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Framgångsfaktorer vid Gastric bypass 

Kvinnors berättelser om sin viktminskning 

 

Natalia Lezama Piñero och Maria Stamm 

 

Fetma och övervikt är ett allt mer vanligt problem över hela världen 

och därav ökar även överviktskirurgin. Gastric bypass är den 

vanligaste metoden i Sverige och ses som ett redskap för 

viktminskning. För att bibehålla viktminskningen spelar andra faktorer 

än operationen en roll hos patienterna. Studiens syfte var att finna 

framgångsfaktorer vid en bibehållen viktminskning postoperativt. 

Metoden var av fenomenologisk narrativ karaktär och 

datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades, meningskoncentrerades och tematiserades. Analysen 

resulterade i fem framgångsfaktorer (1) kostmedvetenhet (2) socialt 

stöd (3) göra saker jag inte kunnat innan (4) villig att kämpa (5) hopp 

om framtiden. Deltagarna var åtta medelålders kvinnor. Resultatet 

visar gemensamma framgångsfaktorer hos kvinnor som genomgått en 

gastric bypass-operation. Detta ger studien en hög validitet i frågan 

om kvinnors upplevelser men begränsar generaliserbarheten. Fortsatta 

studier med fler och varierande deltagare är därför att rekommendera.  

Keywords:Obesity, gastric bypass, weight loss, factors of success, 

self-efficacy 

 

Inledning 

 

Övervikt och fetma är ett stort samhällsproblem som har ökat markant de senaste 20 åren. 

Från 1980 till 2008 har den globala övervikten och fetman nästan fördubblats. År 2008 led 1,4 

miljarder människor av övervikt och ca 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor led utav 

fetma. Det betyder att var tionde människa i världen lider utav fetma. Övervikt och fetma är 

sammankopplat med fler dödsfall än vad undernäring gör vilket ger en bra bild av hur 

omfattande hälsopåfrestningar det kan innebära med övervikt. Fetma har tidigare betraktats 

som ett problem inom höginkomsttagare men har nu spridit sig inom låg och 

medelinkomsttagare också (WHO, 2014). 

 

Även i Sverige har övervikten och fetman eskalerat sedan 1980 och enligt statistiska 

centralbyråns mätningar 2011 led 46,3 % utav både övervikt och fetma. Av dessa var 35,2 % 

överviktiga och 11,2 % led utav fetma. Bland män är förekomsten av övervikt och fetma 

något högre än bland kvinnor då 42,0 % av männen led av övervikt medan 28,4 % av 

kvinnorna led av övervikt. Vid konstaterad fetma var variationen inte lika stor där männen var 

11,8 % och kvinnorna var 10,5 % (SCB, 2011). Med andra ord är män i större grad 

överviktiga men både män och kvinnor lider utav fetma i nästan lika stor grad. Fetma och 

övervikt är vanligast bland åldrarna 50-69 år och detta talar för att äldre människor tenderar 

att vara mer överviktiga och lida utav fetma. Även om fetman är vanligare bland äldre 
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människor än yngre så är det bland de yngre som det har ökat mest. I perioden 1980-2012 har 

fetman och övervikten femdubblats bland yngre kvinnor och tredubblats bland yngre män 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Vad är fetma och övervikt 

Övervikt och fetma har enligt WHO (2014)definierats som onormal eller överflödig mängd 

kroppsfett som även medför försämringar utav den fysiska hälsostatusen. För att fastställa 

kriterier för övervikt används Body Mass Index, BMI. BMI fastställs utifrån förhållandet 

mellan kroppsvikt och kroppslängd och räknas ut genom att dividera kroppsvikten i kilo med 

kroppslängden i meter upphöjt till 2. Det värde som sedan erhålls visar sedan om man är 

normalviktig eller inte. Ett BMI-värde mellan 18,5-24,9 anses som normalvikt och mellan 25-

29,9 anses som övervikt. Får man ett värde som överstiger 30 så anses man lida utav fetma 

och över 35 svår fetma (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 

BMI-gradering enligt WHO (2014) 

Klassifikation BMI 

Undervikt <18,5 

Normalvikt 18,5 – 24,9 

Övervikt 25 – 29,9 

Fetma 30 – 34,9 

 

 

BMI kan behöva kompletteras med till exempel höftmått och mätning av muskelmassa för att 

ge en korrekt och rättvis bild av individen. På senare år har även bukfetma uppmärksammats 

som en riskfaktor och därför har även midjeomfång blivit ett allt vanligare mått på fetma. 

Lägger man ihop en persons BMI med midjeomfång kan man få en allt tydligare bild av 

personens hälsostatus och då även förutse fler hälsorisker än enbart med hjälp utav BMI. 

Fetma i sig medför även en rad olika följdsjukdomar som typ-2 diabetes, kronisk ryggsmärta, 

astma och hjärt-kärlsjukdomar. Fetma har även visat ett starkt samband med vissa 

cancersjukdomar. Ur medicinsk synvinkel är övervikt och fetma stort hälsoproblem som 

medför många olika risker ur fysisk och psykisk hälsosynpunkt (Guh et al., 2009). Därför 

föreslår Janssen, Katzmarzyk och Ross (2004) att en kombination av BMI och midjeomfång 

kan förebygga många av de vanligaste hälsoriskerna såsom typ 2 diabetes och hjärt-

kärlsjukdom. Grundorsaken till fetma/övervikt är att det råder en obalans mellan intaget av 

kalorier och antal förbrända kalorier (SBU, 2002). Intaget av en allt mer fettrik kost påverkar 

människan negativt och då främst genom vår vikt. Men även graden av motion påverkar 

kroppsvikten och genom att människor i allmänhet runt om i världen blir allt mer stillasittande 

men ändå äter lika mycket så blir det en direkt obalans i kroppen. Det kan lättare beskrivas 

som sociala faktorer och kulturella betingelser (WHO, 2014).  

 

Behandling av övervikt och fetma 

I första hand bör övervikt och fetma behandlas förebyggande med god kosthållning och 

motion. Men hur mycket man behöver äta och kan förbränna kan bero på många faktorer 

såsom ålder, kön, kroppsstorlek och även ärftlighet. Dessa faktorer medför att olika metoder 

och tillvägagångssätt passar olika människor. För att kunna gå ner i vikt och hålla vikten bör 

man hitta en kost som passar en själv och som man kan leva med resten av livet. Enkelt 
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uttryckt så kan man anpassa sin vardagliga kost man är van vid men anpassa kaloriinnehållet 

och vara medveten om de små marginalerna vid viktminskning. Om man är överviktig eller 

lider utav fetma kan man få stora hälsovinster på att försöka gå ner i vikt på ett varaktigt sätt. 

Men även om man inte lyckas gå ner till en normalvikt är en viktminskning på fem till femton 

procent tillräcklig för att minska antalet risker för hjärt-kärlsjukdomar och för att inte glömma 

den ökade livskvaliteten hos individen (Folkhälsomyndigheten, 2009). I en studie av Kruger, 

Blanck, och Gillespie (2006) framgick det att faktorer som påverkade en långsiktig 

viktminskning var graden av självkontroll i att hantera regelbundna vägningar, planerade 

måltider, räkna kalorier och fettinnehåll samt trettio minuters daglig motion. 

 

Överviktskirurgi och dess risker 

År 2013 utfördes 7700 operationer för fetma i Sverige (SOReg, 2013) Det är en knapp 

minskning från föregående år. Operationerna utförs i nästan hela landet men fördelningen 

mellan landstingen är väldigt skev i antal utförda operationer vilket ger en oacceptabelt hög 

ojämlikhet i landet för att tillgå god vård för övervikt och fetma. Den metod som är vanligast i 

Sverige är den så kallade Gastric bypass-operationen med hela 95 % av antal utförd 

överviktkirurgi. I Sverige utförs oftast två typer av operationer, gastric bypass (GBP) samt 

sleeve gastrectomy (SG). En gastric bypass operation går tills så att nästan hela magsäcken 

samt en del utav tunntarmen kopplas bort, vanligen med hjälp utav titthålskirurgi. Figur 1 

visar hur det vid operationen skapas en magsäcksficka som har storlek som en tändsticksask 

och därefter kopplas tunntarmarna om så att det inte finns möjlighet för näringsupptag de 

första två metrarna. Maten hamnar alltså direkt ner i den nedre delen av tunntarmen. 

Viktnedgången vid gastric bypass bygger delvis på en ökad frisättning av mättnadshormon 

ghrelin från tunntarmen vilket i sin tur gör att den opererade upplever mättnad mycket 

snabbare än tidigare vilket visas i Figur 2. Mättnadshormonerna i kombination med en 

avsevärt mindre magsäck gör att gastric bypass för många är en lyckad operation (Landstinget 

Västmanland, 2014). 

                              
 

Figur1. Beskrivning av Gastric bypass-operation         Figur 2. Beskrivning av magsäckens   

kommunikation med hjärnan 
Källa: Kirurgkliniken, Landstinget Västmanland.     

 

En stor och relativt vanlig risk vid GBP är den näringsbrist som kan följa av det minskade 

näringsupptaget och åtföljs utav medicinska kontroller livet ut. Vanliga brister är brist på järn, 

vitamin B12, folsyra samt D-vitamin, dessa behövs därför kontrolleras efter utförd operation 

(NIOK, 2009, SOReg, 2013). En annan komplikation kan vara yrsel, hjärtklappning och 
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kallsvettning på grund av att maten kommer ut för snabbt i tarmen eller innehåller för mycket 

socker, även kallat dumping (NIOK, 2009).  

 

Riskerna vid magsäckskirurgi är relativt små men vissa kirurgiska komplikationer kan 

förekomma såsom förstoppning, blödningar, sårinfektioner samt fistlar. Vid tidig upptäckt och 

behandling är resultaten av dessa komplikationer oftast väldigt goda (Santo et al., 2013). En 

operation görs bara efter en grundlig utredning över tid. Landstinget Västmanland följer de 

nationella kraven för att få genomgå en överviktoperation (NIOK, 2009). Vilka säger att du 

som patient ska vara mellan 18-60 år, har ett BMI på mer än 35 kg/m² (se Tabell 1), inte är 

rökare samt använder stegräknare och uppnår minst tio tusen steg per dag. Dessa är 

grundkraven för att få komma vidare i utredningsprocessen. Samtidigt finns det vissa orsaker 

som kan göra att man som patient inte lämpar sig för överviktkirurgi. Orsaker till det kan vara 

svåra hälsotillstånd såsom lung-eller hjärtsjukdom som gör att kroppen inte klarar av en 

operation, man får inte vara beroende av mediciner som tas upp i de delar av tunntarmen som 

kopplas bort eller lida av kroniska magproblem. Samtidigt förväntas du kunna sköta den 

medicinering som följer en överviktsoperation samt förstå och tillgodogöra dig den 

information som du som patient får till dig av vården. Som patient måste du ha kunna påvisa 

att du klarar att följa de kostvanor som krävs efter operationen. Som patient får du heller inte 

ha någon form utav förståndshandikapp, psykisk sjukdom eller pågående missbruk de senaste 

två åren. Ytterligare orsaker till att överviktkirurgi inte är lämpligt är om man har en bristande 

psykosocial situation i livet i samband med operationen. Som kraven visar så finns det en 

grundlig genomgång för att kunna bli en lämplig kandidat till överviktskirurgi (NIOK, 2009). 

 

I en studie av Ukleja (2005) har man kartlagt frekvensen och typerna av dumpingssyndrom 

hos patienter som genomgått viktminskningskirurgi. Där delades dumpingsyndrom in i två 

typer, tidiga symtom och sena symtom beroende på när symtomen uppträdde efter en måltid 

och även hur symtomen såg ut. Symtomen på dumping kan variera från individ till individ 

men vanliga symtom är yrsel, magkramper, diarré, svettningar och ett kraftigt behov av att 

ligga ned. Patienter som upplever kraftiga dumpingssyndrom begränsar ofta sitt matintag för 

att undvika dessa symtom vilket kan leda till snabbare viktminskning men även en eventuell 

undernäring, vilket bör beaktas.  

 

I en annan studie av Banerjee, Ding, Mikami, och Needleman (2013) undersöktes det om 

dumping var avgörande för en positiv viktnedgång genom att patienterna antogs äta en mer 

balanserad kost tillföljd av att undvika dessa dumpingsyndrom. Det intressanta fyndet i 

studien var att det inte fanns något signifikant samband mellan en långsiktig viktnedgång och 

frekventa dumpingsyndrom vilket förvånade forskarna. Man fann istället stöd för att de 

patienter som inte upplevde dumpingssyndrom efter en tid hade en mer säker och långsiktigt 

viktnedgång vilket antyder att en balanserad och sund inställning till kost gav en kraftigare 

viktnedgång. 

 

 

Self-efficacy och dess roll vid viktminskning 

Gastric bypass operationen ger den överviktiga individen en start i sin resa mot ett 

hälsosammare allmäntillstånd. För många patienter har övervikten många negativa effekter, 

men förmågan att kunna röra sig, den negativa inverkan på psykosocial livskvalitet och att 

inte kunna gå eller förflytta sig tycks ha den största påverkan på individerna (SOReg, 2014). 

Under en tidsperiod, som varierar för olika individer, rasar den opererade i vikt. Mindre 

portioner, annan typ av mat och ett tätare och mer regelbundet matintag per dygn är 
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bidragande orsaker till detta. När kroppen vant sig vid det nya sättet att äta, att leva, så 

stagnerar flertalet av de opererade. Vid gastric bypass operationer har man sett att på 

gruppnivå har cirka 75 % av patienternas övervikt försvunnit efter två år eller i genomsnitt 

cirka 40 kilo i viktnedgång för patienter med en vikt över 125 kg preoperativt. Det är då 

kroppen och hjärnan behöver samarbeta och se till att bibehålla den nya vikten och livsstilen. 

För att kunna lyckas med detta finns det olika framgångsfaktorer.  

 

Förutom beteendemässiga faktorer, såsom kost och motion, så visar tidigare studier även att 

psykologiska faktorer samt socialt stöd har visat sig vara utav viktiga influenser på en individs 

viktresultat (Clum, Rice, Broussard, Johnson & Webber, 2013). Detta stöds av en tysk studie 

av Krohne och Slangen (2005) där man mätte oro hos 42 kvinnor och 42 män i samband med 

och efter operation. Stödet som mättes var både stöd från vården samt det sociala stödet från 

vänner och familj. Studien visade att ett gott socialt stöd ledde till lägre oro runt och efter 

operationstillfället. Studien visade att det sociala stödet hade en något högre inverkan bland 

de kvinnliga patienterna. 

 

En psykologisk faktor som är vanligt förekommande i studier är self-efficacy, tron på den 

egna förmågan (Bandura, 1986). Med hjälp av self-efficacy kan individen klara av att motstå 

vissa frestelser såsom för stora portioner och ohälsosam kost. I en studie av Tippens et al. 

(2014) mättes individers förväntan, self-efficacy och placeboeffekt utifrån en falsk kapsel, 

kosttillskott, för viktminskning hos överviktiga. Resultatet visade att de individer som 

förväntade sig att kapseln skulle ha en 100 % verkan för viktminskning tenderade att 

rapportera en nedgång i tron på den egna förmågan, under studiens gång, och att öka sin tro i 

kosttillskottets effekt istället. Deltagarna som hade förväntningar på 50 % förblev relativt 

stabila i deras self-efficacy. Medan deltagarna som inte tog någon kapsel alls ökat i self-

efficacy och tenderade att minska sin tro på värdet av kosttillskott.  

 

Begreppet self-efficacy skapades av Albert Bandura (1986) och står för en individs förmåga 

eller känsla av att klara av och utföra något specifikt. Byrne, Barry och Petry (2012) definierar 

self-efficacy som individens upplevda självförmåga. Detta begrepp är välanvänt och välkänt 

inom forskningen, främst inom psykologin. Bandura beskriver att det finns fyra faktorer som 

är påverkbara i en individs self-efficacy. Erfarenheter individen har från tidigare händelser är 

den första faktorn. En individ som har en positiv erfarenhet av att lyckas med uppgifter har 

lättare att fortsätta lyckas med olika uppgifter även i framtiden då detta leder till positiva 

upplevelser som förhöjer individens self-efficacy. Den andra faktorn är att individer blir 

påverkade av andras människors framgångar och misslyckanden. Andra människors 

framgångar leder till att den egna self-efficacyn höjs medan deras misslyckanden istället gör 

att den sänks. Den tredje faktorn är det sociala samspelet. Andra människor kan påverka 

individens self-efficacy genom att antingen stötta och uppmuntra eller genom att motarbeta. 

När omgivningen stöttar så höjs individens self-efficacy medan om omgivningen väljer att 

motarbeta och avskräcka så sänks tron på den egna förmågan. Den fjärde faktorn är den 

fysiologiska faktorn. Exempel på detta kan vara stress och hur individen hanterar att utföra 

uppgifter utifrån detta. Vissa får en minskad self-efficacy och presterar sämre under stress 

medan andra blir mer effektiva vilket höjer deras self-efficacy.  

 

Att kunna identifiera modifierbara prediktorer för viktminskning är en viktig del i att kunna 

förbättra effektiviteten i viktminskningsprogram (Armitage et al., 2014). Att finna dessa 

prediktorer är även av vikt när det gäller gastric bypass patienter som över tid vill förbättra 

och behålla sin viktminskning. Prediktorerna kan användas för att uppmuntra människor som 

kommer att lyckas bättre samt markera personer som kan behöva extra stöd. Armitage et al. 
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(2014) studie talar för att self-efficacy förutsäger en efterföljande viktminskning. Resultatet 

visar att individens tro på den egna förmågan, som handlar om att kunna motstå frestelser, är 

en starkare prediktor än motivation. 

 

Olika studier som velat undersöka faktorerna i framgångsrika viktminskningar har länge haft 

fokus kring individers kost- och motionsvanor. Detta har en stor vikt i individens framgång 

kring viktnedgång och är fortfarande en central del kring viktminskning. Men på senare tid 

har det inom forskningen uppmärksammats att detta inte räcker för att bibehålla en lyckad 

viktnedgång. Konsekvenserna blev att det börjats utföra studier runt psykologiska faktorer 

kring övervikt (Bas & Donmez, 2009).  Generellt visar dessa studier att ju högre grad av self-

efficacy hos en individ, desto större chans att lyckas med viktminskning. 

Byrne, Barry och Petry (2012) utförde en av de första studierna kring förändringar i self-

efficacy på viktminskningsresultat. 30 deltagare intervjuades för att få information om deras 

utbildningsnivå, nivå på fysisk aktivitet, kosten samt den upplevda självförmågan över att 

reglera kost och motion. De mätte detta med hjälp av mätinstrumentet The Weight Efficacy 

Lifestyle Questionnaire (WEL) (Clark, Abram, Niaura, Eaton, & Rossi, 1991). WEL är ett 

instrument som mäter graden av självkontroll över en individs ätande (Ames, Heckman, 

Grothe & Clark, 2012).   Därefter fick varje deltagare en stegräknare och en kostdagbok. De 

skulle använda dessa en veckodag samt en helg före deltagarnas första möte med kuratorn 

under 12 veckor. Resultatet visade att ökad upplevd självförmåga kring motion var en 

signifikant prediktor för viktminskning.  

Tidigare studier (Ames et al., 2012) har visat vikten av att ha en god självkontroll, self-

efficacy, över sitt ätande för att lättare kontrollera sitt beteende. Inom vården kan det komma 

till användning att mäta individers self-efficacy för att kunna identifiera individers förhållande 

till mat.. Syftet med deras studie var att utveckla en kortare variant av mätinstrumentet WEL. 

Det kortare instrumentet: WEL-SF. Detta för att kunna fånga in samtliga patienter som 

genomgår någon form av viktminskningsprogram eller operation med hjälp av en klinik. I den 

korta versionen lyckades instrumentet ändå ringa in viktig information till kliniken. 

Användbarheten är att patienter snabbt kan fylla i formuläret och därför lyckas man fånga in 

fler som svarar på den.  

Self-efficacy har en betydande roll i en individs liv för att klara av beteendeförändringar, 

såsom att lägga om kosten samt träning menar Batsis et al. (2009). Förbättringar i self-

efficacy efter viktminskningsbehandlingar kan ofta förutsäga framgångsrika, långsiktig 

viktstabilitet visar en studie. Studien ger stöd för att högre self-efficacy ger en bättre 

viktnedgång. Vidare ger studien stöd för att self-efficacy är en viktig del av individers 

långsiktiga beteendeförändringar vilket kommer att resultera i positiva livsstilsförändringar 

hos gastric bypass patienter (Batsis et al., 2009).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att ringa in framgångsfaktorer hos patienter för en bibehållen 

viktminskning efter en Gastric bypass-operation. Vilka är de centrala komponenterna för 

patienter som genomgått en Gastric bypass-operation för att bibehålla en stabil 

viktminskning? Förhoppningen är att studien finner komponenter som sedan kan användas för 

att fler individer ska lyckas bibehålla en stabil viktminskning över tid. 
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Metod 

 

Med utgångspunkt ur Gastric bypass-kirurgi och författarnas intresse för individers 

förändringsbenägenhet skapades idén till föreliggande studie. Fokus ligger på den positiva 

synen på människan och dess egna förmåga till beteendeförändringar. Föreliggande studies 

intresse låg i den subjektiva upplevelsen hos gastric bypass-patienter och därför valdes en 

kvalitativ inriktning med intervjuer som metod. 

 

Deltagare  

Urvalet för studien var handplockat. Intervjupersonerna söktes via ett socialt medium där 

enbart personer som genomgått gastric bypass-operation hade tillträde. Sammanlagt anmälde 

sig åtta personer vilket blev underlag för studien. Deltagarna kontaktades sedan via e-mail och 

sms för de praktiska detaljerna såsom tid och plats för intervjun. Intervjupersonerna bestod av 

åtta kvinnor i åldrarna 31- 50 år (M= 39,9, SD= 6,5), samtliga var bosatta i Mellansverige. 

Alla kvinnorna levde i relationer för tiden för operationen och intervjuerna samt hade barn. 

Samtliga kvinnor hade genomgått gastric bypass-operation inom de senaste fem åren. Två 

utav kvinnorna hade sökt och genomgått sin operation via privat vård, resterande sex kvinnor 

hade sökt operation via landstinget. 

 

Material och procedur 

Ett missivbrev upprättades för att delge intervjupersonerna alla sakliga uppgifter innan de 

faktiska intervjuerna genomfördes. Missivbrevet innehöll en beskrivning av studiens syfte, 

frågeställning samt de forskningsetiska principerna, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet ger 

intervjupersonen en tydlig information om studien och vad deltagandet innebär samt att 

frivillighet råder. Samtyckeskravet innebär att samtycke ges innan intervjun. 

Konfidentialitetskravet betyder att all information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Nyttjandekravet innebär att allt material i studien enbart används i vetenskapligt ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide med 15 öppna frågor där följdfrågor 

ställdes under intervjuernas gång. Frågorna konstruerades efter syftet och exempel på frågor 

var: Berätta om din operation. Hur upplevde du det sociala stödet från din omgivning efter 

operationen? Var finner du din inspiration till att bibehålla viktminskningen? 

Med avsikt att testa intervjuguidens relevans till studiens syfte utfördes en pilotintervju. 

Pilotintervjun utfördes i deltagarens hem och i enlighet med Trost (2010) togs intervjun med i 

studien då informationen var av värde och svarade mot studiens syfte. Därefter gjordes inga 

ändringar i intervjuguiden utan resterande intervjuer fortlöpte som planerat. Plats för 

intervjuerna bestämdes tillsammans med informanterna men försökte hållas till 

informanternas egna hem då detta uppfattades som mer avslappnat. Detta till trots kunde två 

av intervjuerna inte genomföras i deltagarnas hem till följd av allergi och platsbrist. Detta tros 

inte ha påverkat innehållet i intervjuerna då miljöerna ändå var avslappnade och lugna. 

Intervjuerna spelades in med röstinspelningsfunktion via smartphones, vilket informanterna 

inte upplevde som besvärande. Intervjuerna tog cirka 60 minuter var och därefter tillfrågades 
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informanterna om de ville ta del av studien när den var avslutad. Samtliga deltagare ville 

gärna ta del av studien och kommer att få ta del av den via e-mail(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Databearbetning  

Studien var av fenomenologisk narrativ stil då det var individens subjektiva upplevelse av 

sina framgångsfaktorer som var av intresse. Ansatsen var induktiv. Intervjuerna 

transkriberades enligt en skriftspråklig karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014).  Vilket innebar 

att ljudningar som ”hmm”, ”host” samt upprepningar valdes bort. Intervjufrågorna togs med i 

transkriberingen för att det tydligare skulle gå att härleda informanternas uttalanden.  

Materialet resulterade i 77 A4-sidor. Därefter utfördes en meningskoncentrering där 

irrelevanta uttalanden för studiens syfte stryktes samt konkreta begrepp fördes ihop till mer 

abstrakta begrepp. Synonyma ord och upprepningar sammanställdes till ett representativt ord 

och tids- och rumsangivelser togs bort. Varje intervju resulterade i cirka 2-3 sidor med 

meningskoncentrerat innehåll. Därefter kodades innehållet ytterligare för att kunna svara på 

studiens frågeställning på en abstrakt nivå. Exempel på denna kodning var, att undvika 

kostfällor, hålla energinivån jämn vilket resulterade i abstraktionen att lyssna på kroppen. 

Varierat stöd, ett bra medicinsk stöd, ett bra stöd från vården fördes samman till det abstrakta 

begreppet brett stöd. Kodningen resulterade i en sammanslagen lista på 82 abstrakta begrepp 

för de åtta intervjuerna. Denna listan låg sedan till grund för den analys som författarna gjorde 

för att utvinna de 15 mest meningsfulla komponenterna för studien (Kvale & 

Brinkmann,2014). För analysens stabilitet genomfördes ett interbedömarreliabilitetstest 

författarna emellan. Detta resulterade i en träff på 75 % vilket tyder på att analysen är 

trovärdig. Dessa 15 komponenters förekomst redovisas i Tabell 7. Ur listan med de 15 

komponenterna analyserades sedan studiens fem framgångsfaktorer fram. 

 

Resultat 

 

Studien resulterade i 15 komponenter som tillsammans gav svar på studiens frågeställning. 

Analysen visade tydligt på fem kärnkomponenter som identifierades som de huvudsakliga 

framgångsfaktorerna för en bibehållen viktminskning för Gastric-bypass patienter. Dessa var 

kostmedvetenhet, socialt stöd, göra saker jag inte kunnat innan, villig att kämpa samt hopp om 

framtiden. Framgångsfaktorerna presenteras mer specifikt i tabeller med exempel på 

meningsenheter samt löpande text med beskrivning av faktorerna och citat från intervjuerna. 

De resterande 10 komponenterna presenteras även dessa i löpande text med beskrivningar och 

citat från deltagarna. Citaten är skrivna med talspråk för att tydligt återkoppla till den 

subjektiva upplevelsen. I resultatet är samtliga deltagare representerade. 

 

Kostmedvetenhet 

Komponenten kostmedvetenhet bottnar till viss del ur information från vårdpersonal under 

utredningsprocessen där beslut tagits om lämplighet för gastric bypass-operation. Det är 

allmän information som getts till samtliga åtta deltagare innan beslut om operation tagits. 

Informationen har bestått utav vikten av mindre portioner, att äta ofta och att göra 

hälsosamma val. Sex av åtta deltagare har under utredningen fått prova på att äta en lämplig 
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storlek på en matportion, denna portion fick inte ätas upp för snabbt och skulle tuggas 

ordentligt. Detta för att visa rent konkret hur deltagarnas nya matvanor kommer att se ut efter 

operationen. Detta kunde ses som en typ av skrämselpropaganda, vilket deltagarna i denna 

studie har benämnt under intervjuerna. Postoperativt har även dietist funnits med stöd och 

vägledning för deltagarna. Detta har varit av vikt för deltagarnas viktresa, främst då efter en 

tid då viktraset börjat stagnera och de gamla matvanorna gör sig påminda. En informant 

uttryckte sig på följande sätt: 

 Jag tycker att hemlagat är bäst, sen vet jag att om jag äter ute så vet jag hur dålig jag 

blir efteråt, då det är mycket fett, då blir jag sjuk, så då äter man hellre hemma då man 

vet vad som är i.  

Detta är en kostmedvetenhet som gör det lättare att ha kontroll och att undvika den typ av mat 

som gör att patienterna blir dåliga, upplever så kallad dumping (Ukleja (2005). En annan 

informant beskrev: ”Börjat lagat ny mat, börjat äta på mindre tallrikar.” vilket tyder på en 

kostmedvetenhet efter information av dietist och hur man kan använda tallriken som verktyg. 

Med ny mat menar informanten en större variation på hälsosamma maträtter. Då flertalet at 

informanterna varit överviktiga under stor del av sina liv så hade de tidigare försökt att gå ner 

i vikt på olika sätt. Några av dessa sätt har varit att banta, att äta mindre och att välja mer 

hälsosam kost. Informanterna uppgav att detta enbart hade fungerat under en kortare period 

och sedan hade de fallit tillbaka till gamla kostvanor. Vilket innehöll en ensidig ohälsosam 

kost med stora och många portioner. Den gemensamma uppfattningen bland informanterna 

var att kostmedvetenheten nu var en viktig del i att inte återgå till övervikten. Dels för att de 

uppfattade gastric bypass operationen som det sista steget till att bli av med sin övervikt. Och 

dels för att de var tacksamma till att ha fått chansen till operation och ville därför inte svika 

sig själva och sjukvården. Kostmedvetenheten kom att bli en ännu viktigare komponent när 

informanternas viktnedgång hade stagnerat. En generell beskrivning på detta var att de nu fick 

börja tänka på kosten precis som alla andra ”icke-opererade”.  

 

Tabell 2 

Tematisering av kostmedvetenhet 

Meningsenheter  Kodning  Abstrakta begrepp 

 

Alltid bananer med sig 

i väskan. 

 

Undvika kostfällor 

 

Lyssna på den egna 

kroppen 

 

Täta måltider 

 

Hålla energinivån jämn 

 

 

Äta efter klockan 

 

Hålla energinivån jämn 

 

 

Äta på mindre tallrik 

 

Redskap för en sund 

kosthållning 

 

 

Mindre portioner 

 

Kunskap om sund kosthållning 

  

Sund kosthållning 

 

Äta efter tallriksmodellen 

 

Kontroll 

 

 

Hemlagat är bäst, då har 

man störst kontroll 

 

Kontroll 
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Socialt stöd 

Komponenten socialt stöd var återkommande från nästan samtliga deltagare och var av 

samma övergripande karaktär med fokus på familjen och vänner. Även sociala medier såsom 

forum för gastric bypass-patienter togs upp av samtliga deltagare som en källa till frågor och 

socialt stöd. En informant beskrev: ”det viktigaste var pushningen från nära och kära. Utan 

dom hade jag nog kanske inte egentligen tagit tag idet här heller”. Det sociala stöd som 

studien har fokuserat på är postoperativt och präglas av den betydelse som familj och vänner 

har. En annan informant uttryckte: ”alla som känner mig har ju stöttat mig till 100 %. Dom 

har frågat hur man mår”. Även här visar deltagaren tydligt vilket typ av stöd som har varit av 

vikt. Vissa deltagare beskrev även hur de upplevt socialt stöd från vården. Det kunde komma 

att handla om en dietist eller annan sjukvårdspersonal som fanns tillgänglig för deltagarens 

frågor och funderingar kring operationen. Detta upplevdes av deltagare som antingen hade en 

tidigare sjukdomsbild eller som opererades i privatklinik. Deltagarna som opererats på 

landstingets sjukhus förklarar att de upplevt ett medicinskt stöd men inte ett socialt stöd från 

vården. Vilket upplevdes som något deltagarna saknat och gärna hade velat ha mer av. Vidare 

förklarades hur viktnedgången påverkade självbilden. Deltagarna upplevde att det var svårt 

för huvudet att förstå hur stor förändring som skedde med kroppen. Nästan samtliga deltagare 

gick ner väldigt fort i vikt och hade svårt att hänga med hur stor deras kropp nu var i volym. 

Detta blev de påminda om av omgivningen genom komplimanger och ett nytt bemötande. De 

förklarar hur de nu blev sedda överallt vilket upplevdes som uppmuntrande. Detta kom att bli 

ett socialt stöd från omgivningen som visade sig vara av vikt.  

 

 Tabell 3 

Tematisering av socialt stöd 

Meningsenheter  Kodning  Abstrakta begrepp 

Pushning från nära och kära 

 

 

Mina vänner har varit ett 

stort stöd  

 

Sambo som varit med på 

nästan alla möten  

Betydelsen av närmaste 

omgivningen 

 

Betydelsen av närvaro av 

familjen 

 

Betydelsen av närvaro av 

familjen 

Nära och kära 

Nu blir man sedd 

 

Får komplimanger från 

omgivningen 

Bekräftelse av 

omgivningen 

Bekräftelse av 

omgivningen 

Bekräftelse 

Ett varierat socialt stöd från 

olika håll 

 

Dietisten var alltid 

närvarande 

 

Bra stöd i husläkare och 

sköterska 

Varierat stöd 

 

 

Ett bra medicinsk stöd 

 

 

Ett bra stöd från vården 

Brett stöd 

 

 



11 
 

Göra saker jag inte kunnat innan 

Komponenten att göra saker jag inte kunnat innan var genomgående något som beskrevs 

väldigt individuellt men tydligt. En informant sade: ”tog fram cykeln, började cykla. Kände 

mig så fri!” vilket beskriver väldigt målande och tydligt hur en överviktig människa kan 

känna det när man helt plötsligt kan göra saker man inte kunna tidigare. Detta är en sak som 

kan vara svår att relatera till för den som inte varit in en situation där man upplevts sig 

hämmad av olika fysiska saker. Bara att kunna sätta sig på cykeln och cykla var en otrolig 

bedrift för den här informanten. Och beskrivs som ett otroligt stort mål med viktminskningen. 

En annan informant beskrev: ”men sen måste jag ju säga att jag älskar mina muskler”. Detta 

uttalande kommer från en informant som kunnat börja träna regelbundet som följd av sin 

viktnedgång och av den träningen kunnat se resultat på sin fysiska status i form utav muskler. 

Äntligen började hennes kropp anta en form som inte bara var plufsig. Att kunna se sina 

muskler och leder var ett otroligt uppvaknande för informanten. Hon beskrev att nu kunde hon 

känna sin ryggrad genom huden och se formen av sina höfter.    

En tredje informant sade: ”jag gör ju allting. Har ju blivit barnslig igen för att jag kan leka 

liksom” vilket även här visar hur pass omfattande livsomställning som det innebär för dessa 

kvinnor när de tills slut börjar att gå ner i vikt tack vare operationen. Att få upptäcka nya sidor 

hos sig själv och att få väcka liv i sidor som länge legat dolda verkar vara en viktig del i den 

utveckling som informanterna går igenom. Dessa sidor kan för vissa vara bekanta men gömda 

och hos andra helt nya. Dessa uttalanden visar hur komplext det är att kunna göra saker man 

inte kunnat tidigare. Det visar hur det handlar om både fysiska och psykiska begränsningar av 

övervikten. Med psykiska begränsningar beskrevs det att inte våga ta för sig, att inte synas 

och att ständigt misslyckas. 

 

Tabell 4 

Tematisering av Göra saker jag inte kunnat innan 

Meningsenheter  Kodning  Abstrakta begrepp 

 

Tog mera plats, vågade ta 

plats 

 

Våga ta fysisk plats 

 

Ta plats 

 

Blivit mer framåt sen jag 

kom ur mitt skal 

 

Ta för sig mer 

 

 

Prova kläder i provhytter 

 

Ny upplevelse till kläder 

 

Nya upplevelser 

 

Kunna dela kläder med 

döttrarna 

 

Ny upplevelse till kläder 

 

Gå till badhuset Ny fritidssysselsättning  

 

Har börjat träna och röra på 

mig 

 

Orka motionera 

 

Träna 

 

Tog fram cykeln och 

började cykla 

 

Orka motionera 
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Villig att kämpa 

Komponenten villig att kämpa handlar att inte vilja gå tillbaka till det gamla som var 

preoperativt, både om sin övervikt och sin självbild. En informant uttryckte: ”jag har lyckats 

för att jag har tänkt! Tänker på allt jag äter, man måste vara jätteskärpt. Du kan ju inte leva 

ditt normala liv som du gjorde innan, det går inte”. Här beskriver informanten hur hon 

kommit till en punkt där det inte finns någon återvändo och att det är det som avgör hur 

viktminskningen blir. Deltagarna uttrycker att känslan av att vilja kämpa bottnar i att ha nått 

vad flera beskriver som botten av sitt liv. Att ha operationen som en sista utväg och kämpa sig 

vidare därifrån. En annan informant beskrev det som: ”att jag bestämde mig en dag, nu jädrar 

ska jag göra det här” och en tredje informant uttryckte sig: ”jag är rädd som fan men gör det 

ändå!!”. Dessa uttalanden visar tydligt på hur viktig den kämparanda som dessa informanter 

besitter eller har kommit fram till. En del av att vilja kämpa är hur beslutsam och hur envis 

man är och bottnar även i hur samhället i stort ser på överviktskirurgi. Att kämpa är inte bara 

att kämpa med sin vikt utan även mot samhällets syn och fördomar på övervikt. En informant 

uttryckte: ”det var många som inte vet vad det var för nånting. Då tycker dom att man är lite 

lat. Man kan inte åka på ett bananskal liksom tycker dom. Och det får man ju höra än idag”. 

Detta är uttalanden som visar vad dessa kvinnor har att kämpa mot och med. Att det krävs en 

otrolig målmedvetenhet för att lyckas och ett stort mod att våga ta steget in i det okända, nya 

livet. Deltagarna beskriver att samhällets syn på övervikt är väldigt snäv och fördomsfull 

vilket gör att deltagarna får kämpa på fler dimensioner än med bara den fysiska övervikten. 

 

 

 Tabell 5 

Tematisering av villig att kämpa 

Meningsenheter  Kodning  Abstrakta begrepp 

 

Det fick bära eller brista 

 

Att våga chansa 

 

Ta steget 

 

Nu är det upp till mig själv 

att ta kontroll 

 

Komma till insikt 

 

 

Du kan inte leva ditt liv som 

tidigare 

 

Ge sig in i det nya 

 

Sätta punkt 

 

Vill inte tillbaks till det 

gamla 

 

Lämna det gamla 

 

 

Börjat jobba med sig själv 

och problemen 

 

Rensar för framtiden 

 

Målmedvetenhet 

 

Ta en stund i taget, dag för 

dag 

 

Stegvis förändring 

 

 

Jobbat med mig själv från 

första dagen efter 

operationen 

 

Arbetet på insidan 
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Hopp om framtiden 

Komponenten hopp om framtiden bygger på deltagarnas uttalanden och sjukdomsbilder 

kopplat till övervikten men även att få dela sina barn och barnbarns framtid. Tre av deltagarna 

opererades för att förbättra en svår sjukdomsbild medan resterande fem opererades för att gå 

ner i vikt och få en förbättrad livskvalitet med nära och kära. En informant sade: ”mitt mål är 

att jag måste må bra, för mår jag bra mår barnen bra. Sen hur det blir då, det får bli som det 

måste bli…”.  En annan informant uttryckte: ”dom sa att gör du ingen förändring så vet vi 

inte hur länge du kan leva. Jag har ju barn hemma.”. Hopp om framtiden beskrivs högst 

subjektivt och kopplas till deltagarnas individuella livssituationer och förmåga om att 

överhuvudtaget kunna se en framtid. Två av deltagarna uppgav att deras sjukdomsbild var så 

allvarlig så de inte visste hur länge de skulle vara vid liv. Detta förändrades i och med 

operationen då deras värden stabiliserats och välmående ökat. Båda uppgav att de nu kunde ha 

ett hopp om framtiden och glädjen över att kunna se sina barn växa upp. Då de flesta 

deltagare börjat med någon form av motion efter operationen så var den generella 

uppfattningen att det framkallade en frihetskänsla. Frihet att kunna röra sig och att orka röra 

sig. Att kunna aktivera sig med barn och barnbarn och att orka stå och gå en hel dag på jobbet. 

Motionen resulterade även i en förändrad kroppsform och en nöjdare självkänsla. Deltagarna 

beskrev hur den nöjda självkänslan stärkte dem att kunna tro på sig själva och börja drömma 

om en frisk och hälsosam framtid.  

 

 

Tabell 6 

Tematisering av hopp om framtiden 

Meningsenheter  Kodning  Abstrakta begrepp 

 

Bygga muskler för att 

minska fysisk smärta  

 

Hopp om ett bättre liv 

 

Framtid 

 

Utan operationen hade jag 

suttit i rullstol nu  

 

Få en framtidstro 

 

 

Nu kan jag gilla vad jag ser 

 

Nöjd med sig själv 

 

Självkänsla 

 

Livet är rätt kul när man 

orkar mer 

 

Tillfreds med livet 

 

 

Nyfiken på vad jag ska bli 

när jag blir stor 

 

Optimistisk syn på livet 

 

 

Hur vill jag att mitt liv ska 

se ut nu? 

 

Aktivt val 

 

Påverka själv 

 

Nu vill jag utvecklas vidare 

 

Inre driv 
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Samtliga 15 komponenterna som framkom ur analysen redovisas i Tabell X med förekomst i 

samtliga intervjuer. De övriga 10 komponenter som fanns redovisas och specificeras i löpande 

text.   

Tabell 7 

Meningsfulla komponenter som framkom ur analysen 

Komponenter  Förekomst i intervjuerna 

Kostmedvetenhet 

Socialt stöd 

Göra saker jag inte kunnat innan 

Villig att kämpa 

Hopp om framtiden 

 

Dessa förekom i alla  

intervjuer utan en 

 

Känslan av att lyckas 

Hålla fokus 

Klockan som verktyg 

Stöd från andra Gastric bypass-patienter 

Envishet och beslutsamhet 

 

Dessa återfanns i  

hälften av   

Intervjuerna 

 

Ha delmål i vardagen 

Professionellt samtalsstöd  

Att ha kontroll  

Skräckpropaganda 

 

Dessa återfanns i  

tre utav intervjuerna 

Avskräcks av gamla kort Denna återfanns i en av intervjuerna 

 

 

Hålla fokus, att ha envishet och beslutsamhet. Komponenter som analysen resulterade i 

var, hålla fokus, att ha envishet och beslutsamhet och att ha kontroll vilka alla tre visar på att 

individens inre förmåga och kämpaglöd är väsentlig som drivkraft för att lyckas och nå 

framgång i sin viktminskning. Exempel på dessa bottnar i att äntligen få ett verktyg för att 

kunna tro på sig själv och att lyckas gå ner i vikt. Allt för att kunna hantera alla de olika 

vardagssituationer som innefattar mat av olika slag som man som människa utsätts för. 

Vardagssituationer såsom kalas, middagsbjudningar och familjerutiner kring kost. En 

informant uttryckte:  

 

Det kan fallera just såna dagar som nu har vi födelsedag då fallerar hela helgen. Det kan 

fallera det inte så att jag säger att den gör det men många gånger gör den det. Inte alltid. 

Jag fuskar sen fortsätter fuska. 

 

Stöd från andra Gastric bypass-patienter har också setts som en vanligt förekommande 

komponent för deltagarna. Detta stöd kan sammanfattats till olika forum på sociala medier, 

mentorskap samt vänner och familj som genomgått Gastric bypass operationer. Stödet har 

varit fokuserat kring möjligheten att ställa frågor och diskutera med andra som varit med om 

samma situation samt den ständiga tillgängligheten det innebär med sociala medier. Vad som 

varit framträdande är att kunna känna grupptillhörighet samt en välvilja att hjälpa och stötta 

varandra. Ett tydligt uttalande från en deltagare var:  

 

Inom den här världen blir det som en liten grupp då. Jag fick som en mentor via min 

brors fru som kände en tjej som hade gjort den här operationen. Jag tror att vi är väldigt 

måna om att hjälpa varandra.   
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Känslan av att lyckas. Hälften av deltagarna beskriver känslan av att lyckas, som att ha 

nått botten men äntligen få hjälp upp. Ha misslyckats i viktförändringar på många olika sätt 

innan operationen och nu få uppleva hur det känns att lyckas med något. Detta har sporrat till 

ett fortsatt arbete under viktminskningsresan. En informant uttryckte: ”känslan av att lyckas 

när man tidigare bara misslyckats”. 

 

Ha delmål i vardagen. Något som också beskrivs av deltagarna är att ha delmål i 

vardagen. Detta kan handla om att planera sin kost, träning och viktminskning. Det beskrivs 

hur att köpa nya träningskläder används som delmål vid olika vikter. En deltagare sa: ”jag 

satte mål att om jag går ner till den vikten så köper jag träningskläder. Och jag var jätte glad 

att köpa nya träningskläder”. I stort beskriver deltagarna om att det handlar om att ha en 

övergripande syn men ändå ta små steg dit.  

 

Klockan som verktyg och avskräcks av gamla kort är mer konkreta komponenter som 

återfanns hos deltagarna. Där de menar på att klockan används som ett stöd för att komma 

ihåg att äta så ofta som de bör. En informant beskrev:   

 

Jag känner ju när proteinet är slut i kroppen. Då blir jag jätte skakig, för jag har inga 

hungerkänslor. Jag känner inte när jag är hungrig eller törstig. Jag känner när jag börjar 

skaka. Så då har det blivit att jag försöker äta efter klockan. O sen alltid äta nåt innan 

jag lägger mig, annars blir jag dålig. Man måste tänka sig för. 

 

Där även gamla kort och kläder från tiden som överviktig påminner deltagarna om den tid 

som varit och är därför av avgörande för en lyckad viktminskning.  

 

Skräckpropaganda. Här kommer komponenten skräckpropaganda in som en variant på 

verktyg. Med skräckpropaganda menar deltagarna att det är information under 

utredningsprocessen från landstinget. Under utredningsprocessen beskriver deltagarna att det 

informeras om komplikationer och vilka kost och livsstilsförändringar som väntar 

postoperativt. Dessa förstärks genom information om vad som kan gå fel och hur det kan gå 

för patienter som inte följer råden. Detta uppfattar deltagarna som positiv skräckpropaganda. 

En informant uttryckte:  

 

Sen går man igenom lite om operationen, vad den innebär och vad man gör fysiskt, vad 

som kan hända psykiskt, hur man ska äta o hur man inte kan äta. Lite 

skrämselpropaganda så klart, vilket också behövs, man måste ju upplysa att det kan gå 

åt helvete, du kan ju till och med dö, det är ju som med allt annat liksom. 

 

Professionellt samtalsstöd. Tre av åtta deltagare har haft någon form utav professionellt 

samtalsstöd före eller efter operationen. Det som varit gemensamt för dessa är att de har sökt 

samtalsstöd på egen hand. Två av dessa sökte stöd innan operationsbeslutet togs och den 

tredje postoperativt. En av deltagarna som sökte samtalsstöd innan sa: ”jag gick i KBT innan 

jag fattade beslutet till operationen för nästan två år sen. Och sen så sökte jag hjälp först. Och 

gick i KBT, länge o väl. Och rensade, gjorde utrensningar ur mitt liv på alltmöjligt innan”. 

 

 

Diskussion 
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Studiens syfte var att finna potentiella framgångsfaktorer hos människor som genomgått 

gastric bypass-kirurgi och bibehållit viktnedgången över tid. Förhoppningen var att finna 

dessa komponenter som sedan skulle kunna appliceras på fler patienter som verktyg för en 

framgångsrik och lyckad viktminskning. 

 

Resultatdiskussion 

Ett av nutidens stora samhällsproblem är den ökade fetman och övervikten bland världens 

befolkning. Enligt WHO (2014) lider i dag var tionde människa i världen av övervikt eller 

fetma. Även i Sverige är det ett stort hälsoproblem där nästan hälften av Sveriges befolkning 

lider av övervikt (SCB, 2011). Antalet övervikts-operationer som utfördes år 2013 uppnår 

7700 vilket är en stor ökning de senaste 15 åren (SOReg, 2013). Av dessa operationer är 95 % 

enligt gastric bypass-metod. Efter cirka två år har man sett att viktnedgången har nått cirka 75 

% och då stagnerat något. Studiens intresse har därför varit att försöka ringa in de 

framgångsfaktorer som gastric bypass-patienter använder sig av för att bibehålla en lyckad 

viktminskning. Statistik säger att efter cirka två år stagnerar viktminskningen och det är då 

som kroppen och hjärnan behöver börja samarbeta.  

 

Perspektivet som valdes som utgångspunkt i studien var self-efficacy (Bandura, 1986) vilket 

menar att individen har en egen förmåga och känsla av kontroll i sitt eget liv. Denna kan 

variera över tid och mellan individer. Det finns flera studier som undersöker sambandet 

mellan self-efficacy och viktminskning. Det flera har gemensamt är att individens tro på sin 

egen förmåga är av största vikt för en lyckad viktminskning. Att tro på sig själv när det 

kommer till den stora beteendeförändringen som det innebär att gå ner i vikt är avgörande för 

individerna (Batsis et al., 2009). Föreliggande studies resultat delar därför tidigare forsknings 

slutsatser om sambandet mellan self-efficacy och framgången vid viktminskning. De fem 

framgångsfaktorerna kan ses som komponenter som tillsammans bidrar till individens tro på 

den egna förmågan. De framgångsfaktorer som framgick av studien var kostmedvetenhet, 

socialt stöd, göra saker jag inte kunnat innan, villig att kämpa, hopp om framtiden. Detta var 

komponenter som inte var av helt oväntad karaktär. Då dessa kan relatera till tidigare 

forskning kring livsstilsförändringar såsom viktminskning. Komponenten socialt stöd var inte 

direkt oväntad då det är vida och allmänt känt att socialt stöd är av betydelse vid 

livsstilsförändringar. Vilket en studie visar där man undersökt vikten av känslomässigt stöd 

och stöd i form utav information vid operationstillfällen hos både män och kvinnor. Här visar 

studien att kvinnor var i större behov och svarade bättre på känslomässigt stöd inför deras 

operationer (Krohne och Slangen, 2005). Detta styrker föreliggande studies resultat då 

kvinnorna som genomgått gastric bypass-operationer uppger socialt stöd som en viktig 

komponent till deras framgång.    

 

Att vara kostmedveten beskriver deltagarna som att ta till sig den information som tillhanda 

hålls från vården samt att förvalta informationen rätt. Det handlar om hur och vad mat äter för 

en bibehållen lyckad viktminskning. Studien av Banerjee et al. (2013) visade att patienter som 

upplevde lite dumping i början efter operationen hade en bättre långsiktig viktnedgång än de 

patienter som upplevde mycket dumping efter operationen. Att uppleva mycket dumping i 

början efter operationen var alltså inte förenat med en lyckad långsiktig viktminskning. Utan 

snarare frånvaron av dumping visar på en medvetenhet om sin kropp och vad man bör äta för 

kost. Informanterna talar om kostmedvetenhet som en framgångsfaktor vid viktminskning och 

därför styrks detta av studien av Banerjee et al. (2013). En annan studie av Clum et al. (2014) 

visar att kostmedvetenhet tillsammans med individens self-efficacy kan vara avgörande för 
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individens framgång med sin viktnedgång i form av att göra medvetna och hälsosamma kost 

val. Deltagarna uppger att kostförändringen är en stor del i av att opereras och därför också en 

viktig del i den lyckade viktminskningen. Denna kostförändring bygger på de olika 

individuella verktyg och metoder som deltagarna tagit till sig. Men för ett långsiktigt lyckat 

resultat så behövs individens self-efficay för att bibehålla kostförändringen över tid. Det 

betyder alltså att en god self-efficacy tillsammans med en kostmedvetenhet talar för en lyckad 

viktminskning. Vilket denna studie visar tillsammans med tidigare forskning av Clum et al. 

(2013).   

 

De tre sista framgångsfaktorerna handlar om att vilja kämpa, hopp om framtiden och göra 

saker jag inte kunnat innan vilka alla tre tar avstamp i individens tro på sin förmåga, med 

andra ord individens self-efficacy (Bandura, 1986). Dessa tre komponenter beskriver 

deltagarna som viktiga för deras viktresa på så sätt att det handlade om att de som individer 

svävar i hopplöshet och befinner sig på ”botten” av deras självkänsla. Dessa tre komponenter 

framträder efter operationen när samtliga deltagare känner att det har varit deras sista utväg 

för att kunna gå ner i vikt. De beskriver vidare att det handlar om att äntligen få komma ”ur 

ett skal” och kunna göra saker man inte kunnat tidigare såsom cykla, paddla kajak och 

fjällvandra med familjen. Att nu kunna göra saker de inte kunnat tidigare främjar deras känsla 

och vilja över att vilja kämpa vidare och ger deltagarna ett perspektiv som ger ett starkt hopp 

om framtiden. De flesta av deltagarna kopplar dessa tre komponenter till olika former av 

motion och fritidsaktiviteter. Att kunna utföra dessa aktiviteter motiverar och stärker 

individens self-efficacy och ger ett bättre långsiktigt resultat. De finns studier som talar för 

sambandet mellan self-efficacy och graden av motion som signifikant för en lyckad 

viktminskning (Byrne, Barry & Petry, 2012). Sambandet som föreliggande studie fann i de 

fem framgångsfaktorerna och self-efficacy styrks då även här av tidigare forskning. 

 

Studien utgick ifrån en öppen frågeställning där individernas subjektiva upplevelse var av 

största vikt och där gav analysen ett varierat och intressant svar i de fem framgångsfaktorerna 

som studien ringade in. Utifrån studiens psykologiska ansats var resultatet inte helt oväntat då 

det handlade om inre faktorer hos deltagarnas vilket tidigare forskning från bland annat Bas & 

Donmez, (2009) visar. Denna studie visade att det fanns fler faktorer för en lyckad 

viktminskning än kost och motion. Tyngdpunkten ligger i att även inkludera en individ inre 

psykologiska faktorer i helheten. Och detta ger stöd till den teoretiska utgångspunkt som 

studien hade i teorin om self-efficacy (Bandura, 1986) kopplat till viktminskning.      

 

 

Metoddiskussion 

 
Eftersom studiens syfte var att ringa in framgångsfaktorer efter en gastric bypass-operation 

valdes därför en kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk narrativ stil. Detta för att ta 

reda på informanternas subjektiva upplevelse. Kvalitativ forskningsmetod valdes när 

förståelse och tolkningar av ämnet gastric bypass-operationer ville studeras (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Författarna gick in i det hela utan att ha egna erfarenheter av övervikt och 

överviktsoperationer samt med en öppen inställning men en tanke om framgångsfaktorerna. 

Ur validitetssynvinkel bör detta med en tanke beaktas då författarna tyckte sig gå in i studien 

utan förutfattade meningar. Detta kan som följd utav det ha färgat deltagarna eller deras 

utsagor genom att författarna ställde olika typer av följdfrågor och responderade med 

kroppsspråk och mimik.  
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Komponenterna till framgångsfaktorerna utvanns ur informanternas beskrivningar som var av 

varierad detaljrikedom men ändå kärnfulla. Detaljrikedomen hade kunnat gå till spillo om 

studien hade varit av kvantitativ karaktär men en större bredd på urvalet hade kunnat vara 

vinsterna med annat val av metod. Urvalet hade då kunnat se annorlunda ut med fler 

deltagare, varierat kön, större åldersspann samt olika familjesituationer. Detta till trots finns 

ändå studiens styrka i att framgångsfaktorerna för just kvinnor i medelåldern utvanns och 

särskildes då det är till största delen kvinnor i medelåldern som remitteras och opereras i 

Sverige (NIOK, 2007).  

 

Den halvstrukturerade intervjuguiden som användes var ett medvetet val då frågorna som 

ställdes hade en tanke men ändå gav utrymme för följdfrågor och att följa informanternas 

berättelser men ändå hålla fokus och kurs på studiens syfte och frågeställning. Även här är 

balansgången mellan författarnas förförståelse och tanke med studien av avgörande karaktär 

och kan ifrågasättas ur validitetssynvinkel. Med författarnas medvetenhet om detta 

validitetshot så har ändå detta beaktas så långt det var möjligt under intervjuerna och 

analysfasen. Då författarna har varit två stycken så har de kunnat påminna och uppmuntra 

varandra till att försöka undvika dessa fällor. En pilotintervju utfördes med avsikt att testa 

intervjuguidens validitet vilket inte resulterade i några ändringar samt att pilotintervjun ansågs 

vara av vikt för studien och inkluderades därför i materialet (Trost, 2010).  

 

Informanterna söktes via ett socialt medium vilket kan ses som både nackdel och fördel då 

informanterna som anmälde sig enbart var kvinnor men fördelen är att dessa informanter var 

positiva till att delge sina historier. Då informanterna som anmälde sig enbart var kvinnor 

gjorde det att studien fick en annan vinkel och kom att fokusera på framgångsfaktorer hos 

gastric bypass-opererade kvinnor. En annan nackdel med sociala medium kan vara att 

informanterna själva sökt sig till dessa och diskuterat sina erfarenheter med varandra och på 

så vis redan blivit färgade av varandras utsagor. Denna brist kan ses som viktig men även svår 

att undvika och bevisa då väldigt många människor överlag idag har kontakt med andra via 

social medium. En stark fördel till att rekrytera via sociala medium var att deltagarna var helt 

okända för författarna vilket bidrog till studiens validitet och författarnas objektiva tolkning 

av intervjuerna. 

 

Vid beaktande av validitetshot såsom social önskvärdhetuppfattades detta inte som något 

större problem under intervjuerna. Detta tros vara till följd av att deltagarna och författarna 

var helt okända för varandra sen tidigare. Trots detta kunde vissa av deltagarna själva fråga 

om de svarat rätt och om författarna fick något att gå på under intervjuerna. Detta kan då 

tolkas som en typ av social önskvärdhet men som inte påverkar slutresultatet i någon större 

omfattning. Författarna diskuterade sinsemellan under planerandet av intervjuerna huruvida 

makt-asymmetri skulle kunna uppstå då författarna var två kvinnor under intervjuerna och 

informanterna var ensamma kvinnor. Detta upplevdes dock inte som något problem då 

intervjuerna flöt på och kändes avslappnade (Kvale & Brinkmann, 2014). För författarna var 

det viktigt att intervjuerna hölls utav båda författarna samt öga mot öga med deltagarna. Det 

personliga mötet som intervjuerna innefattade ansågs var av vikt för författarna och studiens 

trovärdighet. Och därför valdes öga mot öga framför telefonintervjuer eller Skype-intervjuer. 

För att minska eventuella missförstånd och tolkningar under intervjuerna har författarna 

förlitat sig på sin egen beteendevetenskapliga bakgrund med ett systemteoretiskt synsätt och 

ett brett perspektiv och på så sätt kunnat påverka studiens reliabilitet och informanternas 

subjektiva upplevelser har kunnat komma till sin rätt.  
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Intervjuerna hade överlag en hög innehållsrik kvalitet. Det var endast en av informanternas 

intervjuer som skulle kunna ifrågasättas då den var något fattig på detaljrikedom och hade 

kunnat exkluderas från materialet och ersatts av en annan informant. Önskvärt hade kunnat 

vara fler deltagare för att nå en total mättnad men författarna känner ändå att kontentan i 

deltagarnas redogörelser var enhetliga. Utifrån den knappa tidsaspekten valde författarna 

därför att basera analysen på de åtta befintliga deltagarna. Intervjuernas transkriberingar 

resulterade i 77 A4-sidor av intervjumaterial vilket kan ses som stort utifrån de åtta 

intervjuerna och kan försvåra analysen något men mängden material har ändå haft många 

gemensamma faktorer i de subjektiva framgångsfaktorerna av tiden efter en gastric bypass-

operation. Validiteten i resultatet stärks av att informanternas egna citat finns med i analysen. 

I frågan huruvida studien mäter det den avser att mäta så känner författarna att en något 

koncentrerad intervjuguide med fokus på den postoperativa tiden hade kunnat användas. Då 

viss tid av intervjuerna gick åt till att redogöra för rent praktiska operationsförfaranden för 

varje informant. Som hade kunnat läggas på eventuellt fler informanter.  

 

Föreliggande studie är möjlig att reproducera då informanternas berättelser har haft 

gemensamma nämnare och varit av samma grundkaraktär när det kommer till de 

framgångsfaktorer som analysen fann. Detta gör att studien får en hög reliabilitet då snarlika 

resultat torde finnas av andra författare med liknande deltagare med samma syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att stärka materialets reliabilitet ytterligare utfördes 

interbedömarreliabilitetstest mellan författarna för att stärka analysens tolkningar.  

 

Intervjuerna delades upp mellan författarna inför analysfasen för att lättare kunna greppa och 

sätta sig in i materialet. Därefter utfördes transkriberingen och meningskoncentreringar för att 

sedan sammanställa meningskoncentreringarna till meningsfulla listor. Med listorna möttes 

sedan författarna för en gemensam sammanställning och analys för att göra åtta listor till en 

lista med 15 meningsfulla komponenter. Vidare analyserades komponenterna utifrån mest 

förekommande i de olika intervjuerna och utifrån det utvanns de fem centrala 

framgångsfaktorerna för kvinnor som genomgått gastric bypass-operation. Fördel med att dela 

upp materialet mellan författarna var tidsvinst samt en djupare förståelse för de olika 

intervjuerna. Detta till följ av att författarna ändå redan hade genomfört samtliga intervjuer 

tillsammans. Hade intervjuerna inte genomförts av de båda författarna hade materialet kanske 

inte kunnat delas upp som det gjorde men som en följd av gemensamma intervjuer gjordes 

detta.  

 

 

Avslutande reflektion 
 

Dessa faktorer som studien har påvisat kan appliceras på fler patienter under 

uppföljningsfasen och dessa kan sannolikt till och med tillämpas som riktlinjer för olika typer 

av viktminskningsåtgärder. För att kunna hjälpa överviktiga patienter med förändring utan 

eventuell överviktskirurgi. Trots att operationen har många medicinska vinster så skulle man 

kunna hjälpa andra patienter innan de drabbas av medicinska påföljder av sin övervikt. Detta 

genom hjälp till beteende och livsstilsförändringar som leder till en sundare och 

hälsosammare vikt. Ett tydligare och mer förebyggande arbete kan troligtvis appliceras på 

dagens sjukvård genom dessa framgångsfaktorer som riktlinjer.   

 

Som författare har vi båda två upplevt att vårt eget synsätt och perspektiv på övervikt och 

fetma har vidgats till en mer medmänsklig och mindre stereotypisk bild av överviktiga 

människor, vilket har gett oss nya infallsvinklar över människors olika öden. 
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Förslag till framtida studier 

 

Då det enligt SOReg, (2013) har publicerats flertalet studier inom området överviktskirurgi, 

handlar de flesta om den medicinska förankringen kring överviktsoperationer såsom skador 

och tidiga komplikationer. Flera studier pågår även som fokuserar på flera områden som 

sjukskrivning kring överviktskirurgi, hälsorelaterad livskvalitet, graviditetsutfall efter gastric 

bypass samt gallstenssjukdom efter gastric bypass. Med utgångspunkt ur föreliggande studie 

ses även behovet finnas till ytterligare studier i stil med framgångsfaktorer och hjälp till 

livsstilsförändringar (NIOK, 2009). I expertgruppsrapporten från NIOK (2009) föreslås just 

att dessa områden, stöd från dietist-psykolog- eller läkaruppföljning samt hälsoekonomiska 

konsekvenser av överviktskirurgi behöver utforskas ytterligare.    

 

Då föreliggande studien enbart inkluderade kvinnliga patienter som genomgått gastric bypass 

operation skulle det vara av intresse att även utföra samma studie på män. Detta för att se om 

samma framgångsfaktorer kan ringas in och ytterligare stärka studiens reliabilitet.  

 

Då flertalet informanter påpekat och uppvisat ett missnöje med uppföljningen som vården har 

erbjudit postoperativt så skulle det vara av intresse att undersöka var bristerna ligger. På detta 

sätt kunna erbjuda gastric bypass patienter en bättre uppföljning vilket förmodligen skulle 

resultera i en tryggare viktresa. Även en studie kring vad som sker under utredningsprocessen 

skulle vara av intresse. Under intervjuerna framkom att de flesta informanter känt sig nöjda 

under denna process men poängterade även att det ansågs vara för lätt att få godkännande 

inför operationen. Vissa av informanterna berättade att det skulle behövas en djupare och mer 

ingående utredningsprocess. Vidare framkom det under intervjuerna ett missnöje kring 

kunskapen om gastric bypass patienter i primärvården. Ett förslag på fortsatta studier vore här 

att undersöka bristerna i denna kunskap. Dessa typer av studier skulle kunna resultera i en 

förbättrad behandling och vård av patienter som lider av fetma och övervikt.  
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Missivbrev     Bilaga 1 

 

En undersökning om Gastric bypass-operation 

Vi är studenter vid Mälardalens högskola och läser sista terminen på 

Beteendevetarprogrammet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete i psykologi, där vårt 

syfte med studien är att undersöka vilka framgångsfaktorer som kännetecknar en bibehållen 

viktminskning efter en Gastric bypass-operation. 

Vi vänder oss nu till dig som är opererad för att få hjälp att besvara det vi undersöker i studien 

med hjälp av intervjuer. Intervjun kommer att innefatta frågor utifrån vårt syfte och kommer 

sammanlagt att ta cirka 45-60 minuter. 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att du som deltagare blir informerad om vad ditt uppdrag i vår 

studie är och innebär, samt villkor för detta. Ditt deltagande är inte något tvång utan frivilligt, 

du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att du som deltagare ska lämna ditt samtycke innan intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att ditt namn och identitet inte kommer nämnas, om inte 

tillstånd till detta har getts. Till sist nyttjandekravet som innebär att de uppgifter du som 

deltagare har gett endast kommer att användas i vetenskapliga ändamål och ingen annanstans. 

Det är viktigt att du är informerad om dessa krav innan du deltar. 

Vi hoppas att med detta brev att vår studie har gjort dig intresserad till att medverka. Om du 

har några frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss. 

 

Natalia Lezama Piñero, XXX 

Maria Stamm, XXX 

     Tack för din medverkan! 
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 Intervjuguide    Bilaga 2  

 

 Berätta om din operation.  

 Valde du själv? Var din läkares rekommendation? 

 Hur gick operationen? 

 Förväntningar före och efter operationen. 

 Hur har du upplevt tiden efter operationen? 

 Hur såg din viktminskning ut? 

 Har du ändrat din livsstil efter operationen och i så fall hur? 

Matvanor? 

Fysisk aktivitet? 

 Har den förändrade livsstilen bibehållits över tid? 

 Hur upplevde du det sociala stödet från din omgivning efter operationen?  

 Kände du stöd från landstinget på fler plan än den rent medicinska?  

I så fall hur? 

Hur hade varit önskvärt?  

 Vilka sätt känner du har varit av betydelse för din viktresa? 

Mentala? 

Fysiska? 

Sociala?  

 Var finner du din inspiration till att bibehålla viktminskningen? 

 Vilka skulle du säga är dina framgångsfaktorer? 

 Hur ser din självbild ut idag? Skiljer den sig? 

 Finns det någonting som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


