökte författaren förutom sjukvårdens stöd 
informanternas kosthållning efter operationen. Då författaren upplevde att informanterna gav 
socialt önskvärda svar uteslöts den delen i denna studie. Intervjuguiden innehöll frågor som 
besvarade hur informanterna upplevde stödet från sjukvård, arbetsgivare, familj och vänner 
under processen. Med processen menas före operationen, under sjukhusvistelsen och efter 
operationen.  

Resultatet av studien visar inte helt oväntat att socialt stöd är något som upplevs positivt. 
Majoriteten av informanterna saknar inledningsvis stöd från vänner och familj, känslor av 
ensamhet, utsatthet och avsaknad av förståelse är då gemensamt för informanterna. De 
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konstaterar dock att oro är orsaken till att familj och vänner inte anser att ett kirurgiskt 
ingrepp är nödvändigt. Efter att familj och vänner fått information om vad ingreppet innebär 
upplever informanterna att inställningen förändras och de känner stöd. Informanterna 
uttrycker att emotionellt stöd från vänner och familj är av stor betydelse medan sjukvårdens 
stöd mestadels är av informellt slag vilket uppskattas då det skapar en känsla av kontroll. 
Även efter operationen när informanterna befinner sig på sjukhus uttrycker flera att informellt 
stöd om t.ex. varför de upplever smärta är ett viktigare stöd för stunden än emotionellt stöd 
från en sjuksköterska. Flertalet av informanterna är opererade i ett annat län än de är bosatta i. 
Detta har medfört att förväntningarna på stöd via personliga besök från familj och vänner var 
väldigt låga. Informanterna berättar om de positiva känslor som upplevs efter stöd via telefon 
och sms. Författaren reflekterar över hur teknikens utveckling gjort det möjligt att på ett 
enkelt sätt ge stöd till individer som befinner sig i en utsatt situation och att den formen av 
stöd i dagens samhälle i vissa fall är likställt med ett personligt besök. 

 Den största skillnaden mellan informanterna fanns i betydelsen av stöd från arbetsgivaren 
under processen. Flera av informanterna arbetar på stora arbetsplatser med liten kontakt med 
högre chefer vilket författaren tolkar som en orsak till att flertalet valt att lämna arbetsgivaren 
utanför och därmed inte har några förväntningar på stöd. Vissa av informanterna känner 
besvikelse över att ingen från arbetsplatsen hört av sig under sjukskrivningen. Besvikelsen 
hos dessa att inte känna något stöd från arbetsgivaren kan enligt författaren bero på 
informanternas olika förväntningar på arbetsgivaren och på vilken kontakt som finns dem 
emellan.  

Informanterna berättar om känslor av trygghet, omtanke, och tacksamhet när de upplever 
socialt stöd. Resultatet finner därmed stöd i den studie som tidigare omnämnts utförd av 
Krohne och Slangen (2004) där patienter upplevde mindre oro inför en operation när de fick 
socialt stöd från sjukvård, vänner och familj.  

Gemensamt för de fem deltagarna i studien och tre av de fyra deltagarna i pilotstudien är 
att de riktar stark kritik mot sjukvården beträffande stödet efter operationen. De upplever det 
som bristfälligt beträffande antalet besökstillfällen och saknar en personlig kontakt med den 
läkare som genomförde operationen. Önskemål om en samtalskontakt finns från majoriteten 
av deltagarna då de upplever att sjukvården enbart fokuserar på det medicinska och inte tar 
någon hänsyn till de beteenden som orsakat den höga vikten. Den psykologiska aspekten 
upplevs som helt åsidosatt trots att behovet är stort att få prata om känslor och 
beteendemönster. Majoriteten av deltagarna upplever en problematik runt kosthållningen, 
vissa har svårt att få i sig det som krävs medan andra med tiden fallit in i gamla 
beteendemönster och helt frångått de rekommendationer som gavs av dietist före och i 
samband med operationen. Författaren reflekterar över informanternas svårigheter att med 
tiden följa de kostrekommendationer som angivits vilket visar på svårigheterna att hantera det 
överflöd av mat och onyttigheter som vårt västerländska samhälle har tillgång till. Sjukvården 
som besitter kunskap i beteendemönster och beroenden borde erhålla en bättre helhetslösning 
för denna patientgrupp. Den studie utförd av Sholz, Ochsner, Hornung och Knoll (2013) som 
författaren tidigare refererat till ger stöd för att instrumentellt stöd från sjukvården generar i 
att individen har lättare att följa kostrekommendationer. Författaren menar att de risker för 
bristsjukdomar som ingreppet medför här åsidosätts. Victorzon (2008) anser att ett begränsat 
antal sjukhus bör ansvara för denna typ av kirurgi och att sjukhusen också ska ansvara för den 
uppföljning som krävs. Efter genomförd studie konstaterar författaren att det inte fungerar så i 
Sverige 2013. Patienterna skrivs relativt snabbt över till närliggande vårdcentral där bristen på 
kunskap inom området är stor. Informanterna upplever att sjukvårdspersonalen inte vet vad 
som förväntas beträffande uppföljningen. 

Ett krav från sjukvården för att få genomgå kirurgisk behandling är att flera 
viktminskningsförsök genomförts och uppenbarligen misslyckats. Dessa tidigare negativa 
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erfarenheter av försök till viktminskning kan generera i ett lågt självförtroende (self-efficacy). 
Med det menas att personen har en låg tro på sin egen förmåga till förändring. Denna aspekt 
anser författaren att sjukvården också borde ta hänsyn till då det stödet som erbjuds efter 
operationen tenderar att vara bristfälligt. Om uppföljningen var under längre tid och 
innefattade en samtalskontakt så kan det vara till stöd för att inte återgå till gamla 
beteendemönster. Den studie författaren tidigare refererat till utförd av Cameron et al.(2005) 
som påvisar att personer som lider av fetma inte anser sig kunna påverka den förhöjda risken 
att drabbas av cancer är i sammanhanget intressant. Dåligt självförtroende skulle kunna vara 
en orsak till att deltagarna i den studien inte ser någon möjlighet till att påverka situationen. 
En extern syn på locus of control, det vill säga att individen ser yttre omständigheter som 
orsak till att de drabbats av fetma och därmed inte har möjlighet att påverka situationen skulle 
också kunna knytas till resultatet av studien. Det ger i sin tur också stöd för behovet av 
samtalskontakt för de som genomgår viktminskningskirurgi. En intern syn på locus of control, 
att individen ser sin möjlighet att påverka situationen genom att förändra sin livsstil och 
kosthållning är av betydelse för individen vilket går att uppnå genom stöd från sjukvården. 
Enligt Socialstyrelsen (2009) är personer som lider av fetma överrepresenterade när det gäller 
att diagnostiseras för depression. Författarens reflektion är att personer som lider av fetma 
stigmatiseras i den västerländska kulturen. Socialstyrelsen (2009) menar vidare att gruppen 
diskrimineras inom sjukvården och vid rekrytering. Författaren menar att känslan av 
utanförskap är en bidragande faktor till depression hos personer som lider av fetma. Den 
västerländska kulturen med kroppsidealet att vara smal anses av författaren också vara en 
bidragande orsak till risken att drabbas av depression hos personer som lider av fetma. 
Resultatet av en taiwanesisk studie utförd av Hung-Hao Chang och Steven T. Yen (2011) 
styrker författarens resonemang då resultatet visade att personer med fetma i delar av den 
asiatiska kulturen inte är överrepresenterade beträffande depression. Orsaken till resultatet 
skulle kunna vara att personer med fetma i denna kultur ses ur ett positivt perspektiv då synen 
på fetma är att endaste de förmögna har möjlighet att äta så mycket. Detta till skillnad från det 
västerländska samhället där gruppen stigmatiserats och enligt författarens erfarenheter ofta 
tillskrivs andra negativa egenskaper på grund av sin fetma.  

Reflektioner gällande validitetshot är att det finns skillnader i berättelserna vad gäller 
stödet från sjukvården före operationen. En orsak skulle kunna vara att vissa delar av 
processen glömts bort. Att några av informanterna funnits i författarens närhet skulle kunna 
anses vara ett validitetshot gällande social önskvärdhet. Författaren ser dock den risken som 
liten då det inte funnits någon relation mellan författare och deltagarna innan studiens 
genomförande. Brister i studien är att urvalet inte är tillräckligt stort för att kunna dra 
generella slutsatser gällande personer som genomgått viktminskningskirurgi och att det inte 
funnits möjlighet att utföra ett interbedömarreliabilitetstest. De personer som tillfrågats har 
avböjt med hänvisning till tidsbrist.  

 Att finna stöd hos personer som befinner sig i samma situation nämndes av en informant 
som något sjukvården borde erbjuda efter operationen, en stödgrupp. Den formen av stöd är 
något som författaren inte tänkte på inför genomförandet av studien. Sett till det positiva 
resultatet som presenterats av Cranwell och Seymor-Smith (2012) där en internetbaserad 
stödgrupp för personer som genomgått viktminskningskirurgi analyserats konstaterar 
författaren att denna typ av stöd borde undersökts i studien. 

Då kritiken mot sjukvården beträffande stödet efter operationen är stark anser författaren 
att en undersökning med betydligt fler deltagare kan vara av intresse. Där bör även vårdplanen 
granskas och sjukvården få komma till tals och berätta hur de upplever att de stöttar denna 
patientgrupp. 

Författaren menar vidare att sett ur ett folkhälsoperspektiv är prioriteringen att motverka 
uppkomsten av fetma av största intresse i dagens samhälle. I de fall kirurgiskt ingrepp är 
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nödvändigt ur ett medicinskt hälsoperspektiv krävs stöd från sjukvården inte bara före 
ingreppet utan också under sjukhusvistelse och efter ingreppet genomförts för att dessa 
patienter ska få en fin helhetsupplevelse och goda förutsättningar inför livet som opererad 
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