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Sammanfattning 
I Sverige har frekvensen av fetma fördubblats sedan 1980-talet och fortsätter att öka. 
Individer med fetma tenderar att ha en negativ kroppsuppfattning i större utsträckning 
än normalviktiga personer. Patienters kroppsuppfattning efter fetmaoperation är 
komplex och är ett mindre utforskat område som behövs belysas. Syftet var att belysa 
vuxna patienters kroppsuppfattning efter en fetmaoperation. En allmän litteraturstudie 
genomfördes och tio vetenskapliga artiklar användes i resultatet. I resultatet framkom 
tre teman och fem kategorier. Följande teman var; Kroppsuppfattning relaterat till 
viktförlust, kroppsuppfattning relaterat till överflödig hud samt kroppsuppfattning 
relaterat till omgivningen. Kategorierna var; Den egna kroppen uppfattades positivt, 
den egna kroppen uppfattades negativt, överflödig hud uppfattades positivt och 
negativt, överflödig hud orsakade skamkänslor samt positiv och negativ verbal 
respons från omgivningen. Resultatet visar att fetmaoperationens påverkan på 
patienters kroppsuppfattning är individuell. Det behövs vidare forskning för att avgöra 
de bakomliggande orsakerna till att vissa patienter får en positiv kroppsuppfattning 
medan andra präglas av en negativ kroppsuppfattning postoperativt. Fortsatt forskning 
kan underlätta sjuksköterskor identifiering av patienters individuella behov i avsikt att 
utföra hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder.  



 
 

 
 

Abstract 

The incidence of obesity has doubled in Sweden since 1980 and is still increasing. 
Individuals with obesity tends to have more of a negative body image than individuals 
with normal weight status. The body image of patients that have undergone bariatric 
surgery is complex and has not sufficiently been researched, therefore clarification is 
needed. The aim was to illustrate an adult patient’s body image after a bariatric 
surgery. A litterature study was conducted and ten scientific articles were used as a 
basis for the results. Three themes and five categories emerged. The themes were; 
Body image related to weight loss, Body image related to excessive skin and Body 
image related to ones surrounding. The categories were; The own body was percieved 
positively, The own body was percieved negatively, Excessive skin was percieved 
positively and negatively, Excessive skin caused feelings of shame and Positive and 
Negative verbal response from ones surrounding. The result shows that bariatric 
surgery’s impact on the patient’s body image is individual. Further scientific research 
is needed to determine the underlying causes to why some patients’ acquires a 
positive body image and to why other patients’ acquires a negative body image. 
Further research can help nurses to identify the patients’ individual needs in order to 
implement health promoting nursing interventions. 
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Inledning 

Under 2008 uppskattades cirka 500 miljoner vuxna personer lida av fetma i världen 
(Neovius, Johansson, Kark, Tynelius & Rasmussen, 2013). Fetma är den femte 
ledande orsaken till dödsfall (Fried et al., 2014) och den globala förekomsten har 
fördubblats de senaste trettio åren (Gallus, Lugo, Murisic, Bosetti, Boffetta, & La 
Vecchia, 2015). Denna utveckling påvisas även i Sverige där frekvensen av fetma har 
fördubblats sedan 1980-talet och fortsätter att öka i landet (Molarius, Lindén-
Boström, Granström & Karlsson, 2016). Fetma försvagar hälsan, förkortar 
livslängden (Ghouse, Barwal & Wattamwar, 2015) och försämrar individens 
livskvalité (Kubik, Gill, Laffin & Karmali, 2013). Fetma ökar även risken för diabetes 
typ 2, cancer, leversjukdomar, hypertension, kardiovaskulära sjukdomar (Jahangir, De 
Schutter & Lavie, 2014), sömnapné (Fried et al., 2014), osteoporos (Mongraw-
Chaffin, Foster, Kalyani, Vaidya, Burke, Woodward & Anderson, 2016) samt 
infertilitet hos kvinnor (Vural, Vural & Çakiroglu, 2015) och män (Katib, 2015). En 
ökad risk för psykisk ohälsa påvisas även vid fetma (Kubik et al., 2013).  

Den ökade förekomsten av fetma belastar hälso- och sjukvårdssystemet ekonomiskt i 
många länder i världen (Borg, Näslund, Persson & Odegaard, 2012). En vanlig (Borg, 
Näslund, Persson, Odegaard, 2014) och effektiv behandlingsmetod för fetma är 
fetmaoperationer (Staalesen, Fagevik, Olsén & Elander, 2013). Fetmaoperation är en 
dyr behandlingsmetod och den ökade användningen har väckt funderingar kring dess 
påverkan på ekonomin i Sverige (Borg et al., 2012).  

Individer med fetma tenderar att ha en negativ kroppsuppfattning i större utsträckning 
än normalviktiga personer (Voelker, Reel & Greenleaf, 2015). Fetmaoperationer har 
en påverkan på patienters kroppsuppfattning (Gilmartin, 2013) och en negativ 
kroppsuppfattning kan bidra till upplevd ohälsa (Gilmartin, 2013). Sjuksköterskans 
professionella ansvar är att främja hälsa (Phillips, Wood, & Kinnersley, 2014) och 
patienters kroppsuppfattning efter en fetmaoperation är ett mindre utforskat område 
(Gilmartin, 2013). Det är därför viktigt att belysa patienters kroppsuppfattning efter 
en fetmaoperation.   
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Bakgrund 

Fetma 

Fetma är en omvårdnadsdiagnos och ett tillstånd där individen har ett överskott på 
kroppsfett (Kamitsuru & Herdman, 2015). Överskottet uppstår när individens 
energiintag är större än kroppens energibehov under en längre period. Etiologin till 
fetma är komplex och individuell eftersom förekomsten påverkas av individens arv, 
psykosociala och socioekonomiska situation (Ghouse et al., 2015). Frekvensen av 
fetma ökar främst bland individer i socioekonomiskt utsatta grupper (Molarius et al., 
2016). Ett vanligt mått på kroppsfett är body mass index (BMI) vars formel är 
individens vikt i kg dividerat med längden i meter, upphöjt till två (kg/m 2) (Heo, 
Kabat, Strickler, Lin, Hou, Stefanick, & Rohan, 2015). BMI klassificerar fetma i tre 
nivåer. Nivå ett är BMI mellan 30 till 35, nivå två är BMI mellan 35 till 40 och nivå 
tre är ett BMI över 40 (Borrell & Samuel, 2014). Nivå två anses vara svår fetma 
(Dixon, Browne, Lambert, Jones, Reddy, Pouwer & Speight, 2013) och nivå tre anses 
vara extrem fetma (Borrell et al., 2014).  

Fetmaoperation 

Världens första fetmaoperation genomfördes år 1963 (Moshiri, Osman, Robinson, 
Khandelwal, Bhargava & Rohrmann, 2013). Antalet fetmaoperationer har globalt ökat 
under de senaste tio åren och enligt Borg et al. (2012) medför fetmaoperationer en 
besparing för den svenska hälso- och sjukvården. År 2013 utfördes 7473 
fetmaoperationer i Sverige (Angrisani, Santonicola, Iovino, Formisano, Buchwald & 
Scorpinaro, 2015), vilket är en kraftig ökning sedan 2008 då 2894 operationer 
genomfördes (Kennedy, Alberti & Roux, 2012). Fetmaoperation är en effektivare 
behandlingsmetod vid fetma jämfört med farmakologisk behandling och 
livsstilsförändringar (Abraham, Ikramuddin, Jahansouz, Arafat, Hevelone & Leslie, 
2016). Fetmaoperationer kan reducera kroppsvikten med 30 till 40 procent (Manzoni 
& Weber, 2015) och har en bevarande effekt på viktförlusten (Terranova, Busetto, 
Vestri & Zappa, 2012; Borisenko, Adam, Funch-Jensen, Ahmed, Zhang &  Colpan, 
2015; Contreras, Santander, Court & Bravo, 2013).  
 
Fetmaoperationer som kan utföras är bland annat duoedenal switch, gastric banding, 
gastric bypass och sleeve gastroectomy. Gastric bypass kännetecknas av att en ficka 
görs i magsäcken som tunntarmen sedan fästs på och medför att en stor sektion av 
magsäcken och tolvfingertarmen förbikopplas. Sleeve gastroectomy är en enklare 
operation än gastric bypass (Kennedy et al., 2012). Den karaktäriseras av att en 
fjärdedel av magsäcken bevaras och resten permanent avlägsnas. Sleeve gastroectomy 
är mindre farlig att utföra på högrisk patienter. Både gastric bypass och sleeve 
gastroectomy är irreversibla fetmaoperationer (Gagnon et al., 2012). 
Fetmaoperationer förlångsammar matspjälkningen, absorptionen och begränsar 
intaget av födan (Gagnon & Sheff, 2012). Ur ett globalt och europeiskt perspektiv är 
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gastric bypass och sleeve gastrectomy vanligast (Angrisani et al., 2015). I Sverige 
utgör gastric bypass 98 procent av alla utförda fetmaoperationer (Borisenko, Colpan, 
Dillemans, Funch-Jensen, Hedenbro & Ahmed, 2015).  
 
I Europa är indikationerna för fetmaoperation att patienten skall ha ett BMI på nivå 
tre samt en anamnes av misslyckade viktnedgångsförsök med kortvarig behållning av 
viktförlusten. Patienter med minst en fetmarelaterad sjukdom som har ett BMI på nivå 
två kan även genomgå en fetmaoperation (Fried et al., 2014). Kontraindikationerna är 
tidigare dålig följsamhet på medicinska behandlingar, alkoholmissbruk, 
drogmissbruk, akuta livshotande sjukdomar och nedsatt förmåga att bedriva egenvård. 
Andra kontraindikationer är psykotiska sjukdomar, svår depression, ätstörningar samt 
personlighetsstörningar. Fetmaoperationen kan dock genomföras även om patienten 
lider av psykiatriska sjukdomar om en psykiatriker bedömer att operationen är 
lämplig (Fried et al., 2014). Patienterna rekommenderas att förlora mellan fem till tio 
procent av kroppsvikten innan fetmaoperationen i syfte reducera risken för att 
komplikationer uppstår under kirurgin (Glenn, Raine & Spence, 2015). 

Konsekvenser av fetmaoperation 

Fetmaoperationer medför en markant viktförlust (Manzoni et al., 2015) där 
prevalensen av fetmarelaterade sjukdomarna som diabetes typ två, astma, sömnapné 
och kardiovaskulära sjukdomar minskar eller elimineras (Terranova et al., 2012; 
Angrisani et al., 2015; Borisenko et al., 2015; Gagnon et al., 2012; Staalesen et al., 
2013). Viktförlusten förbättrar patienters hälsa (Persson, 2014), livskvalité (Shiri, 
Gurevich, Feintuch, & Beglaibter, 2007) och rörelseförmåga (Gagnon et al., 2012). 
Komplikationer som kan uppkomma efter en fetmaoperation är benskörhet, 
malabsorption som ger upphov till kronisk hypoglykemi, anemi, folsyrabrist, 
kalciumbrist samt brist på vitamin A, vitamin B12 och vitamin D (Kennedy et al., 
2012). Intas kaloririka kolhydrater kan patienten besväras av “Dumping” 
syndrom.  “Dumping” syndromet är en vanlig komplikation med flera symptom som 
takykardi, yrsel, illamående, kräkning, svettning, abdominal smärta och diarré. 
Symptomen varar runt 30 minuter (Gagnon et al., 2012). Kennedy et al. (2012) 
beskriver att patienter som har genomgått en fetmaoperation har en högre risk att begå 
suicid eller avlida av olyckor jämfört med icke-fetmaopererade individer med fetma. 

Staalesen et al. (2013) hävdar att uppkomsten av överflödig hud är en komplikation 
som påverkar mellan 53 till 96 procent av alla fetmaopererade patienter. Överflödig 
hud uppstår vanligtvis på magen, överarmarna, ryggen, låren, brösten, könsorganen 
och knäna (ibid). Hälso- och sjukvården i Sverige är skattefinansierat och resurserna 
är begränsade. Detta medför att alla patienter som är i behov av att få överflödig hud 
borttaget inte kan erbjudas detta i den offentliga sjukvården (Staalesen et al., 2013).  
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Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning är en subjektiv föreställning om kroppen (Gilmartin, 2013) och 
utgörs av individens tankar, känslor och beteende gentemot sin egen kropp (Voelker 
et al., 2015). Kroppsuppfattningen är multidimensionell, komplex (Gilmartin, 2013), 
dynamisk (Voelker et al., 2015) och kan förändras genom social interaktion 
(Gilmartin, 2013). Positiv kroppsuppfattning är när individen har en realistisk 
uppfattning samt är tillfreds med den egna kroppen. Negativ kroppsuppfattning 
karaktäriseras av att individen har en förvrängd uppfattning om kroppen samt är 
missnöjd med den (Voelker et al., 2015).  

Sjuksköterskan och empowerment 

Empowerment är ett hälsofrämjande begrepp som uppkom på 1970-talet (Lewin & 
Piper, 2007). Empowerment står för förmågan att välja (Koukkanen & Leino-Kilpi, 
2000). Begreppet förklaras som en process där makten fördelas likvärdigt mellan 
individer. Makt är en upplevelse av kontroll och en förmåga att kunna påverka den 
egna tillvaron (Henderson, 2003). Makten mellan sjuksköterska och patient är 
ojämlikt fördelat eftersom sjuksköterskan har mer professionell kunskap. Patienten 
kan därmed hamna i en underordnad maktposition där hans eller hennes delaktighet 
och utrymme till beslutandefattning kring den egna vården inskränks (Hendersson, 
2003).  
 
Sjuksköterskan skall aktivt stödja patienten till empowerment (Lewin et al., 2007). 
Empowerment främjar delaktighet och uppfylls när patienten upplever en förändring i 
sin maktposition och delaktighet kring den egna vården. Patientens förmåga till att 
kunna identifiera sina behov, styrkor och problem förbättras med empowerment. 
Förmågan att sätta mål samt uppnå de satta målen förbättras även (Wåhlin & Idvall, 
2006) eftersom motivationsgraden och självkänslan ökar (koukkanen et al., 2000). 
Sjuksköterskan bör ha ett förhållningssätt utifrån empowerment och har ett ansvar att 
informera och undervisa patienter för att främja delaktigheten. Sjuksköterskan ska 
även främja hälsa, patientens autonomi och integritet (Berg, 2014).  

Problemformulering 

Antalet genomförda fetmaoperationer ökar i världen och i Sverige har 
fetmaoperationer mer än fördubblats mellan 2008 och 2013. Trots den ökade 
förekomsten av fetmaoperationer är fetmaopererade patienters kroppsuppfattning ett 
mindre studerat område. En negativ kroppsuppfattning kan orsaka ohälsa, eftersom 
sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa behöver patienters kroppsuppfattning efter 
en fetmaoperation belysas.    
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Syfte 

Syftet var att belysa vuxna patienters kroppsuppfattning efter en fetmaoperation. 

Metod 

En allmän litteraturstudie genomfördes i avsikt att belysa kunskapsläget kring vuxna 
patienters kroppsuppfattning efter en fetmaoperation (Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

Studien inleddes med en övergripande databassökning. Avsikten var att erhålla en 
överblick över ämnesområdet fetmaoperation (Henricsson, 2012) och avgränsa 
problemområdet (Forsberg & Wengström, 2016). I den övergripande 
databassökningen användes endast fritextsökning och det medförde fler sökträffar i 
träfflistan jämfört med en ämnesordssökning (Karlsson, 2012). Utifrån den 
övergripande sökningen fastställdes studiens syfte, sökord och inklusionskriterier.  

Inklusionskriterierna för den egentliga sökningen var att de vetenskapliga artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 2006 och 2016. Syftet var att 
belysa vuxna patienters kroppsuppfattning och därför skulle deltagarna i respektive 
artikel vara över 18 års ålder. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är ett barn, en 
person under 18 års ålder. Artiklarna skulle vara peer-reviewed och skrivna med en 
kvalitativ metod. Vetenskapliga kvalitén skulle även vara grad I eller grad II enligt 
Carlssons & Eimans granskningsmall. Grad I innebär att artikeln har en hög 
vetenskaplig kvalité och grad III betyder en låg vetenskaplig kvalité (Carlsson & 
Eiman, 2003). Artiklar som inte motsvarade syftet och inte uppfyllde 
inklusionskriterierna exkluderades.  

Karolinska institutets (u.å.) ordlista “Svensk MeSH” användes för att översätta sökord 
från svenska till engelska och hitta synonymer. Databaserna i den egentliga sökningen 
var PubMed, CINAHL och PsycINFO och alla anända sökord formulerades utifrån 
syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden var Bariatric surgery 
(fetmaoperation), Body image (kroppsuppfattning) och Qualitative (kvalitativ). 
Sökorden användes i olika kombinationer (tabell 2) och utnyttjades i form av fritext 
och ämnesord. Ambitionen var att främst använda ämnesord i avsikt att göra 
sökningen mer specifik och finna artiklar vars innehåll beskriver de sökta ämnesorden 
(Karlsson, 2012). Endast booleska operatorn AND användes. Inklusionskriterierna var 
utgångspunkten för åldersbegränsningarna och tidsbegränsningarna i respektive 
databas (tabell 2).  

Ytterligare sökning genomfördes i samtliga databaser efter att tio resultatartiklar hade 
inkluderats. Avsikten var att finna fler omvårdnadsvetenskapliga artiklar. 
Sökordskombinationen var Bariatric surgery (ämnesord) AND Nurs* (fritext) AND 
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Qualitative (fritext). Inga nya resultatartiklar hittades som motsvarade syftet och 
uppfyllde inklusionskriterierna, med sökningen identifierades sex dubbletter av de 
insamlade resultatartiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades enskilt. Slutligen 
dubbelkontrollerades kvalitetsgranskningarna och en kritisk diskussion uppstod som 
upphörde vid uppnådd konsensus.  

CINAHL 

Databasen CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2016). I den första sökningen användes ämnesorden Bariatric surgery 
och Body image. Sökningen resulterade i 12 sökträffar och alla titlar lästes. Tio titlar 
motsvarade syftet och därefter lästes deras abstrakt. Tre artiklars abstrakt bedömdes 
motsvara syftet och kvalitetsgranskades slutligen. Två artiklar hade en vetenskaplig 
kvalité på grad II och en artikel hade en vetenskaplig kvalité på grad I. Alla tre 
artiklar inkluderades som resultatartiklar. 

PsycINFO 

PsycINFO är en bred databas och har psykologisk forskning inom bland annat 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Den första sökningen genomfördes med 
ämnesorden Bariatric surgery och Body image. Det uppkom 27 vetenskapliga artiklar 
i sökträffen, alla titlar lästes men enbart tio titlar motsvarade syftet. Respektive 
abstrakt lästes och två av de tio abstrakten bedömdes relevanta utifrån syftet och 
kvalitetsgranskades sedan. Båda artiklarna hade en vetenskaplig kvalité på grad II och 
inkluderades som resultatartiklar.  
 
I den andra sökningen användes fritexten Qualitative och ämnesordet Bariatric 
surgery. Sökningen gav 58 träffar och samtliga titlar lästes. Tjugoen titlar motsvarade 
syftet och deras abstrakt lästes. Tre av abstrakten bedömdes relevant utifrån syftet och 
kvalitetsgranskades. Två artiklar hade vetenskaplig kvalité på grad II och en artikel 
hade en vetenskaplig kvalité på grad I, samtliga artiklar blev resultatartiklar. 

PubMed 

PubMed är en databas som innehåller artiklar inom disciplinerna omvårdnad, 
odontologi och medicin (Forsberg & Wengström, 2016).  I den första sökningen 
kombinerades ämnesorden Bariatric surgery och Body Image. Sökningen resulterade 
i 93 träffar och alla titlar lästes, av dessa ansågs 25 titlar vara relevanta utifrån syftet. 
Därefter lästes de 25 artiklarnas abstrakt, endast en artikel bedömdes motsvara syftet. 
Artikeln kvalitetsgranskades och hade en vetenskaplig kvalité på grad II.  
 
I den andra sökningen användes ämnesordet Bariatric surgery och fritexten 
Qualitative. Totalt var sökträffen på 51 artiklar och alla titlar lästes. Nio titlar ansågs 
relevanta utifrån syftet och artiklarnas abstrakt lästes igenom, utifrån syftet bedömdes 
en artikel relevant. Den relevanta artikeln kvalitetsgranskades och hade vetenskaplig 
kvalité på grad II. 
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Databearbetning 

Datamaterialet som analyserades bestod av de insamlade resultatartiklarna. En 
innehållsanalys användes och analysmetoden har en beskrivande nivå (Forsberg & 
Wengström, 2016). Kravet under databearbetningen var att konsensus skulle uppnås 
vid varje uppkommen diskussion. Först lästes hela datamaterialet individuellt i syfte 
att erhålla en översiktlig helhetsbild. En dialog uppstod sedan om det första intrycket. 
En noggrannare individuell genomläsning av datamaterialet genomfördes där alla 
meningsbärande enheter som representerade syftet färgmarkerades. Därefter 
diskuterades relevansen av de markerade meningsbärande enheterna samt möjliga 
preliminära koder som kunde användas. Andra steget var att de meningsbärande 
enheterna kondenserades vilket gjordes gemensamt. I tredje steget tilldelades 
meningsbärande enheterna koder, vilket även gjordes gemensamt. Tillslut 
strukturerades koderna in i teman och kategorier. I resultatet framkom tre teman och 
fem kategorier som belyser vuxna patienters kroppsuppfattning efter en 
fetmaoperation. 

Forskningsetiska överväganden 

I humanvetenskapen ska forskning gagna individen, samhället och professionen 
(Kjellström, 2012). De forskningsetiska principerna är människovärde-, göra gott-, 
rättvise-, autonomi- och integritetsprincipen (Kjellström, 2012). I Sverige regleras 
människovärdeprincipen i lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460). Principen innebär att alla människor, oavsett personliga egenskaper 
och ställning i samhället har ett likavärde och samma rättigheter (Kjellström, 2012). I 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är forskaren skyldig att skydda deltagarnas 
personuppgifter och integritet (Kjellström, 2012). I belmontrapporten finns autonomi, 
göra gott- och rättviseprincipen. Enligt autonomiprincipen har deltagaren rätt till 
självbestämmande och ska endast medverka frivilligt i forskningsstudier (Kjellström, 
2012). Deltagarens välbefinnande är i fokus med göra-gottprincipen och innebär att 
deltagarna skall skyddas från skada (Kjellström, 2012). Alla grupper eller deltagare i 
studien skall behandlas lika enligt rättviseprincipen och vid särbehandling krävs 
moralisk relevans (Kjellström, 2012). 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
behövs inget tillstånd från etikprövningsnämnden vid examensarbeten på grund- och 
avancerad nivå, därför har inget etiskt tillstånd ansökts för denna litteraturstudie. Fusk 
och ohederlighet får inte förekomma i forskning och denna litteraturstudie har inte 
förvrängts eller plagierats till att stödja egna åsikter vilket vore oetiskt (Forsberg & 
Wengström, 2016). Etiska överväganden bör göras vid urval av artiklar och därför har 
endast vetenskapliga artiklar med antingen etiska övervägande och/eller ett etiskt 
tillstånd från en etisk kommitté använts (Forsberg & Wengström, 2016). Sju av de tio 
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resultatartiklarna hade fått etiskt tillstånd från etiska kommittéer. Två av de resterande 
tre artiklarna hade etiska överväganden och den tredje artikeln hade inte tydligt 
övervägt de etiska aspekterna. Artikeln utan etiska överväganden rekryterade 
deltagare med nyhetsbrev. Med nyhetsbreven fick deltagarna självständigt besluta om 
de var intresserade av att delta i studien. Samtyckes- och informationskravet samt 
autonomiprincipen hade därmed beaktats. På dessa grunder inkluderades artikeln.  

Resultat 

Följande teman som framkom i resultatet var; kroppsuppfattning relaterat till 
viktförlust, kroppsuppfattning relaterat till överflödig hud samt kroppsuppfattning 
relaterat till omgivningen. I resultatet framkom fem kategorier; den egna kroppen 
uppfattades positivt, den egna kroppen uppfattades negativt, överflödig hud 
uppfattades positivt och negativt, överflödig hud orsakade skamkänslor samt positiv 
och negativ verbal respons från omgivningen.  

Kroppsuppfattning relaterat till viktförlust 

Den egna kroppen uppfattades positivt 

En del patienter upplevde att självförtroendet, självkänslan (Jensen, Petersen, Larsen, 
Jørgensen, Grønbæk & Midtgaard, 2014), det fysiska välbefinnandet och beundran till 
den egna kroppen ökade efter fetmaoperationen (Earvolinio-Ramirez, 2008). 
Viktförlusten efter fetmaoperationen kunde bidra till en positiv kroppsuppfattning 
(Lyons, Meisner, Sockalingam & Cassin, 2014). Kroppen uppfattades efter 
viktförlusten vara vackrare, mer attraktiv och starkare (Lyons et al., 2014). En positiv 
kroppsuppfattning medförde att patienter kunde acceptera (Natvik, Gjengedal & 
Råheim, 2013) och betrakta sina kroppar utan att bli missnöjda (Alegría & Larsen, 
2015). Kroppen upplevdes mer hälsosam och normal (Lier, Aastrom & Rørtveit, 
2016) eftersom energinivån ökade (Jensen et al., 2014). Kroppen kunde följaktligen 
användas till fler ändamål i vardagen (Alegría et al., 2015) och patienter blev mer 
fysiskt aktiva. Den ökade fysiska funktionen i kroppen kunde ge fetmaopererade 
patienter en frihetskänsla (Natvik et al., 2013). Vissa patienters kroppsvårdande 
beteende ökade med den positiva kroppsuppfattningen (Earvolinio-Ramirez, 2008) 
exempelvis spenderade de mer pengar på kläder, skor (Groven, Råheim & Engelsrud, 
2010) och hudvårdsprodukter (Earvolinio-Ramirez, 2008). 

Den egna kroppen uppfattades negativt 

Viktförlusten efter fetmaoperation kunde bidra till en negativ kroppsuppfattning 
(Lyons et al., 2014). Viktförlusten kunde även uppfattas ske för snabbt (Faccio, 
Nardin & Cipolletta, 2016). Den smalare kroppen var efterlängtad (Lyons et al., 2014) 
men den snabba viktförlusten kunde bidra till att patienters kroppsuppfattning var 
långsammare än kroppsförändringen vilket innebar att patienter fortfarande kunde 
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uppfatta att kroppen hade fetma även om BMI exempelvis var under 25 (Alegría et 
al., 2014). Detta ledde till att patienter i onödan kunde sitta på två säten, köpa för 
stora klädstorlekar och vrida kroppen överdrivet vid smala gångar (Lyons et al., 
2014). Vissa patienter var missnöjda och upplevde att kroppens energinivå, 
rörelseförmåga och aktivitetsgrad försämrades efter viktförlusten (Faccio et al., 2016), 
exempelvis kunde en patient inte längre promenera till sitt jobb (Groven et al., 2010). 
Viktförlusten kunde medföra till oförväntade emotionella reaktioner såsom depressiva 
symptom (Lyons et al., 2014), ångest, lidande (Natvik et al., 2013), frustration (Faccio 
et al., 2016) och en låg självkänsla (Alegría et al., 2012). En upplevd svårighet för 
manliga patienter var att viktförlusten minskade deras maskulinitet, kroppen 
uppfattades bli för smal och pojkaktig (Lyons et al. 2014). En patient uppgav att han 
äcklades av att skelettet blev märkbart i kroppen (Lier et al., 2016). Den försämrade 
kroppsuppfattningen kunde bidra till att vissa patienter styrketränade i syfte att öka 
muskelmassan (Lyons et al. 2014). 
 
En del patienter trodde även att de inte skulle bli tillfredsställda med viktförlusten 
efter fetmaoperationen och att ytterligare viktförlust alltid skulle vara önskvärt (Lier 
et al., 2016). Det framkom att patienter upplevde sig mer kritiska över sina kroppar 
fem år efter fetmaoperationen jämfört med innan operationen när de hade fetma (Lier 
et al., 2016). Missnöjet över kroppen bidrog till en ökad kroppsmedvetenhet där vissa 
patienter identifierade och kritiserade sina upplevda kroppsliga brister mer (Alegría et 
al., 2015). Tvärtemot kunde andra patienter istället undvika att betrakta sina kroppar i 
avsikt att undvika missnöjet de kände (Lier et al., 2016). 
 

Kroppsuppfattning relaterat till överflödig hud 

Överflödig hud uppfattades positivt och negativt 

Viktförlusten efter fetmaoperationen bidrog till uppkomsten av överflödig hud 
(Natvik et al., 2013). Överflödig hud är ett vanligt problem och ansågs av patienter 
vara den huvudsakliga faktorn som bidrog till negativ kroppsuppfattning (Lyons et al., 
2014). Den överflödiga huden försämrade patienternas rörelseförmåga (Natvik et al., 
2013), medförde obehag vid mobilisering och hudvalkarna var illaluktande vilket 
bidrog till ett missnöje över kroppen (Groven et al., 2010). Kroppen uppfattades 
onormal, föråldrad, oattraktiv (Lier et al., 2016), ful, ohälsosam och ofunktionell 
(Magdaleno, Chain, Pareja & Turato, 2011). Den negativa upplevelsen av överflödig 
hud kan förhindra motivationen till fortsatt viktförlust och viktkontroll. (Groven, 
Råheim, Engelsrud, 2013).  

Den överflödiga huden bidrog till att patienterna upplevde känslor som utsatthet, 
osäkerhet (Lier, et al., 2016), lågt självförtroende (Alegría et al., 2015). Patienter 
kunde även känna en konstant oro kring överflödiga hudens synlighet inför andra 
människor (Alegría et al., 2015). Patienter kunde undvika att delta i sociala aktiviteter 
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där överflödiga huden riskeras att synliggöras (Lyons et al., 2014) vilket begränsade 
deras vardagsliv (Groven et al., 2010). Patienter kunde uppleva maktlöshet och 
frustration över att inte kunna åtgärda eller förhindra uppkomsten av överflödig hud 
på egen hand (Groven et al., 2013). En desperat önskan att avlägsna den överflödiga 
huden fanns och därför var patienter villiga att undergå kosmetisk kirurgi i avsikt att 
förbättra kroppsuppfattningen (Alegría et al., 2015). Smink för att täcka den slappa 
huden i ansiktet, en gördel för att jämna ut och hålla huden på plats, stödjande bh med 
inlägg, elastiska byxor var döljande metoder som användes (Groven et al., 2013). Det 
fanns dock patienter som var bekväma med den överflödiga huden eftersom den 
uppfattades representera framgången med viktförlusten (Lyons et al., 2014).   

Överflödig hud orsakade skamkänslor 

Den överflödiga huden bidrog till en känsla av skam (Alegría et al., 2015) över den 
nakna kroppen (Groven et al., 2013). Det hindrade patienterna från att använda 
avslöjande kläder (Natvik et al., 2013) och vara nakna framför andra människor 
(Lyons et al., 2014). En del patienter kunde exempelvis undvika att duscha i 
offentliga platser (Lyons et al., 2014). Skammen över kroppen utmärktes speciellt vid 
sexuellt umgänge (Groven et al., 2013). En patient beslutade att undvika sexuella 
aktiviteter på grund av överflödiga hudens omfattning (Lyons et al., 2014). Patienter 
kunde skuldbelägga sig själva för att inte kunna bortse från skammen över kroppen 
under den sexuella akten (Groven et al., 2013). Kvinnliga patienter kunde uppfatta att 
deras utseende blev vanställd av den överflödiga huden. Särskilt problematiskt var 
hängande bröst, illaluktande och darrande hud under den sexuella akten. Det uppgavs 
ge en känsla av lågt självförtroende, mindre kvinnlighet och attraktivitet. Kvinnliga 
patienter tenderade därför att släcka lampan, behålla underkläderna eller en t-shirt på 
under den sexuella akten med deras partner (Groven et al., 2013). 

Kroppsuppfattning relaterat till omgivningen 

Positiv och negativ verbal respons från omgivningen 

Patienters kroppsuppfattning kunde påverkas negativt eller positivt beroende på 
familjens, vännernas och utomstående personers respons på deras viktförlust. 
Omgivningens negativa respons kunde bestå av kommentarer som utpekade patienters 
utseende för att blivit ohälsosamt, sjukligt och för smalt. Patienter kunde börja 
ifrågasätta ifall deras utseende hade försämrats av viktförlusten. Den negativa 
responsen kunde försämra patienters kroppsuppfattning och bidrog till känslor som 
frustration och ångest över kroppen (Lyons et al., 2014). En positiv respons bidrog 
istället till en förbättrad kroppsuppfattning och upplevdes vara bekräftande och 
uppmuntrande av patienterna (Lyons et al., 2014). En förbättrad kroppsuppfattning 
(Natvik et al., 2013) bidrog till att de uppmärksammade sin förmåga att kunna 
påverka sitt fysiska välmående (Earvolinio-Ramirez, 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

För att öka sannolikheten att hitta omvårdnadsvetenskaplig forskning i den egentliga 
sökningen valdes databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO (Karlsson, 2012). 
Användningen av databaserna ökar trovärdigheten eftersom denna litteraturstudie har 
en omvårdnadsvetenskaplig förankring. Under datainsamlingen och 
databearbetningen framkommer enskilt arbete som sedan följdes av en kritisk 
diskussion. Första intrycket och preliminära bedömningar diskuterades tills konsensus 
uppnåddes. Arbetssättet kan öka chansen till att liknande kunskaper erhålls.  

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie vägleder urvalsprocessen (Forsberg & 
Wengström, 2016) och ökar metodens repeterbarhet samt pålitlighet. Resultatet 
baseras enbart på tio vetenskapliga artiklar vilket minskar trovärdigheten eftersom ett 
begränsat datamaterial kan bidra till en ensidig beskrivning av fenomenet. 
Inklusionkriteriet peer-review ökar pålitligheten eftersom användningen av 
begränsningsfunktionen enligt Östlundh (2012) har bidragit till att artiklar som inte är 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter sorteras bort. Ett inklusionskriterie var att alla 
resultatartiklar skulle ha en vetenskaplig kvalité på grad I eller grad II enligt Carlssons 
och Eimans granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Åtta av tio resultatartiklar 
hade en vetenskaplig kvalité på grad II vilket kan minska pålitligheten. 

Denna litteraturstudie utgår ifrån resultatartiklar som är publicerade mellan 2006 och 
2016. Initialt användes en tidsbegränsning på fem år, dock hittades enbart sex 
relevanta resultatartiklar. Anledningen till att tidsbegränsningen ändrades från fem till 
tio år var att inkludera fler resultatartiklar. Tidsbegränsningen på tio år kan minska 
pålitligheten eftersom risken finns att inaktuella resultatartiklar istället inkluderades. 
Endast booleska operatorn AND användes och alla sökningar baserades minst på ett 
ämnesord. Användningen av ämnesord ökar trovärdigheten eftersom specificiteten 
ökar sannolikheten till att relevanta artiklar utifrån syftet samlas in. Eftersom endast 
artiklar skrivna på engelska ingick i resultatet finns risk för felaktig översättning 
(Östlundh, 2012). En felaktig översättning minskar trovärdigheten och kan medföra 
till att irrelevanta artiklar samlas in. I avsikt att minimera risken har en ordlista 
använts som översätter medicinska termer från svenska till engelska och finner 
synonymer till sökorden (Karolinska Institutet, u.å.). Användningen av ordlistan ökar 
trovärdigheten.  

Sökordskombinationen Bariatric surgery (ämnesord) AND Qualitative (fritext) 
användes i den andra sökningen (Tabell 2). Sökordet Qualitative användes för att 
enbart införskaffa artiklar med kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden medför en 
djupare beskrivning av patientens subjektiva upplevelser i jämförelse med 
kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Kroppsuppfattning är en 
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subjektiv föreställning och därmed blir Qualitative lämpligt som sökord och 
inklusionskriterie utifrån syftet. Trovärdigheten ökar sammanfattningsvis med 
sökordet Qualitative. Ämnesordet Body image användes inte i den andra sökningen. 
Användningen av Body image med Qualitative och Bariatric surgery resulterade till 
att sökträffarna i varje databas inte medförde till nya relevanta artiklar. Nackdelen 
med den nya sökordskombinationen Bariatric surgery och Qualitative är att 
trovärdigheten minskar eftersom systematiken i sökningen inte upprätthålls, dock har 
begränsningarna varit detsamma i varje sökning i respektive databas (Tabell 2). 
Fördelen med uteslutningen av Body image är att fyra nya och relevanta 
resultatartiklar hittades vilket ökar studiens vetenskapliga kvalité.   

Förförståelsen har inte framförts vilket minskar pålitligheten av litteraturstudiens 
resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Diskussion kan begränsa förförståelsens 
påverkan (Henricson, 2012) och under datainsamlingen och databearbetningen i 
metoden har uppkommen diskussion istället redovisats. Forskartriangulering finns i 
denna litteraturstudie och innebär att flera forskare är involverade i datainsamlingen 
och databearbetningen (Forsberg & Wengström, 2012). Forskartriangulering ökar 
trovärdigheten (Wallengren och Henricson, 2012). 

Forsberg och Wengström (2012) hävdar att databearbetningen ska presenteras på ett 
strukturerat sätt som är lätt att följa vid läsning. Ordningsföljden av en innehållsanalys 
enligt Forsberg och Wengström (2016) har redovisats i databearbetningen och kan 
därför påstås vara strukturerad och lätt att följa. En beskrivning av databearbetningen 
ökar bekräftelsebarheten (Wallengren och Henricson, 2012). 

Syftet i litteraturstudien var könsneutralt, dock baseras sju av de tio resultatartiklarnas 
resultat endast på kvinnliga patienter. Resultatets överförbarhet till manliga patienter 
minskar därmed. Denna litteraturstudies överförbarhet minskar även till patienter i 
Sverige eftersom ingen svensk resultatartikel hade använts i litteraturstudien.  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vuxna patienters kroppsuppfattning 
efter en fetmaoperation. Resultatet visar att det finns patienter som efter en 
fetmaoperation upplever kroppen mer attraktiv (Magdaleno, 2011), hälsosam (Lier et 
al., 2016) och normal (Natvik et. al, 2013). I resultatet framkom även att patienter 
efter en fetmaoperation tvärtemot kan uppleva kroppen ohälsosam (Magdaleno, 
2011), föråldrad och oattraktiv (Lier et al., 2016). Tidigare forskning visar att 
patienters kroppsuppfattning efter en fetmaoperation kan bli positiv (Sarwer & 
Steffen, 2015; Voelker et al., 2015) eller negativ (Gilmartin, 2013; Voelker et al., 
2015). Gilmartin (2013) beskriver att kroppsuppfattning är en subjektiv föreställning, 
den subjektiva dimensionen kan vara en förklaring till varför vissa patienter efter en 
fetmaoperation uppfattar sina kroppar negativt medan andra efter liknande ingrepp 
istället uppfattar sina kroppar positivt. 
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Kroppsuppfattningen är multidimensionell och komplex (Gilmartin, 2013). 
Kroppsuppfattningens komplexitet påvisas i resultatet där patienter kan bli nöjda med 
kroppen efter viktförlusten men även missnöjda (Lyons et al., 2014) över 
viktförlustens bidragande till bland annat överflödig hud (Staalesen et al., 2013). 
Gilmartin (2013) bekräftar att patienter efter sin fetmaoperation kan bli ambivalenta 
med viktförlusten. De kan alltså i stunden uppfatta kroppen både positivt och negativt 
vilket indikerar att kroppsuppfattningen inte är renodlad men komplicerad. Mot 
bakgrund av detta är det viktigt att sjuksköterskor bedriver personcentrerad 
omvårdnad i syfte att identifiera de individuella och troligtvis skilda behoven 
patienterna har utifrån kroppsuppfattningen. I Sverige har patienter en lagstadgad rätt 
till att vara delaktig och medverka i sin vård (SFS 2014:821). Sjuksköterskor borde 
uträtta sin lagstadgade skyldighet att göra patienten delaktig och utföra omvårdnaden i 
samråd med patienten (SFS 2014:821) så att patienten får utrymme till att fatta beslut 
om sin egen vård.  Med personcentrering individanpassas omvårdnaden och 
sjuksköterskan upprätthåller sin skyldighet eftersom patienterna ges möjligheten att 
bli mer delaktiga (Feldthusen, Dean, Forsblad & Mannerkorpi, 2016), patienterna kan 
med delaktigheten även uppleva empowerment (Wåhlin et al., 2006).  

Kroppsuppfattningens subjektivitet och komplexitet (Gilmartin, 2013) kan bidra till 
att empowerment och personcentrerad omvårdnad blir viktiga förhållningssätt i avsikt 
att identifiera patienters behov. Det är fördelaktigt om sjuksköterskor utgår från 
empowerment i sitt kliniska omvårdnadsarbete eftersom tidigare forskning visar att 
patienter innan fetmaoperationen kunde uppleva ett förbättrat välbefinnande enbart av 
att de hade tagit ett aktivt beslut att förändra sina kroppar och genomgå 
fetmaoperation (Kubik et al,. 2013).  

Resultatet presenterar att en positiv kroppsuppfattning ökar patienters förmåga att 
påverka sitt fysiska välbefinnande (Earvolinio-Ramirez, 2008). Enligt Groven et al. 
(2013) försämrar den överflödiga huden patienters motivation till fortsatt viktförlust 
och viktkontroll. Empowerment ökar patienters motivation (Koukkanen et al., 2000) 
och främjar tilliten till den egna förmågan (Wåhlins et al., 2006). Empowerment kan 
användas av sjuksköterskan i avsikt att öka motivationen för fortsatt viktförlust hos 
fetmaopererade patienter med en negativ kroppsuppfattning och kan möjligtvis 
underlätta att patienter erhåller en mer positiv kroppsuppfattning. 

Det framkom i resultatet att en negativ kroppsuppfattning kan medföra att patienter 
undviker att delta i sociala aktiviteter (Lyons et al., 2014) vilket begränsar deras 
vardagsliv (Groven et al., 2010) och ökar risken för isolering. Isolering ökar patienters 
dödlighet och bidrar till ohälsa (Coyle & Dugan, 2012). En negativ kroppsuppfattning 
kan även bidra till låg självkänsla (Alegría et al., 2012) och depressiva symtom 
(Lyons et al., 2014). Sjuksköterskan ska främja hälsa (Kemppainen, Tossavainen & 
Turunen, 2013) och kan bidra till att patienterna upplever empowerment som enligt 
Lewin et al. (2007) är ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det är därför fördelaktigt 
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om sjuksköterskan utnyttjar empowerment i mötet med fetmaopererade patienter 
eftersom det även kan öka patienters självkänsla (Koukkanen et al., 2000).    

Resultatet avslöjar att patienter kan överrumplas av att viktförlusten sker för snabbt 
(Faccio et al., 2016). Viktförlusten kan även orsaka oväntade emotionella reaktioner 
(Lyons et al., 2014) som ångest och lidande (Natvik et al., 2013). Detta fynd tyder på 
att patienterna var oförberedda på de möjliga kroppsliga förändringarna och 
emotionella reaktionerna efter fetmaoperationen. Fetmaopererade patienter kan 
uppleva lidande och ångest och sjuksköterskans ansvar är att lindra lidande 
(Heikkinen, Lemonidou, Petsios, Sala, Barazzetti, Radaelli & Leino-Kilpi, 2006). Ett 
tillvägagångssätt för att lindra lidandet och främja hälsa kan vara att sjuksköterskan 
tillhandahåller information och undervisning (Kyung Chang, Fritschi & Kim, 2012). 
Undervisning och information ingår i sjuksköterskans ansvarsområde (Dobrowolska, 
Wronñska, Fidecki & Wysokiñski, 2007). Sjuksköterskan borde tillhandahålla 
patienten information samt undervisa i det preoperativa skedet i avsikt att förbereda 
patienten på de möjliga reaktionerna efter fetmaoperationen och på så sätt främja 
hälsan.  

Oro och osäkerhet över kroppen skapas (Lier et al., 2016) när den överflödiga huden 
blir synlig (Groven et al., 2013). Patienter kan undvika att ha sex på grund av 
överflödiga huden och de negativa känslorna den medför (Lyons et al., 2014). Nedsatt 
sexuell hälsa minskar livskvalitén och det är därför viktigt att sjuksköterskan samtalar 
om den sexuella hälsan med patienterna (Saunamäki & Engström, 2014).  Studier 
visar att patienter upplever att den sexuella hälsan är en faktor som de vill diskutera i 
mötet med sjuksköterskan. Sjuksköterskor tenderar dock att undvika ämnet eftersom 
det är tabubelagt även om sexuella hälsan är deras ansvarsområde (Saunamäki et al., 
2014). I en jämlik vårdrelation mellan en sjuksköterska och en patient, får patienten 
utrymme att yttra sina behov (Wåhlin et al., 2006). Enligt Saunamäki et al. (2014) är 
maktfördelningen inte jämlik och vårdrelationen karaktäriseras inte av empowerment 
(Lewin et al., 2007) eftersom sjuksköterskan kan vara den drivande kraften till att 
patientens sexuella hälsa inte diskuteras.  

Avslutningsvis ska sjuksköterskan i mötet med fetmaopererade patienter avseende 
deras kroppsuppfattning informera och (Dobrowolska et al., 2007: Kyung Chang, 
2012), bedriva personcentrerad omvårdnad (Feldthusen et al., 2016) samt 
empowerment (Lewin et al., 2007). Detta kan resultera till att patienters hälsa främjas 
(Berg, 2014) och lidande lindras (Heikkinen et al., 2006). Med dessa 
omvårdnadsåtgärder och förhållningssätt kan sjuksköterskan förbättra patienters 
kroppsuppfattning.  
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Konklusion 

Fetmaoperationer kan bidra till en positiv kroppsuppfattning vilket medför att 
patienter blir tillfredsställda med sina kroppar. Patienter kan även erhålla en negativ 
kroppsuppfattning efter fetmaoperationen, trots att viktförlusten var efterlängtad. 
Patienter kan en tid efter fetmaoperationen fortfarande uppleva att de lider av fetma. 
Missnöjet över kroppen kan orsaka depressiva symptom, ångest och lidande. 
Familjens, vänners och utomstående personers respons på viktförlusten kan antingen 
försämra eller förbättra patienters kroppsuppfattning.  

Överflödig hud är den huvudsakliga bidragande faktorn till att patienter har en negativ 
kroppsuppfattning, dock finns det patienter som kan uppfatta överflödig huden 
positivt och som en symbol för deras framgångsrika viktförlust. Den negativa 
uppfattningen av den överflödiga huden kan försämra patienters motivation till 
fortsatt viktförlust. Att inte kunna förhindra eller åtgärda den överflödiga huden 
kunde ge en känsla av maktlöshet. För en del patienter påverkar förekomsten av 
överflödig hud deras sexuella liv negativt. Vardagen inskränks, bland annat finns en 
konstant oro om den överflödiga huden är synlig. 

Implikation 

Denna litteraturstudie har visat att fetmaopererade patienters kroppsuppfattning kan 
variera. Vissa patienter får en positiv medan andra får en negativ kroppsuppfattning 
efter fetmaoperation. Resultatet visade även att det är främst fysiska faktorer som 
viktförlust och överflödig hud som påverkar patienters kroppsuppfattning. Denna 
litteraturstudie kan berika sjuksköterskors kunskap om fetmaopererade patienters 
möjliga kroppsuppfattningar. Sjuksköterskor kan utgå ifrån empowerment i syfte att 
främja hälsa och lindra lidande som kan associeras till kroppsuppfattningen. Mer 
forskning behövs för att avgöra de bakomliggande orsakerna till varför vissa får en 
positiv kroppsuppfattning medan andra präglas mer av en negativ kroppsuppfattning. 
Fortsatt forskning kan öka sjuksköterskors förståelse samt underlätta identifieringen 
av patienternas individuella behov relaterat till deras kroppsuppfattning. Vidare 
behövs långtidsstudier för att besvara de bakomliggande orsakerna till varför vissa 
patienter blir mer kritiska över sina kroppar fem år efter fetmaoperationen. Denna 
litteraturstudies resultat baseras i huvudsak på kvinnliga patienters kroppsuppfattning. 
Det skulle därför vara intressant att studera om det finns en faktisk skillnad mellan 
män och kvinnors kroppsuppfattning efter fetmaoperation. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Kroppsuppfattning Body Image  
(Ämnesord) 

Body Image  
(Ämnesord) Body Image (Ämnesord) 

Fetmaoperation 
Bariatric surgery 
(Ämnesord) 

Bariatric surgery 
(Ämnesord) 

Bariatric surgery 
(Ämnesord) 

Kvalitativ Qualitative 
(fritext) 

Qualitative 
(fritext) 

Qualitative 
(fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

”(x)” är symbolen för antalet dubbletter från tidigare sökningar. 
 

 

18/10-
2016 

CINAHL Sökord 
(MH ”Bariatric surgery”) 
AND (MH “Body image”) 
Limits: Peer reviewed, 2006 - 
2016, All adult 

12 10 3 3 

18/10-
2016 

PsycINFO SU. EXACT “Bariatric 
surgery”) AND 
(SU.EXACT “Body image”) 
Limits: 2006-2016,  Peer 
reviewed, 18 yrs and older 
 

27 10 2  2 

18/10-
2016 

PubMed SÖKORD: (MeSH Term 
“Bariatric surgery” AND 
(MeSH Term“Body image”) 
Limits: ten years, Adolescent: 
13-18 years, Adult: 19+ years  

93 25 1 (x3) 1  

18/10-
2016 

psycINFO SÖKORD: (SU. EXACT 
“Bariatric surgery”) AND 
qualitative (fritext).  
Limits: 2006  till 2016, peer 
reviewed, 18 yrs and older.  

58 21  3 (x3) 3  

18/10-
2016 

PubMed SÖKORD: (MeSH term 
“Bariatric surgery”) AND 
qualitative (fritext).  
Limits: ten years, Adolescent: 
13-18 years, Adult: 19+ years  
 

51 9 1 (x3) 1 

18/10-
2016 

CINAHL SÖKORD:(MH ”Bariatric 
surgery”) AND qualitative 
(fritext) Limits: Peer 
reviewed, 2006 - 2016,  
All adult 

19 3 0 (x3) 0  

Totalt   260 78 10  10 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar Resultatartiklar 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Alegría, C. A., & Larsen, B. (2015). “That's who I am: A fat person in a thin body”: Weight loss, 
negative self‐evaluation, and mitigating strategies following weight loss surgery. Journal of the 
American Association of Nurse Practitioners, 27(3), 137-144. doi:10.1002/2327-6924.12158 

 

Land  
Databas 

Amerikas förenta stater.                                                                                                              
CINAHL. 

Syfte Syftet var att undersöka patientens negativa självutvärdering efter en fetmaoperation. Specifika 
frågeställningarna var; Hur utvecklas självbilden efter en fetmaoperation med viktförlust? Vilka 
strategier kan hjälpa för att minska konsekvenserna av negativ självutvärdering efter en 
fetmaoperation samt stödja till en jämn och stabil självbild? 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design.                                                                                                                         
Semi-strukturerade intervjuer. 

Urval 11 kvinnor mellan åldrarna 23 till 65 år deltog i studien där urvalet gjordes med en 
bekvämlighetsmetod. Ett meddelande skickades till en lokal obesitaskliniks nyhetsbrev. 
Deltagarna var kvinnor som hade genomgått en fetmaoperation minst 3 månader 
tidigare.  Samtliga deltagare hade ingen anamnes av tidigare fetmaoperation. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer utfördes av studiens primära författare. De individuella intervjuerna 
genomfördes i deltagarnas hem eller i en annan överenskommen plats. Under intervjun ställde 
författaren frågor i ett förtydligande syfte för att försäkra att informationen från deltagarna 
tolkades korrekt.  

Dataanalys En konstant jämförande metod användes. Datan transkriberades ordagrant och analyserades. 
Författarna kodade intervjuerna individuellt och sedan träffades de för att diskutera och jämföra 
varandras koder. Författarna diskuterade koder och kategorier tills en konsensus uppnåddes.  

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Deltagarnas uppskattade deras kroppar mer efter fetmaoperationen. En konflikt uppstod däremot, 
där de fortfarande ansåg sig själva vara större än de verkligen var. Den överflödiga huden 
påverkade deltagarnas kroppsuppfattning negativt.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II. 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Earvolino-Ramirez, M. (2008). Living with bariatric surgery: Totally different but still evolving. 
Bariatric Nursing and Surgical Patient Care, 3(1), 17-24. Retrieved from 
https://ezproxy.bib.hh.se/docview/622220044?accountid=11261 

 

Land  
Databas 

Amerikas förenta stater.                                                                                                         
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka individens levda erfarenhet av den genomförda fetmaoperationen? 

Metod:  
Design 

En kvalitativ design.                                                                                                                 
Fallstudie. 

Urval En 55 årig fetmaopererad kvinna deltog i studien. Operationen var för åtta månader sedan. 
Inklusionskriterierna var att deltagaren skulle ha genomgått en fetmaoperation inom det senaste 
året. Deltagaren skulle vara över 21 års ålder och engelsktalande. Individer som hade 
genomfört en fetmaoperation tre månader innan intervjun exkluderades.  

Datainsamling Datan samlades in med en intervju som varade runt en timma. Intervjun ljudinspelades. 

Dataanalys Inspelningen transkriberades ordagrant av författaren med ett ordbehandlingsprogram. 
Transkriptionen lästes igenom ett flertal gånger för att få en överblick samt idéer för möjliga koder 
och kategorier. En tematisk analys genomfördes. Det var sammanlagt två teman som 
identifierades. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Fetmaoperationen gav kvinnan en positiv kroppsuppfattning där hon kände både fysisk och 
psykisk välmående. De psykiska och fysiska förändringarna sker i en snabb takt. Slutsatsen är att 
individer som har genomgått en fetmaoperation ska anpassa sig till förändringarna stegvis. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Faccio, E., Nardin, A., & Cipolletta, S. (2016). Becoming ex‐obese: Narrations about identity 
changes before and after the experience of the bariatric surgery. Journal of Clinical 
Nursing,25(11-12), 1713-1720. doi:10.1111/jocn.13222 

  

Land  
Databas 

Italien.                                                                                                                                     
CINAHL. 

Syfte Syftet var att undersöka patientens identitet, kroppsuppfattning, relationer och livskvalité både 
före och efter en fetmaoperation. Förändringarna av dessa skulle även belysas.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ design.  
Semi-strukturerad intervju. 
  

Urval Trettio italienska kvinnor deltog i studien, de delades in i två grupper med 15 deltagare i varje 
grupp. Grupp ett bestod av kvinnor som ännu inte hade genomgått sin fetmaoperation. Deltagarna 
i grupp två hade genomgått fetmaoperationen ett år tidigare. Inklusionskriterierna för kvinnorna i 
båda grupperna var att de skulle vara äldre än 18 års ålder och diagnostiserade med fetma grad tre 
(BMI > 40).  Grupp ett skulle ha påbörjat deras kliniska bedömningsprocess inför 
fetmaoperationen. Grupp två skulle ha genomgått en fetmaoperation för minst ett år sedan. 
Patienter med psykiatriska sjukdomar exkluderades. 

Datainsamling En semi-strukturerad intervju genomfördes med deltagarna. Frågor om deras upplevelser av fetma, 
beslutsprocessen till fetmaoperationen, mål, förväntningar till och erfarenheterna efter operationen 
ställdes. 

Dataanalys En diskursanalys tillämpades. Diskursanalysen underlättade framträdandet av de lingvistiska 
variationerna som skulle kunna signalera individens transition från sitt gamla till sitt nya jag. Alla 
intervjuer jämfördes med varandra.  

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Deltagarna i grupp två uttryckte en frustration över svårigheterna att möta konsekvenserna av 
fetmaoperationen. De upplevde att förändringen i kroppen var snabbare än förändringen av 
kroppsuppfattningen. En deltagare uttryckte att den mentala viktförlusten var långsammare än den 
fysiska. Individerna borde därför erbjudas hjälp till att anpassa kroppsuppfattningen med den 
nuvarande kroppen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Groven, K. S., Råheim, M., & Engelsrud, G. (2013). Dis-appearance and dys-appearance anew: 
Living with excess skin and intestinal changes following weight loss surgery.Medicine, Health 
Care and Philosophy, 16(3), 507-523. doi:10.1007/s11019-012-9397-5  

 

Land  
Databas 

Norge.                                                                                                                                           
PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka de upplevda kroppsliga förändringarna efter en fetmaoperation. 
Frågeställningarna var; Hur upplever kvinnorna deras förändrade utseende efter fetmaoperationen? 
Hur upplever kvinnorna förändringen i deras viscera efter fetmaoperationen?  

Metod:  
Design 

Kvalitativ design.                                                                                                                  
Individuella intervjuer. 

Urval Deltagarna bestod av 22 norska kvinnor som hade genomgått en fetmaoperation inom de sex 
senaste åren. Kvinnorna var mellan 24 till 54 års ålder. 

Datainsamling Första författaren genomförde alla  intervjuer. Intervjuerna började med en öppen fråga. 
Ytterligare frågor ställdes enbart för att deltagarna skulle förtydliga och utveckla vad de menade. 
Intervjuerna spelades in med deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Författarna använde en empirisk analysmetod. Det transkriberade materialet analyserades och 
varje kvinnas erfarenheter var i fokus. Författarna använde en stationär dator till att markera 
likheter och skillnader i varje intervju. Slutligen utvecklades två huvudsakliga teman som 
författarna ansåg fångade kärnan av kvinnornas erfarenheter av kroppsförändringen. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Deltagarna hade svårt att acceptera och vänja sig vid den nya kroppen. De kroppsliga förändringar 
som sker efter en fetmaoperation bidrar till många svårigheter och överflödig hud var ett vanligt 
problem. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 
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Artikel 5 

 

Referens Groven, K. S., Råheim, M., & Engelsrud, G. (2010). "My quality of life is worse compared to my 
earlier life’’ living with chronic problems after weight loss surgery. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being,5(4), 1-15. Retrieved from 
https://ezproxy.bib.hh.se/docview/1440031433?accountid=11261 

 

Land  
Databas 

Norge.                                                                                                                                        
PsycINFO. 

 

Syfte Belysa hur de “sämre livserfarenheterna” uttrycks och upplevs efter fetmaoperationen. Syftet är 
ytterligare att undersöka hur ökande hälsoproblem efter fetmaoperationen påverkar kvinnornas liv 
och relationer med andra.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ design.                                                                                                      
Ostrukturerade intervjuer. 

Urval Fem kvinnor deltog i studien. Urvalet var ändamålsenligt och genomfördes med en 
bekvämlighetsmetod där deltagarna rekryterades från en tidigare studie som en av författarna 
ledde. I den tidigare studien inkluderades norska kvinnor som genomgick en fetmaoperation de 
senaste sex åren.  

Datainsamling De ostrukturerade intervjuerna utfördes av första författaren och frågor ställdes endast för ett 
förtydligande syfte.  Intervjuerna ljudinspelades. 

Dataanalys Transkriptionen lästes noga igenom flera gånger för att bilda en generell uppfattning av varje 
kvinnas berättelse. Uttalanden som illustrerade syftet markerades med olika färger. De markerade 
meningarna undersöktes, tolkades om eller uteslöts i avsikt att strukturera in dem i olika teman. 
Fem huvudsakliga teman formades.  

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Deltagarna kände sig mer attraktiva efter viktförlusten, efter en tid upplevde deltagarna en mer 
negativ kroppsuppfattning på grund av den lösa huden. Fetmaoperationen är inte effektiv för att 
öka alla patienters hälsa och självförtroende. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 
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Referens Jensen, J. F., Petersen, M. H., Larsen, T. B., Jørgensen, D. G., Grønbæk, H. N., & Midtgaard, J. 
(2014). Young adult women's experiences of body image after bariatric surgery: A descriptive 
phenomenological study. Journal of Advanced Nursing, 70(5), 1138-1149. doi:10.1111/jan.12275 

 

Land  
Databas 

Danmark.                                                                                                                                   
PsycINFO. 

Syfte Syftet var att skapa en fenomenologisk beskrivning av unga kvinnors upplevelser av förändringar i 
kroppsuppfattning efter en fetmaoperation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ design.                                                                                                                            
Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Urval Fyra kvinnor deltog i studien. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara kvinnor, mellan 
åldrarna 18 till 25 samt skulle de ha genomgått en fetmaoperation 12 månader tidigare innan 
rekryteringen.  

Datainsamling Datainsamlingen pågick under fyra månader.  Semi-strukturerade intervjuer utfördes och alla 
intervjuer började med frågan, hur skulle du beskriva ditt liv innan operationen? Deltagarna fick 
välja var intervjun skulle äga rum. Intervjuerna varade mellan 90 till 102 minuter och spelades in 
med deltagarnas samtycke. 

Dataanalys En fenomenologisk narrativ analys användes. I det första steget i analysprocessen lästa alla 
författare transkriptionerna flera gånger i syfte att få en helhetsbild. Det andra steget var att 
författarna skulle finna meningsbärande enheter. Tredje steget i analysen var att de 
meningsbärande enheterna skulle sammanställas till kategorier. Tillslut sammanfattades varje 
kategori till en generell analys i syfte att finna kärnan. Kärnan diskuterades kontinuerligt genom 
hela analysprocessen.  

Bortfall Totalt tillfrågades fem individer till att delta i studien varav en nekade på grund av tidsbrist. 

Slutsats Kort efter fetmaoperationen upplevde alla deltagare att deras energinivå och känsla av 
välbefinnande ökade. Viktförlusten fetmaoperationen medförde stärkte även självkänslan. 
Sjukvårdspersonal borde stödja patienterna till förbättrad kroppsuppfattning. En förbättrad 
kroppsuppfattning kan bidra till att viktförlusten bibehålls.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 
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Artikel 7 

 

 

Referens Lier, H. Ø., Aastrom, S., & Rørtveit, K. (2016). Patients’ daily life experiences five years after 
gastric bypass surgery – a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 25(3-4), 

 

Land  
Databas 

Norge.                                                                                                                                     
PsycINFO. 

Syfte Syftet var att undersöka och förklara patienters dagliga upplevelser fem år efter genomförd gastric 
bypass.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ design.                                                                                                                    
Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Urval Deltagarna rekryterades från en tidigare studie. Samtliga deltagare hade opererats i samma 
sjukhus. Urvalet bestod av tre manliga och sju kvinnliga deltagare och de var mellan 39 och 57 år 
gamla. 

Datainsamling Två av de tre forskarna genomförde datainsamlingen med semi-strukturerade intervjuer. Datan 
samlades in med ljudinspelning. Intervjuerna varade mellan 60 till 90 minuter.  

Dataanalys Respektive författare tillsammans med två sekreterare transkriberade intervjuerna ordagrant. En 
kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Författarna läste om transkriptionen i syfte att få en 
överblick och identifiera meningsbärande enheter. Två av författarna kondenserade enheterna till 
koder. Koderna sorterades in under sex subkategorier. Subkategorierna analyserades sedan in till 
tre kategorier. Ett huvudtema analyserades slutligen fram. 

Bortfall Elva patienter tillfrågades varav tio vuxna individer accepterade till att delta i studien. 

Slutsats Det finns individuella variationer gällande uppfattningen om kroppen.. Kroppen och självkänslan 
förändrades med viktförlusten. Deltagarna upplevde en stor rädsla för att visa sig nakna på grund 
av den överflödiga huden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 
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Referens Lyons, K., Meisner, B. A., Sockalingam, S., & Cassin, S. E. (2014). Body image after bariatric 
surgery: A qualitative study.9(1), 41-49. doi:10.1089/bari.2014.0001 

Land  
Databas 

Kanada.                                                                                                                                      
PsycINFO. 

 

Syfte Syftet var att skapa en djupare förståelse om individers förändringar i kroppsuppfattningen efter 
en fetmaoperation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design.                                                                                                                             
Semi-strukturerade intervjuer i fokusgrupper.   
 

Urval Totalt deltog 15 deltagare. Tre av deltagarna var män och resten kvinnor. Deltagarna skulle ha 
genomgått en fetmaoperation minst sex månader tidigare än rekryteringstillfället och vara över 18 
års ålder. 

Datainsamling Data samlades in i fyra fokusgrupper med semi-strukturerade intervjuer, ställda av en klinisk 
psykolog. Varje fokusgrupp hade mellan tre till fem deltagare och bestod av individer med samma 
kön, männen delades in i en grupp och kvinnorna i de andra tre grupperna. Följande aspekter 
berördes i fokusgrupperna; erfarenheter och förändringar av kroppsuppfattningen, 
kroppsuppfattningens påverkan i vardagen, de positiva och negativa aspekterna av fetmaoperation 
i relation till kroppsuppfattning och överflödig hud.   

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkriptionen analyserades med den konstanta 
“jämförande” tekniken i Grounded Theory. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Slutsatsen är att viktförlusten efter en fetmaoperation både har en negativ och en positiv påverkan 
på deltagarnas kroppsuppfattning. Deltagarna upplevde att de positiva uppfattningarna oftast 
övervägde de negativa. Resultatet visar att det finns ett behov av stöd för att hantera de kroppsliga 
förändringarna som uppstår efter fetmaoperationen. Interventioner behövs för att minska 
uppkomsten av en negativ kroppsuppfattning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 
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Referens Magdaleno Jr, R., Chaim, E. A., Pareja, J. C., & Turato, E. R. (2011). The psychology of bariatric 
patient: What replaces obesity? A qualitative research with brazilian women.Obesity Surgery, 
21(3), 336-339. doi:10.1007/s11695-009-9824-8 

 

Land  
Databas 

Brasilien.                                                                                                                                       
PubMed. 

Syfte Syftet med studien är att undersöka anledningarna till varför kvinnorna genomgick en 
fetmaoperation och hur operationen hade påverkat deras liv.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ design.                                                                                                                       
Semi-strukturerade intervjuer. 

Urval Deltagarna bestod av sju kvinnor. Kvinnorna opererades i ett universitetssjukhus i södra Brasilien.  
Kvinnor som fetmaopererades senaste året exkluderades. Urvalet var ändamålsenligt för att 
försäkra att fenomenet i studierna diskuterades djupt under intervjuerna. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes i avsikt att samla in material där fenomenet diskuteras 
djupt. Intervjuerna spelades in med tillåtelse av deltagarna. 

Dataanalys Inspelningen transkriberades och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Slutligen 
analyserades olika kategorier fram. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Viktförlusten efter fetmaoperation förbättrar kroppsuppfattningen. Efter en tid kan deltagarna 
dock bli missnöjda med deras kroppar på grund av den överflödiga huden. Sjukvårdspersonal 
borde uppmärksamma känslan av skam efter viktförlust. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Natvik, E., Gjengedal, E., & Råheim, M. (2013). Totally Changed, Yet Still the Same: Patients’ 
Lived Experiences 5 Years Beyond Bariatric Surgery.Qualitative Health Research, 23(9), 1202-
1214. doi:10.1177/1049732313501888 

Land  
Databas 

Norge.                                                                                                                                          
CINAHL. 

Syfte Syftet var att undersöka patienters uppfattningar om fetmaoperationen och deras viktförlust minst 
fem år postoperativt.  

Metod:  
Design 

En kvalitativ design.                                                                                                                   
Intervjuer. 

Urval Fyra män och fyra kvinnor deltog i studien.  Inklusionskriterierna var att patienterna skulle 
genomgå en fetmaoperation minst fem år tidigare. Patienterna skulle vara av norsk härkomst 
och mellan 30 till 55 års ålder. Patienter som hade svår funktionsnedsättning och diagnostiserade 
med psykiatrisk sjukdom exkluderades. Patienter som mötte författarna i deras professionella 
yrkesroll exkluderades även. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes av första författaren. Deltagarna fick välja vart intervjuerna skulle äga 
rum. Sju deltagare valde ett tyst rum i närheten av deras hem. Intervjuerna spelades in med 
deltagarnas tillåtelse.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades samma dag som de ägde rum. Analysen påbörjades med att 
författarna lyssnade noga igenom inspelningarna. En fenomenologisk analys genomfördes. Först 
lästes all data i syfte att finna meningsbärande enheter. Varje enhet markerades med färg och 
tilldelades ett nyckelord och ett nummer. Meningsbärande enheterna strukturerades sedan in i 
preliminära teman. 

Bortfall Totalt tillfrågades 12 individer till att delta i studien varar åtta stycken accepterade erbjudandet. 

Slutsats Den mentala anpassningen till den förändrade kroppen tog längre tid än viktförlusten efter 
fetmaoperationen. Deltagare uttryckte att de kände sig mer bekväma med sina kroppar och 
attraktiva efter operationen.  Den överflödiga huden medförde till en negativ kroppsuppfattning. 
Patienter behöver ökad kunskap om de kroppsliga förändringar som kan uppstå efter en 
fetmaoperation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  
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