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Enligt WHO är övervikt en global epidemi. Gastric bypass-
operationer för viktminskning blir vanligare. Syftet med studien var 
att undersöka psykologiska aspekter och konsekvenser av att 
genomgå en Gastric bypass-operation. Åtta intervjuer utfördes och 
analyserades med Grundad teori. Sex kategorier utformades: negativt 
bemötande/positivt bemötande, jag/andra, dumping som 
vän/dumping som fiende, att tillhöra massan/att stå ut från massan, 
eget ansvar/andras ansvar och bevarad självbild/förändrad självbild. 
Kärnkategorin kognitiv dissonans sågs genomgående i alla 
kategorier. Den kognitiva dissonansen reduceras genom att en eller 
båda kognitionerna ändras så att de bättre stämmer överens eller 
genom att överbryggande kognitioner läggs till. Studiens 
kärnkategori, kognitiv dissonans, leder till tanken att för att 
operationen skall vara framgångsrik långsiktigt bör den opererade: 1) 
se sig som ansvarig för viktnedgången, 2) se sig som en 
smal/normalviktig individ och 3) tro att den är värd framgång. 

 
 
 
Övervikt, fetma och bantning är ämnen som är ytterst aktuella idag. De senaste 
månaderna har de uppmärksammats i media genom artikelserier i landets största 
dagstidningar och genom bantningsprogram på tv som Du är vad du äter, 
Tjockholmen och Biggest loser. Det har utvecklats flera internetsidor för att hjälpa 
individer att gå ner i vikt, t.ex. Viktklubb, GI Viktkoll och Hälsovakten. Det kommer 
ständigt ut nya kokböcker med recept och guider för viktnedgång och/eller ett 
hälsosamt liv. Allt fler sätter sig in i metoder som GI (glycemic index), LCHF (low 
carbs high fat), stenåldersdieten och ISO-dieten. Företag som Extravaganza och Itrim -
som med en kombination av motion, kostrådgivning och mental träning vill hjälpa 
människor att gå ner i vikt- öppnar alltfler centrum.  
 
Gastric bypass-operationer (ett kirurgiskt ingrepp för viktminskning) uppmärksammas 
allt mer. Från att ha varit en viktminskningsmetod väldigt få känt till känner nu de 
flesta någon, eller har hört tals om någon, som genomgått en Gastric bypass-operation. 
Antalet operationer har tiodubblats på tio år, från drygt 500 till nära 5 000 (Karlsson, 
Sjöström & Sullivan 1998). Välkända sångerskan Anna Book berättar öppet om att 
hon genomgått operationen och hennes viktnedgång följs och uppmärksammas av 
tidningar som Expressen och Aftonbladet. Hon skriver även en blogg där hon berättar 
om sitt liv efter operation (http://www.annabook.nu/bloggen/). Under april 2010 har 
både DN (Bratt & Folker, 2010-04-11) och SvD (Atterstam, 2010-04-10) gjort 
reportage om individer som gjort operationen och det skrivs notiser om att det görs allt 
fler operationen och att det satsas pengar för att kunna gör ännu fler (Bratt & Folker, 
2010-04-11). 
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Enligt WHO har övervikt nu blivit en global epidemi (2007). I Europa är över 150 
miljoner vuxna och 15 miljoner barn överviktiga. Detta motsvarar 20 % av den vuxna 
befolkningen och 10 % av barnen. Över en miljard människor i världen är överviktiga. 
Av dem är 300 miljoner sjukligt feta, d.v.s. har ett Body Mass Index (BMI, ett mått på 
individens kroppsmassa som mäter relationen mellan vikt och längd) över 40 (se tabell 
1). Ungefär 2,5 miljoner dödsfall per år i världen är viktrelaterade. Denna siffra 
beräknar WHO kommer vara fördubblad år 2020. I Europa beräknas 320 000 dödsfall 
årligen ha en direkt koppling till fetma. 
 
 
Tabell 1. Definition av BMI-skalan  
BMI               Klassifikation 
<18                 Underviktig 
18 – 25           Normalvikt 
25 – 30           Måttlig Övervikt     
30 – 35           Fetma, (kraftig fetma) 
35 – 40           Fetma, (svår fetma) 
>40                Fetma, (sjuklig fetma) 

(WHO, 2007) 
 
 
Orsaken till att övervikt blivit en världsomspännande epidemi anser WHO bland annat 
har att göra med den ökade tillgängligheten av ohälsosam mat (WHO, 2007). Det går 
numera att få tag på ohälsosam mat alla dygnets timmar. Godis- och läskautomater 
finns tillgängliga på skolor, på arbetsplatser och i tunnelbanor. Portionsstorlekarna har 
ökat och en stor del av kosten innehåller snabba kolhydrater och en högre andel fett 
och socker än den gjorde tidigare (Ledikwe, Ello-Martin & Rolls, 2005). Att mat med 
hög energidensitet och lågt näringsinnehåll är billigare än hälsosam mat påverkar 
också. Mindre fysiskt ansträngande arbete, minskad möjlighet till vardagsmotion och 
mindre aktiv fritid anges också vara bidragande faktorer. Man åker gärna bil, buss, 
rulltrappa eller hiss även om man bara ska förflytta sig en kort sträcka. De nämnda 
faktorerna ökar risken för övervikt/fetma hos individer med genetisk och psykologisk 
sårbarhet att utveckla övervikt. 
 
Att leva med övervikt är en stor hälsorisk (Kaplan, 2003). Det räcker med endast några 
fåtal extrakilon för att risken för överviktsrelaterade sjukdomar ska öka. Risken ökar 
ytterligare ju mer övervikt individen bär på. Det finns enligt Kaplan över 40 
överviktsrelaterade sjukdomar. Som exempel kan nämnas diabetes II, hjärtsvikt, högt 
blodtryck, stroke, sömnapné, infertilitet och vissa typer av cancer såsom bröst-, 
livmoders-, äggstocks-, gallblåse-, prostata-, bukspottskörtel-, lever- och njurcancer. 
BMI över 40 räknas som en kronisk sjukdom och ger en överhängande risk att drabbas 
av någon överviktsrelaterad sjukdom. Livskvaliteten för en individ med en så högt 
BMI är ofta nedsatt (Karlsson, Sjöström & Sullivan 1998). Individer med så stor 
övervikt har mycket liten möjlighet att gå ner i vikt på egen hand, exempelvis genom 
olika viktminskningsprogram eller genom medicinsk icke-kirurgisk behandling 
(Karlsson, Sjöström & Sullivan, 1998; Kaplan, 2003). Endast en av tjugo personer 
som lider av sjuklig fetma klarar av att gå ner i vikt och behålla viktnedgången 
långsiktigt (http://www.carlanderska.se). 
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Varför denna ständiga strävan att gå ner i vikt? 
Vikt och viktnedgång är centrala teman i samhället idag, inte bara i Sverige utan 
världen över. Företag och personer som inriktat sig på produkter avsedda för 
viktnedgång utgör en multimiljardindustri (Kaplan, 2003). Personer som har en BMI 
över 30 och uppåt har ofta ett flertal misslyckade bantningsförsök bakom sig. Orsaker 
till att personer gör upprepade dietförsök kan dels vara att man vill minska risken att 
drabbas av en överviktsrelaterad sjukdom eller minska symptomen av en befintlig 
sjukdom (Carpenter, Hasin, Allison & Faith, 2000) och dels vara för att man vill 
minska den stigmatisering som det för många innebär att vara kraftigt överviktig 
(Karlsson, Sjöström & Sullivan 1998). Flera studier (Karlsson, Sjöström & Sullivan, 
1998; Kaplan, 2003) visar att individer med övervikt känner sig hindrade både fysiskt 
och psykiskt av sin övervikt. De upplever att de blir diskriminerade, de drar sig undan 
sociala aktiviteter och interaktioner för att de upplever att de avviker från normen. För 
att minska denna stigmatisering försöker personerna bli av med övervikten genom 
olika sorters dieter eller genom medicinsk icke-kirurgisk behandling, exempelvis 
genom att ta medicin som Reductil eller Xenical. Dessa viktminskningsförsök 
misslyckas ofta eller är inte bestående på lång sikt (Kaplan, 2003). Trots tidigare 
misslyckade viktminskningsförsök sätter individer ofta sin tilltro till att en ny diet skall 
fungera. 
 
Forskning visar att kvinnor med BMI över 30 är en extra utsatt grupp. En studie gjord 
av Carpenter, Hasin, Allison och Faith (2000) visade att förekomsten av depression 
var 37 % högre och suicidtankar eller suicidförsök 20 % högre hos kvinnor med BMI 
≥30 än för normalviktiga kvinnor. För män med BMI ≥30 förelåg ingen förhöjd risk 
för vare sig depression, suicidtankar eller suicidförsök. Forskarna förklarar denna 
könsskillnad med ökade psykosociala förväntningar på kvinnor. De rådande kropps- 
och skönhetsidealen i vårt samhälle ställer enligt Carpenter, Hasin, Allison och Faith 
(2000) högre krav på kvinnors kroppar och utseende än på mäns.  
 
 
Varför är det så svårt att gå ner i vikt? 
Inlärningsteorin ger en del förklaringar till varför förändring av ätmönster är så svårt. 
Det bästa sättet att förutsäga framtida beteende är att titta på tidigare beteenden. I 
inlärningsteori talar man om respondent och operant inlärning (Ramnerö & Törneke, 
2006). Hur människor äter påverkas av båda.  
 
Respondent inlärning kallas ofta klassisk betingning och sker när ett stimulus (tydliga 
och iakttagbara företeelser som framkallar en kroppslig, tankemässig eller 
känslomässig reaktion) upprepade gånger tidsmässigt förknippas med ett annat 
stimulus (Kåver, 2006). Ett stimulus associeras med ett annat och därför kallas denna 
typ av inlärning för associationsinlärning (Ramnerö & Törneke, 2006). Exempel på 
överviktrelaterad respondent inlärning är individer som varje gång de tittar på tv äter 
godis. Sker dessa två aktiviteter samtidigt ofta nog kommer individen att bli 
godissugen varje gång hon sätter sig vid tv:n. Genom respondent inlärning kan 
individen vänja sig vid att alltid köpa choklad i en särskild kiosk på väg hem från 
jobbet, ta en kvällssmörgås efter kvällsnyheterna på tv eller ta en andra portion mat 
när den första är slut. Beteendet tycks när det är respondent inlärt komma naturligt och 
utan reflektion. När A händer följer B: när X sätter sig i soffan tar hon fram 
godisskålen. 
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Operant inlärning handlar om att lära via konsekvenser (Ramnerö & Törneke, 2006). 
Överviktiga får ofta sitt ätbeteende förstärkt vilket gör att sannolikheten att de ska 
fortsätta med samma beteende ökar. Att exempelvis äta godis ger stor positiv 
förstärkning. Godis smakar gott och sockret gör individen pigg och glad för en stund. 
Att äta mer eller andra saker än man borde kan även förstärkas negativt. Att t.ex. äta 
choklad när man är ledsen och ångestfylld kan tillfälligt ta bort ångesten. Att ångesten 
minskar vid ätandet gör att sannolikheten att individen äter på samma sätt när hon har 
ångest nästa gång ökar. Att äta vid olika sinnestillstånd kan även vara ett tecken på 
klassisk betingning: om beteendet vara ledsen alltid följs av beteendet äta choklad är 
det troligt att chokladätandet så småningom kommer som en självklar följd av 
ledsenhet. 
 
Inlärningsteorin förklarar varför vanor är svåra att bryta. Teorin beskriver att 
människor beter sig som de gör för att beteendet, i någon mån, fungerar (Ramnerö & 
Törneke 2006). Problemet är att beteendena ofta bara fungerar kortsiktigt. Att äta 
choklad för att lindra ångest fungerar en liten stund men ger på sikt bara ännu mer 
ångest. Det hela blir lätt till en ond cirkel där man överäter för att lindra ångest och får 
ångest av att man överäter. För att få till förändring måste man fokusera på sina 
långsiktiga mål snarare än kortsiktiga förstärkningar. Det är svårt att göra. Godis 
smakar gott och fungerar i nuet, viktminskning tar tid och förstärks inte förrän på 
ganska lång sikt. Detta gäller särskilt när övervikten är stor. 
 
En annan sak som kan göra det svårt att följa ett viktminskningsprogram är att många 
överviktiga isolerar sig (Karlsson, Sjöström & Sullivan 1998). Många undviker 
exempelvis att gå till platser där de kan bli utsatta för granskning av andra människor, 
exempelvis badhallar och motionsanläggningar. Då motion är en viktig del i de flesta 
viktminskningsprogram kan detta undvikande göra det svårare att gå ner i vikt. 
Isoleringen och nedstämdheten kan också göra att de som har en tendens att använda 
mat som tröst och distraktion lättare avviker från dieten.  
 
 
Överviktsoperationer 
Det finns ett flertal olika kirurgiska alternativ för att på medicinsk väg behandla 
övervikt. De delas in i restriktiva och restriktiva/malabsorptiva operationer. Vid 
restriktiva ingrepp minskas magsäckens volym för att på så sätt få personen att vara 
återhållsam med den mängd mat som intas. Vid restriktiva/malabsorptivt ingrepp sker 
både en minskning av magsäckens volym och en omkoppling av tarmsystemet för att 
minska energiupptaget av det personen äter (http://www.bariatriccenter.se).  
 
 
Gastric bypass 
Gastric bypass är den vanligaste överviktsoperationen som utförs på individer med 
stor övervikt. Operationen är ett restriktivt/malabsorptivt ingrepp och syftar till att 
minska individens övervikt med hjälp av minskad volym på magsäcken och minskat 
energiupptag. Kriterierna för att få göra en Gastric bypassoperation varierar men den 
vanligaste riktlinjen är att personen skall ha BMI >40 eller, om man har 
överviktsrelaterade sjukdomar, BMI >35, samt att personen gjort flera allvarliga 
försök att själv gå ner i vikt. Vissa sjukhus har kriteriet BMI >35 eller, om man har 
överviktrelaterade sjukdomar, BMI >30. Operationen utförs oftast genom 
laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi). Magsäcken delas av och en liten ficka lämnas 
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kvar för maten att passera genom (se bild 1). Resterande del av magsäcken används 
inte längre för matpassage och matsmältning men lämnas kvar då den utsöndrar 

viktiga magsyror som behövs för matsmältningen 
(http://www.bariatriccenter.se).  
 
Tarmarna delas av ca 30-50 cm under 
tolvfingertarmen. Den nedre delen kopplas upp 
till den lilla fickan av magsäcken som skapats. 
Tolvfingertarmen kopplas på längre ner på 
tunntarmen. Maten som intas kommer nu att 
passera genom den lilla magsäcksfickan och 
direkt ut i tunntarmens andra del. Man kringgår 
(därav namnet bypass) tolvfingertarmen där den 
största absorptionen av energi sker vilket gör att 
individens energiupptag minskar 
(http://www.bariatriccenter.se). 
 
En biverkning av operationen är s.k. dumping. 
Dumpingsymptomen är obehagliga men inte 
farliga och kan uppkomma då personen äter söt 
och eller fet mat. Man kan bland annat drabbas av  
akut trötthetskänsla, illamående, kallsvettning 
diarré och hjärtklappning. 

Bild 1 (med godkännande av                         
Alexander Rauscher, grafiker, SvD) 
 
Dumping förmedlas som en positiv bieffekt av operationen då den fungerar som en 
aversiv påminnelse för hur personen bör/inte bör äta. De flesta Gastric bypass-
opererade upplever dumping i större eller mindre utsträckning och vissa personer 
upplever inte alls dessa symptom. Det går att öka kroppens tolerans för söt/fet mat så 
att man kan äta mer sådan mat innan man känner av dumpingsymptomen. Detta gör att 
individer som har genomgått en operation måste vara restriktiva med söt/fet mat för att 
inte på sikt öka i vikt igen (http://www.bariatriccenter.se).  
 
Kostråden som ges efter operationen varierar mellan sjukhusen. Enligt vissa sjukhus 
får den opererade börja äta vanlig mat direkt efter operationen men det vanligaste 
förfarandet är att den opererade först får leva på flytande föda i ca två veckor och 
sedan puread mat i ca två veckor. Därefter övergår den opererade till de långsiktiga 
kostvanorna. Efter operationen är det viktigt att äta många, ca sex till åtta stycken, små 
proteinrika måltider under dagen, ungefär varannan till var tredje timme. Man bör inte 
dricka i samband med måltid då det kan öka risken för dumping och kan även göra att 
maten åker för snabbt ut i tarmen vilket leder till minskat näringsupptag. På lång sikt 
kan detta leda till näringsbrist. Då operationen orsakar minskat energiupptag är det 
viktigt att den mat som äts har högt näringsinnehåll och att den tas tillvara av kroppen 
(http://www.bariatriccenter.se).  
 
De vanligaste komplikationerna och biverkningarna som kan uppstå efter operationen 
är näringsbrist, håravfall, ökad risk för tarmvred och gallsten. De flesta opererade 
upplever någon form av biverkning. För att motverka näringsbrist får alla som 
genomgått operationen rådet att äta mineral- och vitamintillskott varje dag under 
resten av livet. Håravfall är en vanlig komplikation som uppkommer vid kraftig och 
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snabb viktnedgång. Kroppen tror att det är svältläge och för att minska energiåtgången 
släpper den hår som är i utväxtfasen (http://www.bariatriccenter.se).  
 
 
Bakgrund till syfte med studien 
En genomgång av sjukhusens hemsidor för Gastric bypass visar att de främst ser 
operationen som en medicinsk behandling av övervikt, syftande till att minska 
individens BMI och risk för att utveckla överviktsrelaterade sjukdomar. De två största 
internetforumen (http://www.regndroppar.com och http://viktop.se) för 
överviktsopererade visar att för många individer finns det fler aspekter än så. I dessa 
forum pratas det sällan om minskad risk för hälsorelaterade sjukdomar utan mer om 
psykologiska aspekter som självbild, identitet och relationer. Samtal med Mariam 
Nordstrand (2009-10-28), forskningssjuksköterska på överviktsenheten på Danderyds 
sjukhus och Peter Loogna (2010-01-22), läkare och specialist i Gastric bypass-
operationer på Sophiahemmet, bekräftar bilden att sjukvården främst fokuserar på de 
medicinska konsekvenserna av att genomgå operationen. Både Mariam Nordstrand 
och Peter Loogna betonar vikten av mer psykologiskt inriktad forskning på området.  
 
Forskning inom Gastric bypass har till övervägande del varit medicinsk. Psykologisk 
forskning har varit ovanlig. En sökning på Gastric bypass i den huvudsakligen 
medicinska forskningsdatabasen PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) ger 
5098 träffar. Samma sökning i den psykologiska forskningsdatabasen PsychINFO 
(http://www04.sub.su.se:2250/ids70/advanced_search.php?SID=knup8vhud0mip4buo
phc58l291) ger 534 träffar. Viss psykologisk forskning publiceras på PubMed varvid 
denna jämförelse inte kan ses som ett bevis på att mer medicinsk än psykologisk 
forskning görs men den ger en indikation på att så är fallet. Den psykologiska 
forskning som gjorts har främst varit kvantitativ (sökning på PsychINFO ger 263 
träffar på Gastric bypass + quantitative och 43 träffar på Gastric bypass + qualitative). 
Att enbart forska medicinskt eller kvantitativt psykologiskt gör att många viktiga 
aspekter inte kan fångas upp. Erfarenheterna från forumen och av samtal med tidigare 
nämnda personer gör att vi ser ett behov av en undersökning som ser till de aspekter av 
att genomgå operationen som andra metoder inte i så stor utsträckning berört. De 
psykologiska konsekvenserna av att genomgå en överviktsoperation tycker vi är minst 
lika viktiga som de medicinska. Forskning visar att övervikt har beteendemässiga och 
psykologiska orsaker snarare än biologiska (Karlsson, Sjöström & Sullivan, 1998). 
Det ter sig för oss självklart att man därför bör se till beteendemässiga och 
psykologiska aspekter i samband med en överviktsoperation. Psykologiska skeenden 
är komplexa och fångas bäst genom en kvalitativ metod. Djupintervjuer ger möjlighet 
att låta intervjupersonen leda samtalet och följa upp vad denne säger. Med en 
kvantitativ ansats är respondenterna begränsade till de områden forskaren bestämt. Vi 
väljer därför att göra vår studie kvalitativt psykologisk.  
 
 
Syfte med studien 
Syftet med studien är att -genom en kvalitativ ansats- undersöka de psykologiska 
aspekterna och konsekvenserna av att genomgå en Gastric Bypassoperation.  
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M e t o d  
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagare till studien rekryterades på två sätt, dels via överviktsavdelningen på 
Danderyds sjukhus och dels via två internetforum för överviktsopererade 
(http://www.regndroppar.com och http://viktop.se). Ett brev (se bilaga 1) med 
information om studien och förfrågan om deltagande förmedlades till potentiella 
respondenter av forskningssjuksköterska Mariam Nordstrand på Danderyds sjukhus. 
Enligt Mariam Nordstrand är majoriteten av de som genomgår en Gastric bypass-
operation kvinnor. Den förhöjda risken för depression som ses hos överviktiga kvinnor 
ses inte hos överviktiga män (Carpenter, Hasin & Allison, 2000). Detta talar för att 
övervikt har större psykologiska konsekvenser för kvinnor än för män. Då studiens 
syfte var att undersöka upplevelser av att genomgå en Gastric bypass-operation, inte 
att undersöka eventuella könsskillnader, valdes kvinnor ut som en konstant variabel.  
 
Brevet skickades ut till 15 slumpvis utvalda individer ur populationen kvinnor i åldern 
30-40 år som för ca två år sedan gjort en Gastric Bypass-opereration på Danderyds 
sjukhus. Dessa uppmanades att om de ville delta i studien kontakta författarna per e-
post. Individerna förblev anonyma för oss tills dess att de själva initierade kontakt via 
e-post. Då svarsfrekvensen efter en månad inte var tillräcklig skickades 25 nya brev ut 
till patienter på Danderyds sjukhus. För att få fler respondenter att ställa upp vidgades 
urvalskriterierna i detta brev till att gälla kvinnor 20-65 år som opererats för ett till tre 
år sedan och en biobiljett utlovades till dem som ställde upp på en intervju.  
 
Respondenter från överviktforumen rekryterades genom att ett liknande brev som 
skickades ut till patienterna på Danderyds sjukhus lades ut som trådar på forumen. En 
användaridentitet kallad ”psykologstudent” skapades specifikt för detta ändamål. De 
som var intresserade av att delta i studien uppmanades att anmäla sig till studien via e-
post. Urvalskriterierna utvidgades även på forumen. 
 
Totalt 16 personer anmälde intresse att delta i studien och av dessa genomfördes 
intervjuer med åtta. Tre av respondenterna anmälde sig genom sjukhuset och fem 
genom forumen. De övriga åtta valde av olika anledningar att inte delta, bland annat 
på grund av sjukdom eller tidsbrist.  
 
Respondenterna var kvinnor mellan 23 och 63 år boendes i Stockholmsområdet. De 
hade alla gått ner mycket i vikt efter operationen, några var numera normalviktiga 
(BMI <25), någon var på gränsen till underviktig (BMI ≤18) och två av 
respondenterna var fortfarande överviktiga (BMI >30). De som fortfarande var 
överviktiga enligt BMI-skalan hade sedan operationen gått ner ett tiotal BMI-punkter. 
 
 
Datainsamling  
Intervjuplats bestämdes av respondenten varvid några av intervjuerna utfördes på café, 
några på personens arbetsplats och ytterligare någon i personens hem. Intervjuernas 
längd varierade från 40 minuter till 90 minuter, merparten av intervjuerna var 60 
minuter.  
 
Teman (överviktshistoria, bantningshistoria, relation till mat, matvanor, 
självbild/kroppsbild, operationen) intervjuerna kunde kretsa kring utsågs. Intervjuaren 
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lärde sig dessa teman utantill så något papper med intervjumall användes inte under 
intervjun. Det som intervjupersonen tyckte var viktigt att prata om låg i fokus. Varje 
intervju inleddes med att respondenterna informerades om uppsatsen, intervjuns 
ramar, om sekretess och att intervjun var frivillig. Därefter ställdes en öppen fråga om 
hur personens överviktshistoria sett ut. Intervjun styrdes därefter av respondenten. 
Fördjupande följdfrågor ställdes där det var lämpligt för att få en så stor förståelse för 
personens upplevelse som möjligt.  
 
Efter sex intervjuer infann sig mättnad i materialet. Inga nya områden berördes i de två 
sista intervjuerna. Åtta intervjuer var fullt tillräckligt för studien. 
 
Intervjupersonerna erbjöds att per e-post ta del av uppsatsen efter dess färdigställande. 
 
 
Material 
Alla intervjuer spelades in på en diktafon. Ljudfilerna fördes sedan över till dator. 
Dataprogrammet Express scribe (http://www.nch.com.au/scribe/) användes för 
uppspelning av ljudfilerna och transkribering skedde i Microsoft Word. 
Datorprogrammet Open code användes under analysarbetet för sortering av koder och 
kategorier (http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/forskning/open-code/). 
Efter uppsatsens färdigställande raderades inspelningarna och allt arbetsmaterial 
gällande intervjuerna. 
 
 
Författarnas förförståelse 
En av författarna har personlig erfarenhet av att genomgå en Gastric bypass-operation. 
Hon har erfarenhet av livet som överviktig och processen kring att genomgå en 
överviktsoperation. Vidare har denna författare varit en aktiv medlem på de två största 
överviktsforumen som hänvisas till i studien. Den andra författaren har erfarenhet av 
att arbeta med individer med ätstörningar. Båda författarna känner människor som har 
genomgått en Gastric bypass-operation. 
 
 
Analys 
Metod för analysen valdes utifrån uppsatsens syfte att undersöka psykologiska 
aspekter och konsekvenser av att genomgå en Gastric bypass-operation. Grundad teori 
(Guvå, 2003) används i kvalitativa studier då man är intresserade av att undersöka 
enskilda personers upplevelser av ett fenomen eller en process. Metoden är 
företrädesvis induktiv vilket innebär att man utgår från materialet för att formulera 
hypoteser och eventuellt generera en teori. Viktigt enligt metoden är att forskaren 
sätter sin förförståelse inom parantes. Litteraturinläsning sker därför efter det att 
resultatet har framställts.  
 
Enligt metoden har författarnas förförståelse satts inom parantes. Då en av författarna 
har personlig erfarenhet av att genomgå en Gastric bypassoperation utförde den andra 
författaren samtliga intervjuer. Detta för att säkerställa att författarens eventuella bias 
inte skulle påverka intervjuerna.  
 
Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Därefter analyserades de genererade 
texterna genom öppen kodning. Texterna kodades rad för rad så som det beskriv i 
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metodlitteraturen (Gustavsson, 1998). Varje meningsbärande enhet fick en kod som 
innehöll en eller flera meningar. Den första intervjun kodade författarna tillsammans. 
Därefter delades intervjuerna upp och författarna kodade några intervjuer var. För att 
säkerställa god interbedömarreliabilitet bytte författarna material när kodningen var 
klar. Detta för att säkerställa överensstämmelse i bedömningen. När kodningen var 
klar jämfördes koderna med varandra. Kategorier utformades utifrån de samstämmiga 
koderna. Kategorierna skrevs ner och sedan inordnades alla koder under den kategori 
de tillhörde. Därefter analyserades varje kategori var för sig och koder som inte 
samstämde med de andra koderna rensades bort. Sedan jämfördes kategorierna med 
varandra. En kärnkategori som kunde förklara/beskriva innehållet i samtliga kategorier 
bildades. Tankar och idéer om teorier och möjliga förklaringsmodeller antecknades 
kontinuerligt i memos. Dessa memos användes sedan som en grund för teorigenerering 
och diskussion. 
 
I enlighet med Grundad teori (Guvå, 2003) skedde litteratursökning inte förrän efter 
intervjuerna och analysarbetet var klara. Detta för att författarna skulle vara så 
objektiva som möjligt under intervju- och analysarbetet. Litteratur valdes utifrån 
resultatet och användes för att tolka det. Inläsning av metodlitteratur skedde 
kontinuerligt under hela uppsatsarbetet.  
 
 

R e s u l t a t  
 
Respondenternas upplevelser av att genomgå en överviktsoperation delades in i sex 
kategorier: negativt bemötande/positivt bemötande, jag/andra, dumping som 
vän/dumping som fiende, att tillhöra massan/att stå ut från massan, eget 
ansvar/andras ansvar och bevarad självbild/förändrad självbild. Dessa sex kategorier 
bildade kärnkategorin kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans handlar om hur 
intervjupersonerna ändrar en tanke eller lägger till en överbryggande tanke för att 
skapa balans mellan tankar som inte passar ihop. Resultatdelen redovisar 
underkategorierna, illustrerade med citat, var och en för sig. Efter varje underkategoris 
presentation beskrivs hur kärnkategorin kognitiv dissonans kan ses i denna. Därefter 
följer en resultatdiskussion där forskning och teorier som är relevanta för studiens 
resultat presenteras. 
 
 
Negativt bemötande/positivt bemötande 
Kategorin negativt bemötande/positivt bemötande innehåller uttalanden som främst 
handlar om negativa erfarenheter av att bli bemött som överviktig och positiva och 
negativa reaktioner på beslutet att operera sig och den efterföljande viktminskningen.  
 
Alla respondenter har upplevelser av att som överviktiga bli illa behandlade och 
förolämpade av omgivningen: ”alltså folk kunde ju gå förbi, jag kunde ju stå och titta i 
skyltfönster eller nånting så säger nån ’fy fan vilket jävla fetto’”. Efter 
viktminskningen upplever alla att omgivningens bemötande är mycket bättre.”Vad 
folk än säger eller vad folk än tror så är det ju oerhört stor skillnad på hur man bli 
behandlad.” Några föreslår dock att de inte beror så mycket på själva viktminskningen 
utan på att de har en ny utstrålning: ”man har ett ökat självförtroende och det lyser 
igenom”. 
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Intervjupersonerna ger olika bilder av hur omgivningen förhåller sig till operationen. 
Nära vänner upplever de flesta som stöttande och uppmuntrande: ”de är glada för min 
skull. De tycker det är bra att något äntligen fungerar”. Någon har istället upplevt att 
nära vänner varit ifrågasättande: ”en av mina bästa vänner sa ’det måste du ju förstå att 
man tyckte att det här inte var något vidare med tanke på att det är ju ändå våra 
skattepengar som betalar det här’”.  
 
Någon har bara positiva erfarenheter av bekantas reaktioner. Grannar och t.o.m. 
personal i mataffären kommer med uppmuntrande tillrop: ”det är så roligt att veta att 
andra tar del i min glädje. Dom gör verkligen det”. Någon annan beskriver att 
människor har varit stöttande men att det är svårt för dem att förstå. Har man inte varit 
överviktig själv är det svårt att förstå problematiken: ”jag har inte haft någon kompis 
nära som har varit ett sådant där riktigt stöd, de har stöttat mig jättemycket men det är 
ingen som jag känner som riktigt kan förstå ändå. Det finns ingen nära som har varit 
stor”. 
 
Flera upplever att människor i allmänhet har synpunkter på operationen: ”många ser 
det som the easy way out och tycker att det borde finnas andra sätt att gå ner i vikt än 
att lägga sig på operationsbordet”. En annan berättar att omgivningen ifrågasätter vad 
och hur ofta hon äter efter operationen.  
 
Några av intervjupersonerna finner att de ofta behöver, och vill, förklara sig: ”då har 
jag sagt att så enkelt är det inte, utan man måste testa allt annat, för att det är ingen, 
alltså det är ganska mycket komplikationer man kan få”. En annan förklarar att hon 
”visserligen äter ofta, men varje enskild gång äter jag bara en liten mängd”. En säger 
att hon inte brukar försvara sitt beslut: ”de får tycka vad de vill. Det är inte värt att ta 
diskussionen, jag kommer ändå inte kunna ändra deras åsikt”. 
 

Kognitiv dissonans i ”Negativt Bemötande/Positivt Bemötande” 
Anledningen till att intervjupersonerna ursäktar omgivningen och själva tar på sig 
ansvaret för omgivningens fördömande kommentarer kan vara kognitiv dissonans. 
Tanken jag lever i det här samhället och jag gillar dess invånare går inte ihop med 
tanken människor i det här samhället är fördömande och taskiga mot dem som faller 
utanför normen.  
 
 
Jag/andra 
Jag/andra är en kategori som innehåller uttalanden som visar hur intervjupersonerna 
tänker på ett sätt om sig själva och på ett annat om andra. I vissa fall utgår 
intervjupersonerna från sig själva och antar att alla har samma bakgrund och 
beteenden som dem. I andra fall pratar intervjupersonerna om sig själva som varandes 
undantag: de själva är på ett sätt, andra på ett annat. En och samma individ gör sig 
ibland till norm, ibland till undantag. Vad man väljer beror på vad man pratar om. En 
kvinna gör sig till norm när hon ser en specifik anledning till att hon blivit överviktig 
och utgår från att alla överviktiga blivit det av en anledning: ”jag är helt övertygad om 
att övervikten är ett symtom på något helt annat”. En annan gör sig till undantag när 
hon säger att hon själv blivit överviktig för att hon motionerat för lite och ätit för 
mycket men att det är vanligt att andra blivit överviktiga för att de tröstätit. När det 
gäller anledningen till att man vill operera sig gör sig intervjupersonerna ofta till 
undantag. Man har uppfattningen att många andra gör operationen av utseendeskäl: 
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”man tänker att man skall bli en ung brutta”. Själva säger de att de gjorde operationen 
för att få bättre hälsa, ökad rörlighet, kunna hitta kläder i vanliga affärer och kunna 
sitta i stolar utan att fastna.  
 
Intervjupersonerna jämför ibland sina egna relationer med andras. Man talar om att 
man har hört att många relationer tar slut efter operationen. Deras egen relation är 
dock undantag: ”jag och min man har en stabil relation, den kommer att hålla. Jag 
förstår dock om relationer kan ta slut. Man börjar se sitt värde, ställa krav, står inte ut 
med vad som helst”. De flesta intervjupersoner hade en relation när de opererades. En 
del träffade sina makar när de var smala, andra när de var som tyngst. Vilket som om 
än varit fallet tycks man nöjd över att man träffade sin partner i det skede man gjorde.  
 
De vars makar träffat dem när de var smala säger: ”han känner igen mig som den han 
träffade nu. Hade han inte sett mig som smal innan hade det kanske blivit konstigt nu”. 
”Där är ju fördelen att min man och jag, vi gick gymnasiet ihop, så att han kommer 
ihåg mig sen 18-årsåldern. Så han har ju haft bilden av mig som mindre, han har ju sett 
mig som det tidigare. Hade han aldrig sett mig som det så hade det nog spelat större 
roll i vår relation.”  
 
Andra träffade sina män när de var som tyngst: ”eftersom jag träffade honom när jag 
var som störst vet jag att han gillar mig som den jag är. Han gillade mig även när jag 
var stor. Hade jag träffat honom som smal hade jag kanske känt att jag måste bli smal 
igen för att han inte ska lämna mig”. ”Killen som jag har idag, han träffade ju mig när 
jag var som störst. Så att han har ju alltid sett mig stor. Så att det är ju inte att jag har 
känt att jag måste gå ner i vikt för hans skull för att annars kommer han inte att tycka 
om mig.” 
 
Någon annan var singel vid operationstillfället: ”jag är glad att jag har varit singel hela 
tiden, jag tror inte det hade hållit om jag hade haft en relation”. 
 

Kognitiv dissonans i ”Jag/andra” 
Intervjupersonerna talar en del om sina respektive. En del träffade sina respektive när 
de var smala, andra när de var som tyngt. Oavsett om man var smal eller överviktig 
när man träffade sin partner, om man var singel eller inte vid operationstillfället, 
verkar man glad att det var som det var. För dem som varit i en annan situation än man 
själv kan det bli problem, tänker man. Att tänka annorlunda skulle ge upphov till 
kognitiv dissonans. Dissonansen undviks genom att tänka att hur det förhållit sig för 
en själv är det bästa. För att kunna tro på den relation man är i, eller vara nöjd med att 
var singel, behöver man tänka att ens egen relation, eller avsaknad på relation, har de 
bästa förutsättningarna. 
 
 
Dumping som vän/dumping som fiende 
Kategorin dumping som vän/dumping som fiende innehåller uttalanden som berör 
vilken funktion dumping har för respondenterna. Några ser dumping som en positiv 
och hjälpsam följd av operationen, andra ser dumping som en börda.  
 
Mat fungerar, som nämndes i inledningen, både som en positiv och en negativ 
förstärkare. Positiv genom att maten smakar gott och negativ genom att den kan verka 
ångestlindrande. Flera intervjupersoner berättar att de innan operationen ibland 
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använde mat som tröst, distraktion och belöning. Efter operationen har att äta söt/fet 
mat gått från att vara förstärkande till att vara positivt bestraffande. 
Dumpingsymtomen som kan följa av att äta sådan mat är en positiv bestraffning som 
tenderar att minska sannolikheten att personen äter den typen av mat igen. 
Dumpingsymptomen är något som många av respondenterna tar upp som positivt: 
genom att dumpa när de äter fel sorts mat får de hjälp att hålla sig till 
kostrekommendationerna.  
 
Några respondenter har lätt för att dumpa, andra har svårare. De som har svårare för att 
dumpa har alltså högre toleransnivå för söt och/eller fet mat, de kan äta mer av denna 
sorts mat innan de får dumpingsymptom. Detta upplevs som både positivt och 
negativt. Vissa anser att det är skönt att kunna äta det man vill: ”jag har ändå haft turen 
att det enda jag inte kan äta, det är milkshakes”. Andra känner att det finns risker med 
att inte dumpa: ”nu har jag, olyckligtvis ska jag säga, inte något svårt 
dumpningssymtom så att jag reagerar väldigt starkt på socker, det hade ju varit mycket 
lättare”. Många har sett dumpingsymptomen som en positiv biverkan just för att de vet 
med sig att de har svårt från att hålla sig från att äta fel sorts mat. 
 
Även om respondenterna får hjälp av operationen att äta rätt sorts mat och att äta 
måttligt har vissa ändå kvar impulsen att överäta. Dumpingsymptomen hjälper dem att 
låta bli att överäta eller att äta för mycket av fel sorts mat men det är tydligt att vissa 
ändå försöker stilla impulsen. Några säger att de är beredda att betala med dumping 
för att få njuta av att äta något gott: ”jag visste när jag åt det att jag inte kunde äta det, 
att jag kommer dumpa, men jag kunde inte låta bli. Sen mådde jag dåligt”. 
 
Operationen gör att den opererade tvingas att sluta överäta, något som respondenterna 
har upplevt som mycket positivt. Ansvaret att låta bli att äta fel sorts mat tas ifrån 
personen och det blir på så sätt ett ickeval.  
 
Efter operationen bör den opererade, för att undvika dumping, inte äta söt/fet mat. 
Flera intervjupersoner berättar att det inte är rädsla för dumping som gör att de 
avhåller sig från exempelvis godis, de är helt enkelt inte så sugna på det längre. De 
tycker att deras upplevelse av smak har förändrats: de gillar inte längre smaken av det 
som de tidigare tyckte mycket om.  
 

Kognitiv dissonans i ”Dumping som vän/dumping som fiende” 
Respondenterna har genomgått en stor viktminskningsoperation och många tycker att 
dumpingen, som för många är en konsekvens av operation, är bra då den tvingar dem 
att vara restriktiva när det gäller söt och fet mat. Några av respondenterna väljer dock 
att äta mer av denna typ av mat än vad de borde. Det finns en kognitiv dissonans i 
tankarna jag har genomgått en överviktsoperation, jag ska gå ner i vikt och må bättre 
och jag vill äta onyttig mat nu som kommer att göra att jag mår dåligt. Dissonansen 
överbryggs med rättfärdigande tankar som ”det här är så gott” och ”jag mår bra just nu 
när jag äter det”. Några av respondenterna funderar över dumpingen när det är i färd 
med att äta något de inte borde. De väljer att äta trots att de vet att de kommer att 
dumpa: jag vill verkligen äta det här. Det är värt att dumpa sen. Andra respondenter 
äter den söta och feta maten utan att tänka på dumpingen. De tycks för stunden 
förtränga konsekvensen av sitt ätande: jag har haft en jobbig dag, jag förtjänar att äta 
det här. 
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Flera intervjupersoner undviker efter operationen söt och fet mat. Några av dem säger 
att avhållsamheten inte beror på rädsla för dumping utan för att de inte längre är sugna 
på den sortens mat. Förutom att det kan bero på den fysiska förändring operationen 
inneburit kan det vara ett utslag av kognitiv dissonans. Tankarna jag tycker mycket om 
att äta söt och fet mat går inte ihop med tanken nu har jag opererat mig och bör inte 
äta söt och fet mat. När tanke nummer två inte går att ändra får man ändra tanke 
nummer ett. När man ändrar den till jag tycker inte söt och fet mat är gott längre 
försvinner dissonansen. 
 
 
Att tillhöra massan/att stå ut från massan  
Kategorin att tillhöra massan/att stå ut från massan handlar om önskan om att tillhöra 
massan och om önskan om att på ett positivt sätt stå ut från massan.  
 
I stort sett alla intervjupersoner berättar om hur de som överviktiga blev 
diskriminerade och illa behandlade: ”på nåt sätt räknas man mera nära man faller 
närmare normen”. Flera upplevde att människor tittade snett på dem i klädbutikerna: 
”expediter kunder säga ’du, vi har inga kläder i din storlek’”. En kvinna berättar att 
hennes absoluta bottenmärke var när hon i en hotellreception fick höra att de hade 
fullbokat varpå en vacker kompis kom in och fick ett rum.” Jag föll inte in i normen av 
gäster de ville ha. Det var verkligen så det kändes.”  
 
Flera talar om att det ville göra operationen för att de var trötta på att inte kunna göra 
de vardagliga saker som är självklara när man tillhör majoriteten i samhället: handla 
kläder i vanliga butiker, sitta i en stol utan att fastna och gå på gatan utan att någon 
stirrar eller viskar. Efter operationen glädjer sig många åt att kunna göra just det: ”jag 
kan sitta i den här stolen utan att fastna. Det är t.o.m. plats över!”. ”Jag kan gå på stan 
utan att någon kommenterar min vikt”. ”Jag kan gå i butiker och köpa kläder! Och jag 
behöver inte köpa den största storleken utan jag kan faktiskt välja. Det är en stor grej.” 
 
Efter operationen passar de opererades utseende alltmer normen i samhället. Deras 
ätande gör det inte. Att äta små portioner varannan timme sticker ut. En del av de 
intervjuade tycker det har varit besvärligt och har känt sig ifrågasatta: ”de säger till 
mig att ska du verkligen äta nu igen du åt ju nyss, och så får jag förklara ’men du åt 
sådär mycket och jag åt sådär lite’”.  
 
En kvinna berättar att önskan att inte stå ut som ”den opererade” gör att hon inte 
brukar tala om för människor att hon är opererad: ”grejen är ju att då blir det väldigt 
lätt att det överskuggar relationen ganska lång tid framöver och jag ville liksom inte att 
det skulle gå från ’hon som är tjock’ till ’hon som har gjort operationen’”. 
 
Intervjupersonerna berättar att de gjorde operationen för att få bättre hälsa, för att 
smälta in i massan, höra till genomsnittet och passa in i samhällets strukturer. 
Samtidigt som de talar om att de vill smälta in i massan vill de stå ut från den. En 
intervjuperson berättar att hon lägger ut foton på sig själv på viktforumen på internet 
och njuter av att få uppmärksamhet av killar när hon går ut: ”jag känner att jag har ett 
bekräftelsebehov som jag aldrig har haft förut. Alltså, det känns så hemskt, det är så 
ytligt. Varför mår jag så bra av att höra att nån tycker att jag är söt?”. 
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På forum som Viktdrop är det vanlig att opererade lägger ut bilder på sina 
avsmalnande kroppar. De andra på forumet kommer med hurrarop och komplimanger 
och tillägger ”men du var söt innan också”. Någon av respondenterna kommenterar 
hur ytliga samtalen kan vara på forumen. Hon har en komplex inställning till att foton 
läggs ut till beskådning. Dels tycker hon det är sorgligt att det läggs så stort fokus på 
utseendet, dels tycker hon det är roligt och motiverande att se hur människor går ner i 
vikt. Ibland ger hon komplimanger till individer som gått ner i vikt, ibland ställer hon 
dem frågor som uppmuntrar dem att fundera över annat än utseendet. 
 

Kognitiv dissonans i ”Att tillhöra massan/att stå ut från massan”  
Intervjupersonerna säger att de gjorde operationen för att bättre smälta in bland 
människor. Många av respondenterna önskar dock inte bara tillhöra massan, de vill stå 
ut från den på ett positivt sätt. Att bara smälta in som en i mängden är inte nog för att 
kompensera lidandet av att ha stått ut som negativt avvikande. På överviktforumen 
kommenteras foton inte med ”vad skönt, nu ser du ut precis som alla andra utan med 
åh, nu kommer du vara snyggast på krogen!. Man bekräftar inte att personen nu tillhör 
massan utan att den nu står över massan. Kanske är tillägget ”men du var söt innan 
också” ett sätt att komma undan kognitiv dissonans. Tanken jag är annorlunda än de 
som var taskiga mot mig när jag var överviktig. Jag är en person som inte tycker 
smala är vackrare än överviktiga skapar dissonans med tanken jag ger komplimanger 
när en människa går ner i vikt. Att lägga till kommentaren men du var söt innan också 
gör att dissonansen inte blir besvärande.   
 
En kvinna vet inte riktigt vad hon skall tycka om fotona som läggs ut på forumen. 
Tanken jag är en person som tycker annat än utseendet är viktigt skapar dissonans 
med jag tycker det är roligt och motiverande att se människor gå ner i vikt. Hon 
överbrygger dissonansen med att ibland skriva kommentarer som uppmuntrar de som 
lägger ut fotona att tänka på annat än utseende också. 
 
 
Eget ansvar/andras ansvar  
Kategorin eget ansvar/andras ansvar innehåller uttalanden som rör personens 
ansvarstagande eller brist på ansvarstagande i situationer som hör till respondenterna 
viktuppgång och viktnedgång.  
 
Att ta ansvar för orsakerna till övervikten eller att skjuta ifrån sig ansvaret till antingen 
yttre, inre eller fysiska faktorer är ett centralt ämne för respondenterna. De yttre 
faktorerna kan handla om hur omgivningen behandlat personen och hur uppväxtmiljön 
sett ut. Någon berättar att hennes föräldrars förbud av onyttig mat ledde till överätning 
av just den maten. De inre faktorerna handlar om psykologiska aspekter som att tycka 
att man har en svag karaktär som gör att man alltid misslyckas med bantning eller att 
man faller i ”3 för 10 kronors-fällan” vid godishyllan i affären. Det fysiska handlar om 
kroppens funktion, exempelvis tanken att ens kropp är extra effektiv och suger åt sig 
så mycket som möjligt av den näring den får: ”man har gått ner 7 kilo eller nånting, 
men sen är det som att min kropp bara tjopp. Så bara sticker vikten liksom. Utan att 
jag direkt har förändrat nåt”. 
 
Flera av respondenterna nämner att de skulle behöva gå ner mer i vikt för att bli 
normalviktiga. En av kvinnorna önskar gå ner mer i vikt och uppger att hon kommer 
att klara det ”bara hon skärper till sig lite”. Hon är medveten om att ansvaret för att gå 
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ner mer i vikt numera ligger hos henne. Hon vet att om hon skärper till sig, följer 
kostråden och motionerar, kommer hon att gå ner de resterande kilon hon önskar.  
 
Gemensamt för flera av respondenterna är att de från läkaren fått veta att 
överviktsoperation är det enda alternativet för en bestående viktminskning för personer 
över en viss BMI. De har upplevt en stor lättnad över att få en förklaring till varför 
tidigare viktnedgångar har misslyckats: ”om 9 av 10 personer över en vis BMI inte 
klarar av att gå ner i vikt så är det inte så konstigt att jag har misslyckats”. De har med 
det på ett sätt fråntagits ansvaret för sin vikt: väger personen tillräckligt mycket är 
chansen att lyckas gå ner i vikt på egen hand minimal. Det enda alternativet om de vill 
gå ner i vikt är således en överviktsoperation: ”läkaren menade på att kirurgi det var 
min enda chans. Det spelar ingen roll vilka dieter du sätter dig på, din kropp är så sjuk 
att den kan inte hantera det här på egen hand”.  
 
Trots att det krävs en stor omställning kostmässigt för att personen ska gå ner i vikt 
efter operationen känner många av respondenterna att de inte kan tillräknas ansvaret 
för sin viktnedgång. De har lagt om kosten men upplever att det gått per automatik då 
kroppen mer eller mindre tvingar dem att äta mindre söt/fet mat, mindre portioner och 
att äta oftare: ”ja men jag har inte varit duktig. Jag har fått världens skjuts på köpet. 
Jag har inte gått ner 37 kilo, det har jag fått hjälp med”. Vid tidigare 
viktminskningsförsök har de upplevt att de har fått kämpa för att stå emot frestelser 
men operationen har lett till att de flesta inte längre behöver göra det. För många av 
respondenterna är det inte längre ett alternativ att äta onyttigheter så det blir som ett 
ickeval, tanken på att försöka stå emot frestelsen kommer inte ens upp för att 
alternativet att exempelvis äta en kanelbulle finns inte. Ansvaret för att de går ner i 
vikt är i stort sätt inte längre deras utan det är kroppens ansvar att säga till, att larma 
genom dumpingsymptom, om de äter för mycket eller fel sorts mat.  
  
En kvinna berättar att hon nu, en tid efter operation, gått upp lite i vikt igen. Även om 
det inte är mycket hon har gått upp är hon orolig för att hon kommer att fortsätta gå 
upp i vikt: ”jag hinner inte gå och träna, sen när det är vinter då kan jag inte, då 
promenerar jag inte lika mycket som jag gör i vanliga fall”. Kvinnan tror att det är 
hennes arbetssituation som gör att hon inte längre håller sig till de kost- och 
motionsvanor som hon tidigare följt efter operationen. Hon antyder att hon inte kan 
styra sina impulser, att yttre omständigheter gör att hon faller tillbaka i gamla 
ohälsosamma mönster. Hon är dock medveten om att ansvaret ligger på henne, att det 
är hon som behöver förändra sina kost- och motionsvanor igen för att förhindra ännu 
större viktuppgång.  
 
Belöningarna av att gå ner i vikt är så stora och eftersträvansvärda att respondenterna 
har varit villiga att ta stora risker för att uppnå dem. Innan operationen ges information 
om riskerna med operationen och några intervjupersoner uppfattade dem som så stora 
att de valde att skriva testamenten. Dessa berättar att de lidit så mycket av övervikten 
att de har varit villiga att riskera att dö på operationsbordet. En kvinna insåg att hon 
var tvungen att ta tag i sin övervikt på allvar: ”tillslut kände jag att jag inte ville vara 
tjock en dag till. ’Alltså, jag dör hellre än att gå omkring och vara tjock, må det bära 
eller brista’”. 
 
För vissa har detta att föreställa sig att det värsta kommer att hända varit en strategi för 
att kunna stå ut med eventuella komplikationer efter operationen: ”allt som har varit 
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jobbigt efter operationen är i alla fall bättre än döden”. En kvinna har haft mycket 
stora komplikationer efter sin operation och har genomgått ett flertal efterföljande 
operationer. Trots det lidande hon utstått ångrar hon inte operationen. För henne var 
kostnaderna att leva med övervikten högre än smärtan av komplikationerna: ”det är 
många som säger att ’men gud ångrar du inte att du gjorde det, du har haft så otrolig 
otur och strul’, men det kan jag inte göra för att det är ändå så mycket som är positivt 
med det”. 
 

Kognitiv dissonans i ”Eget ansvar/andras ansvar” 
Respondenter ger ofta förklaringar till varför de har gått upp i vikt och varför de inte 
har gått ner i vikt med bestående resultat tidigare. Att förlägga ansvaret till andra 
faktorer än sitt eget ätande kan vara ett resultat av kognitiv dissonans. Om man har en 
föreställning om sig själv som varandes en ansvarsfull person som tar hand om sig 
själv kan tanken att man äter på ett sätt som gör att man går upp i vikt, skapa 
dissonans. För att minska dissonansen kan man tänka att man är ansvarsfull: 
viktökningen orsakas av externa faktorer och inte av ens ätande. 
 
Lidandet av att vara överviktig har för en av respondenterna varit så högt att hon trots 
mycket stora komplikationer efter operationen är glad att hon gjorde den. Tanken att 
hon själv valt att göra en stor operation går inte ihop med att vara missnöjd. Hon har 
trots allt gått ner i vikt vilket var syftet med operationen. Tanken det är roligare att bli 
smal än det är jobbigt med komplikationer tar bort dissonansen mellan jag har valt att 
göra en operation och operationen har gett mig svåra komplikationer.  
 
Ett par intervjupersoner berättar att de innan operationen var övertygade om att de 
skulle dö av ingreppet. Ändå ville de göra operationen. Tankarna jag ska göra en 
operation och jag kommer att dö är motstridiga och skapar kognitiv dissonans. Tankar 
som jag står inte ut med att vara överviktig och jag måste ta risken lindrar 
dissonansen. 
 
 
Bevarad självbild/förändrad självbild 
Under kategorin bevarad självbild/förändrad självbild sorteras en stor mängd 
uttalanden. Alla handlar om hur intervjupersonerna sett på sig själva och sina kroppar 
innan operationen och hur det ser på sig själva och sina kroppar efter operationen.  
 
Flera intervjupersoner berättar att de är väldigt glada över viktnedgången men att de 
alltid trivts med sina kroppar: ”även om jag vägde 130 och även om jag vägde 90 så 
har jag alltid tyckt om min kropp”, ”Jag har egentligen alltid trivts i min övervikt. Jag 
har gjort det faktiskt”. Någon berättar att övervikten har fördelar: ”man bäddar in lite 
nerver och lite sig själv”.  
 
Två intervjupersoner säger att de alltid uppfattat sig som smalare än de varit: ”jag 
hängde aldrig riktigt med hela vägen upp”. ”Jag hade aldrig tänkt att jag skulle vara 
aktuell för operation. Jag hade inte fattat hur stor jag blivit.” En intervjuperson berättar 
att inte heller omgivningen såg hur stor hon blivit: ”jag har varit ganska duktig på att 
klä mig, se till att det funkar plus att jag tror att jag har varit väldigt proportionerligt 
överviktig”. Några beskriver att det var först när de fått ja till operationen som de 
kunde se hur stora de faktiskt var: ”då fick jag se bilderna och då var det liksom okej, 
jag fattar varför de sa ja till operation”.  
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Några intervjupersoner berättar att de alltid känt sig stora: ”jag kände mig alltid så stor 
men nu när jag ser foton på hur jag var ser jag att det var jag ju inte. Jag var ju 
jättefin”. 
 
För många verkar den skeva kroppsbilden sitta i länge efter viktminskningen. En av 
respondenterna har varit viktstabil i ca två år men tar fortfarande fel storlek i 
klädbutiken. Det har hänt att hon har provat ett plagg i butiken som verkar passa men 
som, när hon kommer hem, faller av henne för att det är alltför stort: ”jag tänkte att 
gud det är xsmall, det är klart att jag kan ha den, den kanske bara kommer vara lite 
liten, det är ändå xsmall. Och så går vi in i provhytten och så hänger den som en 
trasa”. Kvinnan har ett BMI som gränsar till undervikt men har svårt att se att hon är 
smal: ”jag tycker inte att jag är tjock nu men jag tycker inte att jag är smal heller. Jag 
tycker att jag är normal. När någon tycker att jag är väldigt smal då blir det så där att, 
nej. Så ser ju inte jag mig”. 
 
Intervjupersonerna ger ingen entydig bild av huruvida de tycker att de förändrats som 
personer eller inte efter operationen. De flesta säger att de inte ändrats. De är dem de 
alltid varit. Samtidigt säger de att de efter operationen är gladare, mer utåtriktade och 
nöjdare med sig själva. Någon säger att hon alltid varit glad men att hon nu inte bara är 
glad, hon lyser. En annan berättar vid ett tillfälle under intervjun att hon alltid varit 
glad, att hon gillat sin kropp och främst ville gå ner i vikt för att det vore praktiskt 
enklare. Vid ett annat tillfälle säger hon: ”förväntningarna var ju stora att jag skulle få 
ett nytt liv, bli glad och positiv och inte tungsint för är man överviktig och bär på allt 
det så är det tungt att bära på, och det kan dra ner en lite grann”. Flera säger att de efter 
viktminskningen vågar ta mer plats och ställa högre krav. ”Jag tycker inte att jag 
ändrats som person men man ändrar ju sina värderingar om sig själv vilket gör att man 
tar inte skit.” Någon säger att hon alltid har tagit plats, men ”nu känner jag mig mer 
värdig att göra saker”. En intervjuperson talar om sitt ”nya jag” och berättar att hon nu 
gör saker och tackar ja till saker hon inte gjort tidigare. Hennes nyårslöfte blev ”att 
inte tacka nej till något som kan bli roligt”.  
 

Kognitiv dissonans i ”Bevarad självbild/förändrad självbild” 
Att innan operationen aldrig riktigt inse hur stor man blivit kan vara ett resultat av 
kognitiv dissonans. Har man en självbild som säger jag är en smal person går det inte 
ihop med tanken alla ser att jag är överviktig. Känns det för svårt att gå ner i vikt, och 
därmed kunna ändra tanke nummer två, blir man av med dissonansen genom att ändra 
tanke två och inte låta det sjunka in hur stor man blivit. Om tanke två ändras till ingen 
ser att jag är överviktig går det att behålla självbilden som varandes en smal person. 
Flera intervjupersoner berättar att när de fått ja till att göra en operation kunde de se 
sin verkliga storlek. Det kan bero på att tanken jag har fått ja till att göra en 
överviktsoperation inte går ihop med tanken jag är en smal person. Dissonansen 
minskas den här gången genom att ändra jag är en smal person till jag är en överviktig 
person som behöver göra en operation för att bli smal. 
 
När självbild och spegelns reflektion inte stämmer överens uppstår kognitiv dissonans. 
Tanken jag är en överviktig person och tanken jag ser smal ut i spegeln passar inte 
ihop. Är den första tanken inte så djupt rotad kan man efter en tid ändra den och få en 
självbild som säger jag är en smal person. Ligger den djupare rotad kan det hända att 
man istället ändrar tanke nummer två: man ändrar tolkningen av det man ser i spegeln. 
Detta kan vara orsaken till att en del har svårt att se hur smala de blivit.  
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När det gäller självbild och självkänsla förmedlar intervjupersonerna olika saker vid 
olika tillfällen i intervjun. Vid ett tillfälle kan intervjupersonen säga att hon alltid trivts 
med sin kropp och att hon alltid varit en trygg, glad och social person. Vid ett annat 
tillfälle säger samma person att hon är gladare, tycker bättre om sig själv och är mer 
utåtriktad nu. Dissonansen mellan jag har alltid varit social och jag är mer utåtriktad 
nu löses genom att en ny tanke läggs till: jag har alltid varit social men nu har jag mer 
trygghet bakom. Dissonansen mellan jag har alltid varit glad och jag är gladare nu 
överbrygger en intervjuperson genom att säga kanske var jag inte glad på riktigt 
innan. Andra kommenterar inte dissonansen i det de förmedlar.  
 
 

D i s k u s s i o n  
 
Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av resultatet. Därefter beskrivs 
kärnkategorin och tidigare forskning. Sedan diskuteras varje underkategori med 
bakgrund av teori och kärnkategori. Rapporten avslutas med metoddiskussion, förslag 
på vidare forskning samt kliniska implikationer. 
 
 
Resultatsammanfattning 
Kognitiv dissonans ses som ett genomgående mönster hos alla respondenter. 
Motstridiga tankar skapar spänning om de inte ändras eller en ny tanke läggs till. Flera 
av respondenternas uttalanden tyder på försök till lösning av kognitiv dissonans. De 
områden som träder fram som alla innefattar kognitiv dissonans är negativt 
bemötande/positivt bemötande, jag/andra, dumping som vän/dumping som fiende, att 
tillhöra massan/att stå ut från massan, eget ansvar/andras ansvar och bevarad 
självbild/förändrad självbild.  
 
 

R e s u l t a t d i s k u s s i o n  
 
Kognitiv dissonans 
Kognitiv dissonans är en spänning som uppstår när en individ samtidigt har två 
kognitioner (tankar, attityder, uppfattningar, åsikter) som är psykologiskt motsatta 
varandra. Eftersom kognitiv dissonans är obehaglig motiveras människor att reducera 
den. Det gör man genom att ändra en eller båda kognitionerna så att de bättre stämmer 
överens eller genom att lägga till kognitioner som överbrygger gapet mellan dem 
(Aronson, 2006). 
 
Dissonansteorin blev känd när Leon Festinger och hans medarbetare beskrev 
fenomenet i boken ”When prophesy fails” (1956). Festingers ursprungsteori om 
kognitiv dissonans handlade främst om en inre drift att reducera spänning. Att 
reducera kognitiv dissonans såg han som en drift liknanden den att äta för att minska 
hunger eller dricka för att minska törst (Aronson 2004). 1968 vidareutvecklade 
Aronson teorin genom att föreslå att dissonansen är som starkast i situationer när 
självbilden är hotad. Tankar som är i är i konflikt med en fundamental del av 
självbilden, såsom ”jag är en bra person” eller ”jag tog rätt beslut”, orsakar särskilt 
stark dissonans.  
 



20 

Dissonansen är som störst när 1) människor känner sig personligen ansvariga för sitt 
agerande och 2) deras agerande har allvarliga konsekvenser. Eftersom det ofta är 
lättare att hitta på ursäkter än att ändra beteende leder dissonansteorin ofta till 
slutsatsen att människor är rationaliserande, snarare än rationella (Passer & Smith, 
2003).  
 
 
Liknande forskning 
Bocchieri, Meana och Fisher publicerade 2002 en studie om Gastric bypass-opererade 
individer med liknande upplägg som denna studie. Genom ostrukturerade och semi-
strukturerade intervjuer och fokusgrupper fick 31 patienter svåra på en öppen fråga om 
hur Gastric bypass-operation påverkat, om det påverkat, deras liv. Grundad teori 
användes för att identifiera teman och relationer mellan temana och bygga en 
meningsfull teori om livet efter Gastric bypass. Forskarna såg 
pånyttfödelse/transformation som kärnkategori. Denna kategori växte fram i och med 
att intervjupersonerna tydligt pratade om ett före och ett efter operationen. 
Intervjupersonerna rapporterade förändringar som var odelat positiva: ökad rörlighet, 
förbättrad eller botad överviktsrelaterad sjukdom, möjlighet att föreställa sig en längre 
framtid, förbättrad yrkesstatus och ökad föräldraförmåga. Intervjupersonerna 
rapporterade också att en större mängd förändringar skapade spänning: 
Själv/existentiella (ökad känsla av sårbarhet, förändring i värderingar, operationen 
som bevis på misslyckande, vikten betydelse för självbilden, nya fixeringar vid 
utseende), sociala (förändringar i vänskaps- och kärleksrelationer, konfliktfyllt 
förhållande till andras reaktioner, konfliktfyllda relationer till diskriminering av andra 
överviktiga människor) och nya färdigheter (etablera nya ätbeteenden, implementera 
andra strategier än ätande för att hantera saker, utveckla nya sociala färdigheter).  
 
Bocchieri, Meana och Fisher studie (2002) liknar vår. Deras resultat har både likheter 
och skillnader med vårt. De båda studierna är överens vad det gäller positiva fysiska 
förändringar efter operationen. Intervjupersonerna i vår studie pratade inte lika tydligt 
om ett liv före operationen och ett annat efter operationen. En del stora förändringar har 
skett i och med operationen men man tycks inte tycka att hela livet har förändrats. Vår 
studie har kognitiv dissonans som kärnkategori. Dissonansen kommer av att 
intervjupersonerna ofta har två olika tankar som skapar spänning om en av dem inte 
ändras eller nya tankar läggs till. Respondenterna i vår studie har ofta en komplex och 
ambivalent inställning till olika frågor. De både har och har inte förändrats, de både har 
alltid gillat sin kropp och gillar sin kropp mer nu, vänskapsrelationer både har och har 
inte förändrats. I Bocchieris studie är det ambivalenta inte lika tydligt. De konfliktfyllda 
känslorna kring positiva reaktioner från omgivningen kan dock tänkas bero på en 
dissonans liknande den som ses hos intervjupersonerna i vår studie. En anledning till att 
intervjupersonerna i Bocchieris studie rapporterar mer dramatiska livsförändringar än 
intervjupersonerna i vår studie kan bero på hur livet såg ut innan operationen. 
Intervjupersonerna i vår studie har alla både arbetat/studerat och haft ett socialt liv före 
operationen. I Bocchieris studie tycks intervjupersonerna i större utsträckning varit 
sjukskrivna och socialt isolerade innan operationen.  
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Diskussion av kategorierna 
 
 

Negativt bemötande/positivt bemötande 
Intervjupersonerna har alla upplevelser av att ha blivit illa bemötta som överviktiga. 
Människors fördömanden av överviktiga kan tänkas ha att göra med hur de attribuerar 
personernas övervikt. Tänker man att det är lätt att banta och att individen är lat som 
inte får det att fungera är det troligare att man fördömer den än om man ser övervikten 
som svår att bli av med och bantning som en dålig metod. Om vi tolkar ett beteende 
som beroende av personliga egenskaper eller situationsfaktorer beror, enligt Harold 
Kelley (1973) på tre olika saker: 1) hur konsekvent ett beteende är, 2) hur distinkt ett 
beteende är och 3) om det finns en konsensus i beteendet (andra människor i samma 
situation skulle bete sig på samma sätt). När beteendet är konsekvent, distinkt och 
konsensus är hög tenderar människor att göra situationsattributioner. När beteendet är 
konsekvent och de två andra faktorerna är låga tenderar människor att göra personliga 
attributioner. Beteende: X går upp i vikt igen en tid efter sin bantning. Beteendet är 
konsekvent: X har gått upp i vikt efter varje bantning hon gjort, distinkt: det är just 
efter bantning hon tenderar att öka i vikt, men viktökningen har ingen konsensus: alla 
människor som bantar går inte upp i vikt igen efter en tid. Det sistnämnda kan leda till 
att människor tänker att det är faktorer inom X som gör att hon går upp i vikt igen efter 
bantning.  
 
Efter viktnedgången upplever alla intervjupersoner att de blir bättre bemötta av 
människor. Även detta kan ha med attribution att göra (Kelley, 1973). Flera 
intervjupersoner tänker att det beror på att de har en annan utstrålning efter 
operationen. Så kan det vara. När man trivs med sig själv har man en utstrålning som 
säger att man inte accepterar att bli illa behandlad. Det är ändå anmärkningsvärt att 
intervjupersonerna lägger över ansvaret för omgivningens beteende från omgivningen 
till dem själva. Det är som att de säger att det var deras eget fel – de hade ju fel 
utstrålning – att omgivningen behandlade dem illa när de var överviktiga. Att 
intervjupersonerna själva tar på sig ansvaret för hur omgivningen behandlade dem kan 
vara ett sätt att undvika kognitiv dissonans. Efter viktnedgången blir 
intervjupersonerna behandlade väl av omgivningen. Människor uppfattar de nästan 
alltid som vänliga. Att tänka att dessa vänliga människor tidigare behandlade dem illa 
för att de var överviktiga skapar dissonans. Genom att själv ta på sig skulden 
försvinner dissonansen. Det är dock först efter viktnedgången som intervjupersonerna 
tar på sig skulden för omgivningens beteende. När de var mitt uppe i övervikten och 
de taskiga kommentarerna kunde de se omgivningen som sårande och orättvis utan att 
uppleva dissonans.  
 
 

Jag/andra 
Intervjupersonerna talar ofta om sig själva på ett sätt och om andra på ett annat. Detta 
torde främst vara en dissonansreducerande och självbildsbevarande strategi. I en del 
fall begår intervjupersonerna det som kallas det fundamentala attributionsfelet (Ross, 
1977). Felet, eller bias’et, innebär att man övervärderar personlighetens betydelse för 
ett beteende och undervärderar situationens betydelse. Det fundamentala 
attributionsfelet är mest synligt när människor förklarar andras beteende. När det 
gäller ens eget beteende tenderar man ta in situationsfaktorer. Ett exempel på det är när 
en intervjuperson talar om möjligheten att viktminskningen efter operationen 
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avstannar och personen återfår övervikten. Hon säger att skulle hon öka i vikt skulle 
det vara för att något hänt som gör det svårare att följa de nya rutinerna. Är det mycket 
snö ute är det t.ex. svårt att få tillräckligt mycket vardagsmotion. När hon tänker om 
andras eventuella viktökning tänker hon mindre på situationsbetingelser och mer på 
personegenskaper: ”många gör operationen för tidigt. De har inte gått igenom många 
år av ansträngande baningar och har inte lärt sig hur man bör äta. Det är dessa som 
ofta ökar i vikt igen efter en tid”. Även här fungerar intervjupersonens resonerande 
självbildsbevarande.  
 
 

Dumping som vän/dumping som fiende 
Många av respondenterna ser på dumping som en positiv effekt av operationen. De 
anser att dumpingsymptomet är till hjälp när det gäller att hålla sig till 
kostrekommendationerna. De flesta av respondenterna äter söt och fet mat men 
mängden de äter skiljer sig åt. Några äter ett par godisbitar eller en mycket tunn skiva 
tårta och är sedan nöjda med det. Andra äter mer och verkar nöjda med det. Vissa av 
respondenterna verkar träna upp toleransnivån för denna sorts mat genom att de 
genomlider dumpingsymptomen för att få äta något gott. De är villiga att ta straffet för 
att få njuta av något gott för stunden. Inlärningsteoretiskt är kortsiktiga förstärkningar 
oftast mer eftersträvansvärda än långsiktiga (Ramnerö & Törneke, 2006). Söt och fet 
mat är starka positiva förstärkare för de flesta men framförallt för många av dem som 
behöver göra denna typ av överviktsoperation. Dumpingsymptomet är ett aversivt 
symptom som verkar bestraffande på kort sikt. Konsekvensen kommer dock inte 
direkt, det kan ta flera minuter eller i vissa fall flera timmar innan personen dumpar. 
Hos några av respondenterna vinner den mest kortsiktiga konsekvensen (att äta något 
gott) över den konsekvens som ligger längre bort tidsmässigt (att dumpa), även om det 
endast rör sig om några minuter. Dumpingen har hos vissa alltså inte effekten att de 
avhåller sig från att äta söt och fet mat i för stora mängder. Det gör att de efter hand 
kommer att kunna äta mer och mer av denna sorts mat innan de dumpar. På lång sikt 
kan det vara detta beteende som gör att vissa personer inte håller sin viktminskning 
utan börjar gå upp i vikt. 
 
Att många av respondenterna kan äta små mängder söt/fet mat kan vara det som på 
sikt ökar deras tilltro till sin förmåga att klara av viktminskningen. Bastis och hans 
kollegors forskning från 2009 visar att self-efficacy (individens tilltro till sin förmåga 
att utföra en uppgift) har stor påverkan på hur mycket individen går ner i vikt efter en 
Gastric bypass-operation och även hur bestående denna viktminskning är. De fann att 
personernas tilltro till hur kapabla de var att gå ner i vikt påverkade hur stor 
viktminskningen i realiteten blev. Personer som kan äta en liten mängd av söt/fet mat 
har möjlighet att träna upp sin förmåga att lyssna på sin kropp och att säga nej vid 
riskfyllda situationer då de tidigare skulle ha överätit. Varje gång de kan sluta äta efter 
en liten mängd söt/fet mat förstärks deras tilltro till sin förmåga att klara av att göra 
samma sak i framtiden. Den positiva förstärkningen gör att sannolikheten att de 
faktiskt lyckas göra det i framtiden, ökar. De personer som avstår helt från söt/fet mat 
får inte denna måttlighet förstärkt. Risken finns att söt/fet mat blir något laddat och 
förbjudet. Om/när de skulle äta det finns risken att de då faller in i gamla mönster att 
överäta.  
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Att tillhöra massan/att stå ut från massan  
Intervjupersonerna fick under sina liv som överviktiga uppfattningen att människor i 
samhället ofta är ytliga och ser till hur en person ser ut snarare än hur den är. En bild 
av att själv vara annorlunda än dem – att själv vara en person som bryr sig mer om hur 
en människa är som person än hur den ser ut – skapades. Denna självbild har flera av 
intervjupersonerna med sig. Alla intervjupersoner har efter operationen gått igenom 
fysiska förändringar. De har gått ner i vikt och närmat sig det utseende som är norm i 
samhället. Många av intervjupersonerna tycks ha ett komplicerat förhållande till det. 
Tanken jag är en icke-ytlig person som tycker andra saker än utseende är viktigast 
skapar dissonans med tanken jag är mycket nöjdare med mig själv och känner mig 
snyggare nu när jag har gått ner i vikt. Dissonansen löses genom att någon av dessa 
tankar ändras för att mer passa ihop med den andra. Det vanligaste är att man vill 
behålla sin självbild som varandes en icke-ytlig person och därmed behåller tanke ett. 
Dissonansen löses genom att tanke två ändras till ”det är så härligt att jag har så 
mycket mer energi och lättare att röra på mig nu”.  
 
Att säga men du var söt innan också i inläggen på forumen kan ha samma funktion 
som att säga ”jag har alltid gillat min kropp” i intervjusituationen. Båda 
kommentarerna är sätt att reducera kognitiv dissonans och handlar om att försäkra sig 
själv och andra om att man inte föredrar smala människor. Att säga annorlunda skulle 
vara att slå ner på den överviktiga person man en gång var och att bli som de ytliga 
människor man brukade fördöma. 
 
 

Eget ansvar/andras ansvar 
Några av respondenterna anser att de har arbetat hårt för att gå ner i vikt efter 
operationen. Andra upplever att de inte har behövt anstränga sig: viktminskningen har 
hittills skett mer eller mindre automatiskt. Teorin om justification of effort 
(rättfärdigande av ansträngning) beskriver att personer som anstränger sig att nå ett 
mål värdesätter resultatet högre än de personer som inte ansträngt sig (Aronson, 2004). 
Enligt teorin värdesätter de personer som känner att de har fått anstränga sig mycket 
för att gå ner i vikt efter operationen resultatet i högre utsträckning än de som känner 
att viktminskningen har kommit automatiskt. Aronson citerar i sin bok ”The social 
animal” (2006) studien ”Reducing weight by reducing dissonance: The role of effort 
justification in inducing weight loss” av Danny Axsom och Joel Cooper (1981). 
Studiens hypotes var att om en individ anstränger sig för att nå ett mål ökar det 
personens hängivenhet för det målet. Tanken var att ansträngningen kan ha positiv 
effekt för att nå målet oavsett vad ansträngningen handlat om. För att testa detta 
antagande fick de en grupp överviktiga kvinnor att vara volontärer för ett 
viktminskningsprogram och engagerade dem i intellektuella aktiviteter - orelaterade 
till viktminskning - som krävde antingen en stor eller liten ansträngning. Över 
fyraveckorsprogrammet observerades bara liten viktminskning i både grupperna. När 
forskarna kontaktade kvinnorna igen efter sex och tolv månader upptäckte de stora 
skillnader: kvinnorna som hade ansträngt sig mer hade gått ner i snitt fyra kilo medan 
de som hade utfört en uppgift som inte krävde så mycket ansträngning i programmet 
inte hade gått ner i vikt alls. Axsom och Coopers resultat har implikationer för de 
intervjuade kvinnorna. De som har ansträngt för att gå ner i vikt har större chans till 
varaktig viktminskning än de som inte har ansträngt sig. 
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En del intervjupersoner ser viktminskning som ett resultat av egen ansträngning och 
utebliven viktminskning som resultat av externa faktorer såsom arbetsbelastning, miljö 
eller att bantning inte är en bra viktminskningsmetod. Det är ett exempel på Self-
serving bias (Passer & Smith, 2003). Self-serving bias innebär att individen attribuerar 
framgångar till interna faktorer och motgångar till externa faktorer. Att respondenterna 
uppvisar self serving-bias är ett tecken på god psykisk hälsa. Deras bias verkar för att 
skydda deras självkänsla. En del intervjupersoner skulle behöva tränas i att ta åt sig 
mer av framgång. Att överdriva self-serving bias kan dock göra att man förnekar 
situationen som den är och får ett narcissistiskt tankesätt. Lagom tycks vara bäst. 
 
 

Bevarad självbild/förändrad självbild 
Det tycks som att intervjupersonerna innan operationen antingen haft en 
grundläggande känsla av att vara en smal person eller en grundläggande känsla av att 
vara en överviktig person. Denna grundkänsla kan förklara huruvida personen känner 
igen sig själv eller inte efter viktminskningen. Har man en grundkänsla av att vara en 
smal person känner man igen sig som den man verkligen är när man tittar sig i spegeln 
efter viktminskningen. Självbild och spegelns reflektion stämmer då överens. Om man 
istället har en grundkänsla av att vara en överviktig person har man efter 
viktminskningen svårare att känna igen sig själv i spegeln. Självbild och spegelns 
reflektion stämmer då inte överens. 
 
Enligt kognitiv dissonansteori tenderar människor vilja bevara sin självbild och skapa 
sammanhang som passar den. Detta gäller positiv likväl som negativ självbild. Innan 
operationen tycks flera av intervjupersonerna haft en negativ självbild. Någon berättar 
att hon inte kunde ta emot en komplimang och tro på den. Fick hon en komplimang 
kunde hon tänka han menar det nog inte. Tanken jag är inte värd komplimanger 
skapade dissonans med han ger mig en komplimang. Efter operationen kan hon ta 
emot komplimanger och lita på att personen som ger komplimangen menar den. Detta 
tyder på en ny självkänsla. Att få komplimanger skapar inte längre dissonans med den. 
 
Att intervjupersonerna både tycker och inte tycker att de förändrats som personer efter 
operationen kan bero på att de innan operationen tycks ha spelat de personer de efter 
operationen är på riktigt. En ny känsla av värdighet gör att de gått från att låtsats till 
att vara. Att känna sig mer värd av att ha gått ner i vikt är dock något som tycks skapa 
dissonans hos intervjupersonerna. Många av deras uttalanden kommer från försök att 
reducera dissonansen.  
 
 
Metoddiskussion 
Enligt Grundad teori är det intervjupersonen som styr samtalet under intervjun. 
Intervjupersonen uppmuntras tala om det hon tycker är viktigt och intervjuaren ställer 
frågor för att fördjupa eller förtydliga samtalet. Respondenterna verkade öppna och 
pratade om det som de ansåg var viktigt för dem.  
 
Intervjupersoner söktes via Danderyds sjukhus och två forum för överviktsopererade. 
Anmälningarna till att ställa upp för intervju var så få att samtliga som anmälde sig 
fick erbjudande att vara med i studien. Man kan ha i åtanke att de som väljer att ställa 
upp på en intervju kan vara de som antingen är mycket nöjda eller mycket missnöjda 
med sin operation och viktminskning.  
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Att spela in intervjuerna på diktafon kan tänkas verka hämmande för 
intervjupersonerna. Alla godkände dock att diktafon användes och verkade sedan inte 
fundera över att de blev inspelade. Att använda diktafon som redskap har stora 
fördelar. Att kunna transkribera intervjuerna ord för ord underlättar analysarbetet. För 
författaren som inte gjorde intervjun var det viktigt att få höra intervjun precis som den 
var. Genom en återberättning kan viktiga skeenden förbises. Det ger också risk för att 
intervjuarens eventuella bias påverkar vad det är hon berättar. Det skulle kunna tänkas 
verka hämmande att bli intervjuad i en offentlig miljö som ett café. Intervjupersonerna 
verkade dock inte påverkas av detta utan pratade öppet om känsliga ämnen.  
 
Under hela arbetsprocessen har stor hänsyn har tagits till författarnas förförståelse och 
eventuella bias. Som ett resultat av det utfördes alla intervjuer av den författare som 
inte gjort en Gastric bypass-operation. Varje intervju kodades av båda författarna 
separat. Kodningarna jämfördes och samstämmighet säkerställdes. 
 
Ett tecken på att vi lyckade sätta vår förförståelse inom parantes är att studiens resultat 
inte bekräftade det vi trodde vi skulle finna. Båda författarna trodde exempelvis att det 
skulle ses mer tydliga ätstörningstendenser hos intervjupersonerna. Författarna tänkte 
att det skulle framkomma att flera av intervjupersonerna innan operationen använt mat 
som strategi att hantera olika sinnestillstånd och att dessa efter operationen skulle ha 
svårt att anpassa sig till att inte längre kunna göra det.  
 
 
Förslag på vidare forskning 
Generellt ser vi behov av mer kvalitativt psykologisk forskning på området. Det görs 
allt fler Gastric bypass-operationer. Att följa upp och undersöka hur de opererade mår 
psykiskt efter operationen torde vara av vikt för att kunna stödja de opererade och 
därmed uppnå de resultat man eftersträvar. 
 
Vidare ses ett behov av forskning kring kognitiv dissonans hos individer som ska 
genomgå/har genomgått en Gastric bypass-operation. Studiens resultat visar att 
kognitiv dissonans är en betydande komponent hos individer som har eller har haft 
stor övervikt och det skulle vara intressant att forska vidare på denna komponents 
eventuella inverkan på individers viktuppgång och bestående viktnedgång. 
 
Forskning på om orsaken till individens övervikt påverkar hur individen sedan klarar 
av att göra de nödvändiga beteendeförändringarna efter operationen. Det skulle även 
vara intressant att forska på eventuella könsskillnader vad gäller övervikt och 
psykologiska konsekvenser av att genomgå en Gastric bypass-operation.   
 
 
Kliniska implikationer 
Teorin om kognitiv dissonans visar att självbilden kan påverka hur utgången av 
operationen kommer att vara på sikt. Kognitiv dissonans gör att människan tenderar 
skapa den tillvaro hon tror sig förtjäna. Har individen låg självkänsla tenderar goda 
nyheter, relationer och scenarion skapa dissonans. Misslyckanden, svåra relationer och 
dåliga nyheter gör det inte. Man kan tänka sig att en person som inte tycker sig 
förtjäna framgång kan 1) se till att den inte kommer, och 2) om den ändå kommer: se 
till att förstöra den. När det gäller överviktsoperationer har själva ingreppet sett till att 
framgång, nästan undantagsvis, inledningsvis kommer. Om inte individen tror sig vara 
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värd den framgången, och/eller inte så småningom börjar se sig själv som en smal 
person kan det tänkas att framgången och den smala kroppen skapar så stor dissonans 
att individen ser till att gå upp i vikt igen. Att gå upp i vikt igen tar bort dissonansen 
mellan jag är i grunden en överviktig person och jag har en normal vikt. För att 
operationen skall ha större chans att ge en varaktig viktminskning vore det bra att, i de 
fall det är befogat, träna patienten i att ändra självbilden jag är en överviktig person till 
en självbild som säger jag är en smal person. Det vore lämpligt att innan och en tid 
efter operationen analysera den opererades självbild och, i de fall det behövs, stödja 
personen i att förändra den. Att analysera självkänslan hos de opererade och, i en del 
fall, arbeta för att stärka den, kan tänkas öka sannolikheten för bestående 
viktminskning. Vidare har personens tilltro till sin förmåga att gå ner i vikt stor effekt 
på hur stor och hur långsiktig viktminskningen blir. Studiens kärnkategori, kognitiv 
dissonans, leder till tanken att för att operationen skall vara framgångsrik långsiktigt 
bör den opererade: 1) se sig som ansvarig för viktnedgången, 2) se sig som en 
smal/normalviktig individ och 3) tro att den är värd framgång. 
 
Intervjupersonerna tycks alla vara i en process av förändring av självbilden. 
Fortfarande ser sig många som större än vad de är. Detta verkar än så länge inte vara 
ett stort problem. Inledningsvis går viktminskningen ofta snabbt och för flera av 
kvinnorna var det inte mer än ett år sedan operationen gjordes. På sikt tror vi att det är 
viktigt att kvinnorna börjar se sig som de smala/normalviktiga personer de blivit. Att 
intervjupersonerna fått ett allt större självförtroende och tycks se att de faktiskt är 
värda förändringen talar till deras, och operationen de gjorts, fördel.  
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Bilaga 1 
 

Stockholm 2009-11-02 
 
Hej,  
 
Du har fått det här brevet för att du har genomgått en Gastric Bypass-operation (GBP) på 
Danderyds sjukhus. Vi skriver till dig för att berätta om vår psykologexamensuppsats och 
fråga om du vill delta i en intervju. Sekretessen gör att vi varken vet ditt namn eller adress och 
därför förmedlas detta brev till dig av forskningssjuksköterska Mariam Nordstrand som 
slumpmässigt har valt ut de personer som har fått brevet.  
 
Vi heter Malin Wigren och Anna Östlund och går termin nio av tio på psykologlinjen vid 
Stockholms Universitet. Sista terminen på utbildningen ägnas åt att skriva en 
psykologexamensuppsats. Vi har valt att skriva om patienters upplevelser av att genomgå en 
GBP.  
 
I många uppföljningsstudier av GBP fokuserar man på medicinska faktorer såsom minskad 
risk för överviktsrelaterade sjukdomar. Vårt fokus är istället de psykologiska aspekterna och 
konsekvenserna av att genomgå en GBP. Vi vill utforska detta genom 10 st djupintervjuer med 
individer som har genomgått en GBP.   
 
Förhoppningen med studien är undersöka patienters upplevelse efter en GBP. Uppsatsen 
kommer att vara en kvalitativ fenomenologisk studie. Vi kommer att få handledning under 
hela uppsatsprocessen av personer inom sjukvården och universitetet som har erfarenhet av 
området. Vi kommer genomgående att följa vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Det 
innebär bland annat att ditt medverkande är frivilligt, du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjuerna och personuppgifter kommer att avkodas så att de inte kan kopplas 
till enskilda individer. Intervjumaterialet kommer inte att användas annat än i vår uppsats och 
kommer inte att sparas efter uppsatsens färdigställande. För mer info om etiska 
forskningsprinciper se www.codex.vr.se. 
 
Intervjuerna kommer att ske under februari 2010. Varje intervju kommer att ta ca 1 timme och 
sker på en plats som vi gemensamt kommer överens om.  
 
Vår förhoppning är att du är intresserad av att delta i studien och ser deltagandet som en 
möjlighet för dig att reflektera kring din egen process och att bidra till ökad kunskap om 
patienters upplevelse av att genomgå en GBP. 
 
Har du frågor eller vill ha mer information kring studien är du välkommen att maila eller ringa 
oss, se kontaktuppgifter nedan.  För ytterligare information går det också bra att kontakta vår 
handledare Katharina Näswall, docent och universitetslektor på Psykologiska institutionen, 
Stockholms Universitet på telefonnummer xx-xx xx xx eller e-post xxx. 
 
 
Anmälan till studien sker per e-post till adressen xxx.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Malin Wigren                          och                    Anna Östlund 
xxx-xxx xx xx                                                  xxx-xxx xx xx 


